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AMAZONE-strooier E + S

De verkeersveiligheid moet bij winterse omstandigheden op de weg gewaarborgd zijn. 

Daarom is een snelle gladheidbestrijding nodig.

AMAZONE biedt hiervoor professionele strooiers met individueel verstelbare uitloop-

openingen voor exact te doseren hoeveelheden strooizout en stroef strooimateriaal.
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Het hele jaar rond

Veilig de winter door

• Voor de winterdienst met zout, zand of split

• Voor het bemesten van gazons

•  Voor het bezanden van golfterreinen en 

 sportvelden

Het hele jaar rond – 

een alleskunner

Altijd een nauwkeurig en milieuverantwoor d 

 strooibeeld
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En in het voorjaar, zomer en herfst 
op het sportveld!

Ketting roerwerk voor

mengsel van split en zout

Roervinger voor

gegranuleerde meststoffen

Staafroerwerk voor 

zand en zout

Speciale roerwerken voor verschillend strooigoed

Op het juiste tijdstip bemesten

Sterk versleten grasvelden hebben reeds in het voorjaar de eerste 

bemesting nodig. 

Met weinig moeite kan de winterdienststrooier E + S tot meststrooier voor 

gegranuleerde meststoffen worden omgebouwd. Daarmee kunt u een 

zeer goede dwarsverdeling en een hoge capaciteit behalen.

Belangrijk: eenzijdig naar links of rechts 

strooien door eenvoudig de strooikwadranten 

te verschuiven.

Regelmatig bezanden

Regelmatig bezanden met kleine hoeveelheden zand houdt de grasmat in 

goede conditie, waardoor water, voedingsstoffen en lucht kunnen worden 

opgenomen. Voor het bezanden hoeft de AMAZONE-strooier E + S niet 

te worden omgebouwd. Het zand wordt gelijkmatig in het grasveld inge-

werkt. Extra vegen en oprichten van de grassprieten is niet nodig.

Strooien van rode graffel sportvelden

Om de twee tot drie jaar moet op het verharde sportveld een laag fi jn rood 

graffel worden uitgestrooid.

Met de AMAZONE-strooier E + S wordt de graffel gelijkmatig verdeeld, om 

oneffenheden weg te werken en de grove delen niet naar boven te laten 

komen. 
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Op het sportveld · voordelen

Dat moet u weten – voordat u een beslissing neemt!

E + SH: De aandrijving met een hydromotor maakt het gebruik op een 

wiellader mogelijk.

De aandrijvingMeer comfort, meer controle

Uw standaard voordelen bij E + S:

•  Steile trechterwanden voor optimale 

aanvoer van het strooigoed

• Stevig trechterzeef in de voorraadbak

•  3-puntsophanging cat. I en cat. II, 

sneller aanbouwen aan de tractor

•  Belangrijke delen, zoals de complete 

bodemgroep, strooibreedtebegrenzing, 

strooischotels en strooischoepen uit roestvast staal

•  Grote verstelbare uitloopopening voor exacte dosering 

van de strooihoeveelheden

• Strooier naar keuze leverbaar in groene, oranje, of RAL-kleuren

•  Extreem harde KTL-gemoffeld lakprocedé verhoogt de 

levensduur van de strooier (automobielstandaard)

• De E + S is leverbaar met twee trechterinhouden van 300 liter en 

 750 liter, naar keuze met schroefbare opzetranden tot 

 1000 liter trechterinhoud (zie techn. gegevens).

Het flexibele aandrijfconcept, naar keuze met aftakas 

of hydromotor, vergroot de inzetbaarheid.

De nieuwe AMADOS 

E + S maakt het werk 

lichter en veel functies 

zijn verbeterd: zo wordt 

de afgifte van de strooi-

hoeveelheid afhankelijk 

van de rijsnelheid ge-

regeld. Bovendien kan 

met de strooibreedtebe-

grenzing traploos verschillende strooibreedten worden 

ingesteld, waarbij de AMADOS E + S de strooihoeveel-

heid automatisch aan de werkbreedte aanpast. Voor 

de betreffende opdracht wordt de bewerkte oppervlakte, 

de afgelegde weg en de gestrooide hoeveelheid op het 

display getoond. Bovendien kan de totale bewerkte op-

pervlakte van alle opdrachten worden geregistreerd. 

Met de nieuwe functies zorgt de regelelektronica van 

de AMADOS E + S voor de verdere verbetering van de 

strooinauwkeurigheid en besparing op het gestrooide 

materiaal. 

Strooiers
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AMAZONE-strooier EK-S

Betrouwbaar en voordelig

De AMAZONE-eenschijfstrooier EK-S dient voor het 

uitbrengen van kleinere en gemiddelde hoeveelheden 

strooizout en stroeve strooimiddelen voor de winter-

dienst. Door de bediening met één hand kunnen de 

doseerschuiven snel worden geopend en gesloten, 

als optie wordt ook een eenvoudige verstelling met 

hydraulische schakeling aangeboden. Met de strooi-

breedtebegrenzing kan de werkbreedte handmatig 

worden ingesteld.

De EK-S is leverbaar voor 3-puntsaanbouw aan tuin 

en park tractoren met aftakas, voertuigen die met 

hydraulische aandrijving zijn uitgerust, of met een 

onderstel als getrokken werktuig. 

De EK-S en de EK-SH met hydraulische aandrijving 

zijn in drie afmetingen leverbaar: 150, 260 en 370 Liter 

trechterinhoud.

Met deze strooiers kunt u de winter 
met een gerust hart tegemoet zien.

De EK-S 260 met onderstel en verlichting 

(naar keuze ook met registratie voor weg-

gebruik).
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Strooiers EK-S
Kunstmestservice

Op ons kunt u vertrouwen!

AMAZONE bij u in de buurt

AMAZONE beschikt over een breed vertakt service-

net door de vakhandel, fabrieksvestigingen en mon-

teurs.

Snelle verzorging van onderdelen is vanzelfsprekend. 

Via internet kunt u 24 uur per dag de actuele infor-

matie over onderdelen kosteloos opvragen: 

www.amazone.de

Nieuwe kunstmestservice met de modernste strooihal ter wereld

Voor onderzoek, ontwikkeling en productcontrole 

beschikt AMAZONE nu over een uiterst moderne 

testhal voor kunstmeststrooiers.

Met de Online weegcellen is het nu mogelijk ieder 

strooitest niet alleen op dwarsverdeling maar ook op 

ruimtelijke verdeling te analyseren. Dit heeft vooral 

bij de ontwikkeling van nieuwe strooiers grote voor-

delen. 

Ook voor het meetsysteem heeft AMAZONE voor 

innovatieve techniek gekozen. De strooier staat op 

een carrousel en draait om zijn verticale as. Met dit 

meetsysteem kunnen op elk moment alle denkbare 

werkbreedten worden vastgelegd. De AMAZONE-KunstmestService werkt nauw samen 

met alle gerenommeerde fabrikanten van meststoffen 

– en dat wereldwijd, om u zo snel mogelijk van de 

beste instelgegevens te kunnen voorzien. 

Van de bron tot in de strooier

De exclusieve service voor de gebruikers van AMAZONE-bemestingstechniek

De kunstmestservice werkt ook over de grenzen. 

Maar niet alleen geografisch. Want of uw kunststrooier 

nu 5 of 50 jaar oud is, wij staan u altijd competent en 

betrouwbaar ter zijde. 

Internet: www.amazone.de 

E-Mail: duengeservice@amazone.de

Telefoon:  +49 (0)5405 501-111

Telefax:  +49 (0)5405 501-374

Strooiers



 Type machine Trechter- Draag- Eigen- Vul- Vul- Totale Lengte

  inhoud vermogen gewicht hoogte breedte breedte

  (liter) (kg) (kg) (m) (m) (m) (m)

 E + S / E + SH 300 300 1300 160 1,00 0,98 1,08 0,90

 E + S / E + SH 300 + 1 x S 130 430 1300 178 1,14 0,95 1,13 0,95

 E + S / E + SH 300 + 2 x S 130 560 1300 196 1,28 0,95 1,13 0,95

 E + S / E + SH 750 750 1300 195 1,30 1,40 1,50 1,23

 E + S / E + SH 750 + 1 x S 250 1000 1300 221 1,44 1,37 1,55 1,28
 

 EK-S / EK-SH 150 150 250 65/68 0,86 0,86 0,95 1,00

 EK-S / EK-SH 260 260 300 69/72 0,99 1,03 1,08 1,18

 EK-S / EK-SH 370 370 400 74/77 1,14 1,19 1,23 1,23

 Technische gegevens:

Technische wijzigingen voorbehouden!

Technische gegevens

Met AMAZONE-tuin & parkmachines geld verdienen!

Gras breedzaai combi-

natie

Onderhoudsmachine voor 

verharde sportvelden
Grasmaaier Grasshopper 

met hoogkiepbak

Twee schijvenstrooier 

ZA-XW, 500 l

Getrokken bezandings-

machine ZG-B

Profihopper – maaier 

en verticuteerder met 

 opraapinrichting

Nauwkeurig strooien van zand, zout of split ook op trottoirs en rijwielpaden.

Strooiers
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