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De FERTI-SPACE stalmeststrooier werd volledig gemoderniseerd door het JOSKIN ontwikkelingsbureau . Deze nieu-
we JOSKIN stalmeststrooier is in 7 modellen leverbaar,  voorzien van VERTICALE strooiwalsen of van horizontale 
strooiwalsen met  strooitafel. Deze nieuwe machine is bestemd voor grote laadvolumes en biedt talrijke ontwikke-
lingen:

1. Een nog betere ontwerp van de bak
• de zeer stevig bakbodem (4 mm) is nu gelast;
• deze strooier is lichter en biedt een verlaagd zwaartepunt van 150 mm, dankzij de verwijdering van het hulp-

chassis;
• het hydro-tandem of hydro-tridem onderstel is vastgebout om  de configuratie aan te passen volgens de gekozen 

opties en zo voor een goede verdeling van het gewicht te zorgen; 
• de schuine guillotine deur in de vorige versies, is nu rechtop. De geleidingen onder de bak werden afgeschaft om 

de deur volledig dicht te maken bij het sluiten.

Vastgebout Hydro-Tandem onderstel Water dichte doseerschuif
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2. Een beveiligde transmissie
• een zeer belangrijk aspect voor onze klanten is ook de vorming van koemest op de gevoelige punten te vermei-

den, zoals de hydraulische slangen onder de machine. Vandaar zijn deze gecentraliseerd en geplaatst tussen de 
twee bodemkettingen, onder een centrale afscheiding;

•  de cardanas (Ø 1''3/4 - 45 mm)  van hoog elasticiteit staal met hoge weerstand is perfect  aangepast voor krach-
tige trekkers.

Ertalon bescherming

Aftaksas en 
beschermde hydraulische leidingen

Overbrenging van de horizontale 
strooiwalsen

door aftakas en nokkenbeveiliging

3. Nieuwe bijzonderheden van de bodemketting  
• de U-vormige latten bevestigt aan de kettingen verplaatsen zich op vlak-

ke profielbalken, dat beperkt in sterke mate iedere  verslechtering van 
de bakbodem;

• de ertalon protecties verminderen de wrijving van de kettingen. Een 
vloeiender en geluidsarmere retour is zo gegarandeert; 

•  nog meer regelmatige verspreiding dankzij de  verkorte afstand tussen 
de bodemketting en de strooiwalsen ;

• de afstand om de spanners werd vergroot om ze niet met stalmest te 
belasten. Trouwens is het mogelijk voor de kettingen beter de katrollen  
te integreren (uit  Ø 135 gietijzer);

• de aandrijvingen van de tandwielen  (Ø 190) werden vergroot om de 
kettingen van de bodem te kunnen volgen.  

Verhoogde ruimte om de  spanners van de 
bodemketting

Bakbodem, bodemketting en slijtlatten 

Tandwiel aandrijving en kettingen

Overbrenging van de verticale strooiwalsen 
beschermd door elastomeer koppelingen 
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CONTEXT :
De Ferti-SPACE 2 is voorzien van een brede monocoque laadbak van 1.050 mm of 1.350 mm hoog uit 
HLE staal voor een grote strooibreedte. Gezien zijn stevige constructie en zijn capaciteiten van 12 t/m 
21 m³ is hij een machine voor een intensief gebruik.
Dankzij de grote diameter van de verticale strooiwalsen met gebogen spiralen kan de Ferti-SPACE2 op 
een breedte van 8 tot 16 m per rijgang strooien. De  controle en het beheer van de elektrohydraulische 
functies van de Ferti-SPACE 2 kunnen o.a. worden beheeerd door de Ferti-Control 4000 of door een 
ISOBUS terminal. Als optie, het debiet proportioneel  met de rijsnelheid, gekoppelt met het dynamisch 
weegsysteem, gegarandeerd een zeer grote precisie bij het strooien.

Silagekit: 
Dit model is eenvoudig converteerbaar in een transportwagen dankzij het demonteren van de  strooi-
walsen. In dat geval is het kit "silage-opzetschotten" en de optie   2 snelheden bodemketting zeer nuttig.

De Ferti-SPACE 2 HORIZON:
De horizontale strooiwalsen en de strooitafel zorgen voor een perfecte verdeling van verschillende pro-
ducten (stalmest, compost, restmateriaal, kalk, kippenmest, enz.) over grote breedte, ook bij kleine 
hoeveelheden.
De volledig overbrenging (1.000 omw) werkt met een aftakas en nokkenbeveiliging, waardoor de veilig-
heid en de bescherming van het gehele system gegarandeert worden. 

FERTI-SPACE 2  MODELLEN

Model (1)
Nuttige lading 

op het veld
Binnenafmetingen van de bak (m) Bakinhoud 

voor schuif
Stalmestvo-
lume voor

deur

Volume 
volume tot

strooiwalsen

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

Remmen 
(mm)Lengte voor 

schuif
Lengte tot 

strooiwalsen
Breedte Hoogte

FS5511/15BU 14 t 5,5 6,05 2,05 1,05 12,32 m³ 15,49 m³ 17,04 m³ ADR 100/130x2100-10G 400 x 80

FS6011/17BU 16 t 6 6,55 2,05 1,05 13,41 m³ 16,87 m³ 18,42 m³ ADR 2x130x2100-10G 406 x 120

FS6511/18BU 18 t 6,5 7,05 2,05 1,05 14,51 m³ 18,24 m³ 19,79 m³ ADR 2x130x2100-10G 406 x 120

FS7011/20BU 20 t 7 7,55 2,05 1,05 15,60 m³ 19,62 m³ 21,17 m³ ADR 2x150x2100-10G 420 x 180

FS7014/25BU 22 t 7 7,55 2,05 1,35 20 m³ 25,2 m³ 27,2 m³ ADR 2x150x2100-10G 420 x 180

FS7011/20TRU 20 t 7 7,55 2,05 1,05 15,60 m³ 19,62 m³ 21,17 m³ ADR 3x150x2100-10G 420 x 180

FS7014/25TRU 26 t 7 7,55 2,05 1,35 20,50 m³ 25,75 m³ 27,80 m³ ADR 3x150x2100-10G 420 x 180

(1) De eerste 2 cijfers geven de gemiddelde lengte aan (in dm), de volgende 2 de gemiddelde hoogte (in dm) en de 2 laatsten het volume voor de deur en m³).
* V voor Verticaal of voor Horizontaal 

Horizontale strooiwalsen Verticale strooiwalsen In silage configuratie


