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TORNADO3 HORIZON: 
EEN PRECIESE EN STEVIGE 

STALMESTSTROOIER

Een krachtige en eenvoudige strooitafel, gecombineerd met 
een smalle laadbak.

Twee nieuwe enkelasser modellen van de Tornado3 gamma kunnen nu 
uitgerust worden met een strooitafel (Horizon) : de T5513/14V(14m³) 
en de T6013/16V (16m³). 

Deze uitrusting geniet van de ervaring van de JOSKIN Ferti-Space Horizon.

De binnen  lengte van hun bak is respectievelijk 5,5 m en 6 m. 

Het Horizon stroiisystem bevat twee horizontale agressieve strooiwalsen 
met een diameter van 600 mm (rotatie: 300 t/min en twee strooischijven 
met een diameter van 1.100 mm  (rotatie:  425 t/min).

De eivormige vrom en de overlapping van de strooischijven maken hun 
1.100 mm diameter integratie op een smalle laadbak mogelijk. Deze 
grote diameter en hun perfecte synchronisatie met de horizontale 
strooiwalsen  maken een grote en  homogene strooibreedte mogelijk.

De binnenzijde van de kap is afgedekt met EPDM om het ophopen van 
het product in de achterkap te voorkomen.

Niet contractuele data die kunnen evolueren.

 Gecapitonneerd binnenzijde van de kap
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De strooitafel was bestudeerd om alle soorten producten (stalmest, compost, restmateriaal, kalk, kippenmest, enz.) 
over grote breedte te verkruimelen en  te verspreiden.
De horizontale strooiwalsen en de strooitafel zorgen voor een perfecte verdeling, ook bij kleine hoeveelheiden.  

 

Niet contractuele data die kunnen evolueren.

Model Nuttige 
lading 
op het 
veld (t)

Binnenafmetingen van de bak (m) Bakinhoud 
voor schuif 

(m³)

Stalmestvo-
lume voor 
schuif (m³)

Stalmestvo-
lume tot de 

strooiwalsen 
(m³)

As:  (mm) - spoor 
(mm) - gaats

Remmen

Lengte 
voor 

schuif

Lengte tot 
strooiwalsen

Breed-
te

Hoogte

T5513/14V 13 5,50 6,00 1,45 1,37 11,50 14,40 16,10 ADR 130x2100-10G 406 x 120
T6013/16V 15 6,00 6,50 1,45 1,37 12,70 15,90 17,60 ADR 150x2100-10G 420 x 180

Deze stalmeststrooiers zijn standaard uitgerust met een waterdichte guillotine deur (zijn verstelbare  openingshoogte 
maakt het mogelijk de bevoorrading met materiaal op de strooitafel te reguleren), met een kap en met Ferti-
CONTROL 4000 bedieningskast. Deze kast overneemt de volledig bedieningen van de machine en de rijafhangkelijke 
dosering (als optie).

Ter herinnering, de Tornado3 is een stalmeststrooier met verlaagde smalle bak uit staal met een hoge elasticiteitsgrens 
(HLE) en wielen met een grote diameter.  Zijn grote capaciteiten en zijn stevigheid zijn verzekerd door zijn bak - 
gevormd door opeenvolgende vouwen - en door een zijversteviging.

Verflechting van de strooischijven

Gesloten achterkap

Mechanische cardanaandrijving

Open achterkap


