
pomptankwagens, waarbij 

65 cm per kant naar bui-

ten geschoven kan wor-

den. Om onder natte en 

moeilijke omstandigheden 

te kunnen bemesten kan 

de schuifas optioneel nog 

uitgerust worden met een 

hydraulische wielaandrij-

ving, zodat de tank zich 

veel lichter laat trekken 

over het land. Deze unie-

ke, gecombineerde optie 

maakt het mogelijk om 

ook op minder draag-

krachtige gronden met de 

maximale tankgrootte 

mest uit te rijden bij een 

minimale insporing. 

Onder de naam Robusta 

produceert Schuitemaker 

pomptankwagens. Deze 

bemestingstanks zijn zeer 

compleet uitgevoerd en 

ontwikkeld voor de       

professionele loonwerker. 

De tanks worden zeer 

solide gebouwd om voor-

bereid te zijn op de aan-

bouw van diverse soorten 

bemesters. Door wielkas-

ten toe te passen kan het 

zwaartepunt laag blijven 

en wordt een optimale 

gewichtsverhouding gere-

aliseerd. Door de toepas-

sing van brede banden 

met grote diameter wordt 

een minimale bodemdruk 

gerealiseerd. Om dit laat-

ste punt nog meer te mini-

maliseren heeft Schuite-

maker het gepatenteerde 

Variospoor assysteem, 

dat leverbaar is op de 

enkelas tanks. Al sinds 

1996 kent Schuitemaker 

het Variospoor systeem 

op haar enkelas pomp-

tankwagens. Variospoor 

zorgt voor een unieke mo-

gelijkheid tot spoorverbre-

ding. Door dit principe 

lopen de wielen van de 

tank nooit in het spoor 

van de trekker. Voordeel 

van dit systeem is behoud 

van de bodemstructuur. 

De wielen worden aan 

beide zijden van de tank 

hydraulisch naar buiten 

geschoven via het paral-

lellogram schaarprincipe; 

per kant worden ze 80 cm 

uitgeschoven. Naast het 

Variospoor kent Schuite-

maker het gepatenteerde             

schuifassysteem welke 

leverbaar is op de tandem 



Morsweg 18, 7461 AG Rijssen 

Postbus 219, 7460 AE Rijssen 

Nederland 
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E-mail: info@sr-schuitemaker.nl 

Dit persbericht is uitgebracht door Schuitemaker. Het 

doel van deze uitgave is om u te informeren over nieuws-

feiten en activiteiten van Schuitemaker. 

 

Als u meer informatie over het product wilt ontvangen,  

kunt u contact opnemen met dhr. H. Wilmink,             

Productspecialist bij Schuitemaker. 

M.: +31 (0) 6 2043 6603                                               

@: H.Wilmink@sr-schuitemaker.nl 

 

Indien u meer fotomateriaal wilt ontvangen, neemt u con-

tact op op met Anne Wilmink 

 

Blijf ons volgen via de website, Facebook en YouTube. 

https://www.facebook.com/srschuitemaker
https://www.youtube.com/user/SchuitemakerTV

