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KRONE RX STRAUTMANN ZélonKRONE AX STRAUTMANN Aperion

DistriTECH: 9 specialisten en 1 unieke dienst met één enkel doel: 100 % tevreden klanten. 
Joskin DistriTECH presenteert volgende nieuwigheden uit zijn uitgebreid gamma van 
landbouwmachines.

Oogst
KRONE RX: dubbeldoel opraapwagens met groot volume

Door een upgrade van het ZX gamma, vervangt KRONE de oude ZX 400/450 door het RX gamma. De oude ZX-reeks 
kreeg een grondige facelift en werd voorzien van een beweegbare voorwand. De Duitse fabrikant legt de nadruk 
op een 2.015 mm pick-up zonder curvebaan met W-vormig geplaatste tanden, een 8 rijige rotor met 46 messen die 
lateraal naar buiten draaien, een naar voren verlaagde bodemketting, een hydraulisch onderstel en een beweeg-
bare voorwand die voor een extra lading zorgt en het mogelijk maakt om efficienter en snel te lossen.

KRONE AX: een kleine dubbeldoel opraapwagen

Geïnspireerd door het moderne design van het RX gamma biedt KRONE twee nieuwe structuurvarianten aan bij 
de AX-reeks. De AX-reeks met HL en HD bakstructuur kan hierdoor vlot naast een hakselaar gebruikt worden. 
Daarnaast is deze wagen uitgerust met de nieuwe pick-up zonder curvebaan met W-vormige tanden, een aan de 
voorkant hellende bodemketting en een rotor met 32 messen die zijdelings kunnen uitzwenken.

STRAUTMANN Zélon

Als opvolger van de Super-Vitesse opraapwagens die sinds 1992 de mooie dagen van de Belgische landbouw ma-
ken, presenteert STRAUTMANN de nieuwe Zélon, een opraapwagen met eenzelfde volume maar met een laad-
capaciteit van de grote machines. Dit vermogen heeft deze opraapwagen te danken aan het CFS-systeem (''Conti- 
nuous Flow System'') dat oorspronkelijk ontworpen werd voor de Terra-Vitesse opraapwagens. Hierbij zijn de pick-
up, CFS-rol, rotor en snijinrichting perfect op elkaar afgestemd en samen zorgen zij voor een maximale laadcapaci-
teit met een beperkte vermogensbehoefte.

STRAUTMANN Aperion: een transportwagen met eindeloze mogelijkheden

De STRAUTMANN Aperion is een multifunctionele transportwagen waarbij de bodemketting vervangen werd door 
een transportband die vooraan en achteraan rond twee trommels draait en ondersteund wordt door ten minste 
25 rollen. De transportmogelijkheden zijn hierdoor bijna eindeloos in het hele jaar: plaatjes, houtspaanders, voe-
derkuil, granen, koolzaad, hakvruchten of zelfs goederen in big bags en pallets. De super gladde bakwanden zijn 
opgebouwd uit een plastieklaag verstevigd met glasvezel en zorgen voor het snelle lossen.
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Hooibouw

KRONE EasyCut R400: gedragen maaier grote breedte

De KRONE EasyCut R400 heeft een maaibreedte van maar liefst 4,04 m. De Duo-
grip, een ophanging in het zwaartepunt en een geleiding via stuurstangen, zorgt 
voor een perfecte bodemdruk waardoor we een perfect maaibeeld hebben met 
een beperkte vermogensbehoefte. De maaier is tevens voorzien van een hydrau-
lische obstakelbeveiliging. Voor het transport zwenkt de maaier horizontaal naar 
achteren waarbij automatisch het dekzeil aan de voorzijde opklapt.

 
KRONE KWT 1300: een schudder met grote capaciteit

Met 13,10 m werkbreedte biedt de nieuwe KWT 1300 getrokken schudder een 
hoge capaciteit. Om een goed schudbeeld te behouden kan men de snelheid niet 
opdrijven en dus werd de schudder opgebouwd met 12 kleine diameter-rotoren 
(1,53 m) met 6 tandarmen, een configuratie die een zeer homogene spreiding 
biedt. De uitrusting is vergelijkbaar met het gehele KW gamma: 9,5 mm tanden 
met aangepaste punten, een afstelling van de schudhoek zonder gereedschap, 
Octolink transmissies zonder onderhoud, niet-dragende rotor tandwielen, enz.

 
KRONE Swadro 1400 Plus: grotere breedte met actieve pendeling

Nieuwe optie voor deze 4-rotoren hark is een dynamische bodemontlasting waar-
bij een hydraulische cilinder de veren ontlast in functie van de werkbreedte (in-
stelbaar tussen 11 en 13,5 m). Deze vering biedt een betere bodemaanpassing op 
uiterst ongelijke terreinen of op weinig dragend grond (bv. turfachtig).

KRONE EasyCut R400

KRONE KWT 1300

KRONE Swadro 1400 Plus
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EVRARD Meteor 6x6 EVRARD DeltaForce HARDI Mega MATROT Hellios / Xenon

Spuitmachines 

EVRARD Meteor 6x6: getrokken spuitmachine met aangedreven as

De Meteor 6x6 heeft een aangedreven wielas met twee hydraulische motoren en een ontkoppelingsventiel. De 
spuitcombinatie wordt hierdoor een 6 wielaandrijving (6x6) die zelfs in natte en moeilijke omstandigheden kan 
ingezet worden. Eens de bestuurder de toepassing activeert wordt een deel van de kracht van de trekker doorge-
geven aan de wielen van de veldspuit.

HARDI DeltaForce: een gamma brede, stevige en compacte spuitbomen

Ondanks een werkbreedte van 24 tot 39 m hebben de nieuwe DeltaForce spuitbomen een transportbreedte die de 
toelaatbare afmetingen van 2,55 m respecteert. Hun stevigheid komt door het gebruik van speciale staalsoorten 
in combinatie met hoge en brede elementen. Het 2 of 3delige StackFold inklapsysteem zorgt voor een minimale 
transportbreedte achter de trekker. De DynamicCenter centraal frame zorgt voor een laag zwaartepunt en biedt 
de gebruiker zijn eigen compromis bij het instellen van helling / vlakke grond / kopakkers. Het schokdempsysteem 
wordt verzekerd door een nieuwe originele hydraulische inrichting geïntegreerd in het frame.

HARDI MEGA: de grootste gedragen spuitmachine van de markt

Met zijn tank van max 2.200 l neemt de nieuwe HARDI MEGA spuitmachine tot 3.700 l mee in combinatie met de 
nieuwe 1.500 l fronttank. Dit volume ligt dicht bij de conventionele getrokken spuitmachines, maar de gedragen 
combinatie is veel handiger en heeft een goede evenwichtige gewichtsverdeling met een spoeltank dicht bij de 
trekker. Het aankoppelen wordt vereenvoudigd door de EasyConnect koppeling en de opklapbare opslagwielen. 
De zijkappen beschermen de inrichtingen (Filler, kranen,...) tegen vuil van de trekkerwielen. De boom wordt extra 
gestabiliseerd op het chassis door een originele AirRide vering. DF4-kranen zorgen voor een pro-actieve regulatie 
van de vloeistofstroom.

Hellios en Xenon: de MATROT zelfrijdende spuitmachines spuitboom vooraan

MATROT maakt deel uit van de HARDI groep en wordt nu ook door DistriTECH in België verdeeld. De MATROT 
zelfrijders zijn o.a. gekenmerkt door de montage van de spuitboom aan de voorzijde van de machine. Dit biedt 
vele voordelen voor de gebruiker qua comfort omdat de bestuurder zich niet hoeft om te draaien om spuitbeeld 
op te volgen, de spuitparameters te controleren, de motorengegevens op te volgen, of om te anticiperen op het 
relief enz.

Pers info



4

CONTACT : Pierre Demianoff  -  DistriTECH  -  rue de Wergifosse 39 - 4630 Soumagne
Tél : +32 4 377 35 45  -  Fax : +32 4 377 10 15  -  E-mail : pierre.demianoff@distritech.be

www.distritech.be

Werktuigendagen 2017

Precisiezaai

MONOSEM EasySlide: aanpasbare rijafstanden 

Op de zaaimachines met een TFC2 of Monobloc2 chassis stelt MONOSEM de 
EasySlide - bevestigingsplaten voor die de zaaielementen zijdelings kunnen op-
schuiven tot 250 mm m.b.v. glijsteunen en een vijzelsysteem. Dit maakt het b.v.
mogelijk van een 12 rijen bietenzaaimachine met rijafstand 45 om te bouwen tot 
8 rijen op 75 cm voor maïs in minder dan 30 minuten incl. het vervanging van de 
zaaischijven en dit met behulp van één enkele sleutel. De niet gebruikte zaaiele-
menten worden hydraulisch opgeheven.

MONOSEM Full Elektrisch

Op de laatste SIMA van Parijs stelde MONOSEM een volledig elektrische zaaima-
chine voor, ISOBUS gestuurd vanuit de cabine. Zij combineert 8 Monoshox NG 
Plus ME elementen, een frontkunstmestunit en de nieuwe MicroSem microgranu-
laatstrooiers met elektrische MicroDriveVE aandrijving. Dit is om het comfort en 
de gebruiksprecisie te combineren: comfortabel instellen van de zaaidichtheid, de 
bemesting en de microgranulaatverdelers vanuit de cabine en een hogere precisie 
zonder slippen, automatisch instellen van diverse functies via de IsoBus terminal, 
zoals AutoSectionControl spuitsporen, ...

Nieuwe MONOSEM kunstmestunit voor zaaimachines met 4 rijen

MONOSEM biedt een nieuwe 740 l meststofbak voor zijn zaaimachines met 4 rijen. 
Het volume en de opening is aangepast aan de big bags. De verdeling van de mest-
stof gebeurt door de zwaartekracht naar de kouters of de schijven. Twee doseer-
schuiven zorgen voor het ledigen van de zaadbak. De compacte montage dicht bij 
het koppelpunt maakt het gecombineerde gebruik (b.v. rotoreg) met een grote 
bemestingcapaciteit mogelijk.
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Frontladers

QUICKE Q-Series: de laders van de 21e eeuw

QUICKE heeft volledig het vlaggenschip van zijn gamma frontladers opnieuw ont-
worpen om met de trekkers van de 21e eeuw te gebruiken. De aandacht was 
vooral gericht op de langere levensduur (smeedstukken achteraan, gegoten stuk-
ken vooraan, profielverbindingen, ...), een betere zichtbaarheid (lage dwarsbalk, 
geïntegreerde buizen en slangen in de armen ...) en gebruikscomfort (Q-level met 
verbeterde opkiphoeken - 58° op een beperkte hoogte van 65 - 85 cm). De nieuwe 
Q-Series wordt bovendien als een digitale lader beschouwd, omdat hij uitgerust 
kan worden met geïntegreerde en intelligente sensoren die elke beweging volgen 
voor controle en automatisatie.

QUICKE Q-Companion: de digitale copiloot voor frontlader

QUICKE Q-Companion volgt de werkzaamheden op van de lader in het digitale 
tijdperk en helpt om beter en sneller te werken. Hij controleert de positie van het 
werktuig, het geladen gewicht en de stand van het onderhoud op een ergono-
mische scherm. Tevens kunnen de gegevens overgedragen worden naar de com-
puter. De Q-companion is opgebouwd uit intelligente en volledig geïntegreerde 
high-tech sensoren en een computer die in de dwarsbalk geïntegreerd werd. De 
lader werkt dan ook onafhankelijk van de trekker waarop hij opgebouwd wordt.

QUICKE Original Implements: de gegarandeerde werktuigen van de wereldmarkt-
leider

Het lijkt eenvoudig om vorken, bakken en zelfs meer complexe werktuigen zoals 
een balenklem of multi-grijpers te vervaardigen. De werkelijkheid is anders: voor 
een hoge productiviteit en duurzaamheid, moet elk instrument worden ontwor-
pen voor zijn specifieke gebruik. Dit resulteert in een specifiek opbouw, design en 
hydraulica. Het nieuwe QUICKE Original Implements werktuig gamma wordt volle-
dig in dit opzicht ontwikkeld om het comfort en het rendement van de gebruiker 
te garanderen.

QUICKE Q-Series

QUICKE Q-Companion

QUICKE Original Implements
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Bemesting

RAUCH Axent 100.1: polyvalente getrokken strooier

De getrokken kunstmeststrooiers worden gebruikt om ofwel gekorrelde kunst-
mest op een grote werkbreedte als organische meststoffen (kalk) te verspreiden. 
RAUCH heeft besloten voor de twee toepassingen in één enkele machine te inte-
greren door een machine te ontwerpen waarbij men de verdeelunit snel kan wis-
selen tussen een PowerPack (korrels) en het LimePack (kalk). Aldus bekomt men 
een strooier van 9.500 liter die de korrels tot 50 m en de kalk tot 15 m met grote 
nauwkeurigheid kan verspreiden.

SULKY Econov: de secties onderbreken om 9 % kunstmest te besparen

Het economische potentieel van de sectioncontrol van het SULKY ECONOV sys-
teem werd bevestigd door de Franse testcentra IRSTEA en KEREVAL: in de testen 
verspreidt de SULKY Econov 9 % minder meststoffen en de correcte dosis wordt 
op een groter deel van het perceel bekomen. De Econov functie controleert door-
lopend de werkbreedte en stuurt bij in functie van het perceel. De strooier past 
zich automatisch aan om bijvoorbeeld alleen aan de linker- of rechterkant of 
alléén aan de achterzijde van de kunstmeststrooier te strooien.

RAUCH Linus: kaststrooier voor bijzondere teelten ... of trottoirs!

RAUCH Linus biedt een oplossing voor groentetelers, wijngaarden, vruchten of an-
dere speciale gewassen, maar ook voor de boomkwekerijen en groenstroken. Dit 
is een bak met inhoud tot 1.500 kg die tussen 150 en 190 cm verspreidt, afhanke-
lijk van het model met een onvergelijkbaar nauwkeurigheid. De machine is opge-
bouwd uit een zaadbak met bijna verticale wanden, een roeras en een doseerin-
richting die gedeeltelijk gesloten kan worden in de sporen, waarbij een aanzienlijk 
besparing van kunstmest ontstaat. De meststoffen vallen door de zwaartekracht 
op de bodem. De verdeling aanvaardt alle vormen van meststoffen: poeders, kor-
rels, pellets, natte compost ... of zelfs zand en zout voor de winter!

Pers info

RAUCH Axent 100.1

SULKY Econov

RAUCH Linus



7

CONTACT : Pierre Demianoff  -  DistriTECH  -  rue de Wergifosse 39 - 4630 Soumagne
Tél : +32 4 377 35 45  -  Fax : +32 4 377 10 15  -  E-mail : pierre.demianoff@distritech.be

www.distritech.be

Werktuigendagen 2017

RAUCH AirGreen: gentegreerde verdeler op grondbewerkingswerktuig

RAUCH is ook gespecialiseerd in de distributie van graan en verkoopt zijn ver-
delingen aan merken zoals KUHN en KÖCKERLING. Daarom is het normaal voor 
RAUCH een culturenbemester aan te bieden voor ecologische toepassingen. Deze 
set heeft een aantrekkelijke design en bevat een 600 l tank met ladingsplatform 
met toegangsladder en een pneumatische verdeling met instelbare elektrische 
inox doseerinrichting voor normale tot fijne korrels. Kunstmest, zaden, fijne zaden 
of bonen worden proportioneel gedoseerd dankzij een Quantron-C, de RAUCH 
elektronica.

STRAUTMANN MS: het Streublitz gamma ook voor de landbouwer

Naar de VS en PS modellen, vervolgd STRAUTMANN de vernieuwing van zijn 
Streublitz stalmeststrooier gamma met de invoering van de MS modellen met 
10 tot 14 m³ capaciteit. Deze wagens worden voorzien van een volledig sta-
len en gecoate bak. De MS-mestverspreiders hebben grotendeels de kenmer-
ken van het grotere gamma VS en PS, zoals de houten- of synthetische bodem, 
de dubbele bodemketting, de disselvering en de verschillende verspreidingsva- 
rianten, waaronder de brede tafel met twee schijven.
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STRAUTMANN VertiMix

SULKY Xeos Pro Evo

Veevoeding

STRAUTMANN VertiMix: nieuwe Vario² vijzel

Alle STRAUTMANN mengvijzels zijn nu voorzien van de nieuwe Vario² vijzels die 
een sneller en hoogwaardigere mengsel mogelijk maken. Deze nieuwe vijzels 
bewaren de variabele regeling van de messen en onderscheiden zich door een 
unieke getrapte vorm. Hierdoor bekomt met een regelmatige beluchting van het 
voeder die de kwaliteit van het mengsel verbetert maar ook het energieverbruik 
aanzienlijk beperkt. Extra voordeel van de nieuwe vijzels: het is zeer eenvoudig 
om "INNODUR" slijtdelen te bevestigen (5 mm op 100 mm breedte inox verstevi-
gingen) om de levensduur te verlengen.

Zaaien

SULKY Xeos Pro Evo: met 80 kg zaailijn

De nieuwe SULKY Xeos Pro Evo pneumatische zaaimachine is voorzien van de 
Cultidisc zaailijn, een parallellogram gemonteerde zaailijn met 80 kg krachtige 
aanaarding. Hierdoor kan men aan hoge snelheden werken en dit in alle zaaiom-
standigheden en zelfs in omgeploegde grond. De 1.000 l zaadbak is gemakkelijk 
aan de achterzijde te bereiken door een comfortabele loopbrug en biedt tevens 
toegang tot de zaaielementen. De elektrische aandrijving van de verdeling wordt 
in de cabine bedient door een PILOT console. De Xeos Pro Evo kan worden uitge-
breid met de nieuwe Xeos TF fronttank, waarvan het chassis meer toegankelijk-
heid en meer laad / belastingsvermogen op de voorkant de trekker biedt.
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