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Voor slakkenkorrels, zaden en korrels.

“Schijf strooiers”
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Fan Jet
Strooiers & ZaaimachinesStrooiers & Zaaimachines

Stocks Ag, meer dan 40 jaar geleden opgericht, is een
Brits bedrijf dat zich toelegt op het leveren van innovatieve 

producten die worden gebruikt in de landbouw,
tuinbouw-, bosbouw- en facilitaire sector.

Luchtondersteund met zaaias tot 

een werkbreedte van 10m

•  Turbo Jet 8 VS-2

•  Turbo Jet 8 i-CON

•  Turbo Jet 10 VS-2

•  Turbo Jet 10 i-CON

TURBO JET RANGE

levering doormiddel van zaaias 

(zonder luchtondersteuning) tot 

een werkbreedte van 4,5m

•  Micro Meter

•  Maxi Meter

MICRO & MAXI METERS

schijfstrooiers met een 

werkbreedte tot 36m

•  Fan Jet Pro

•  Fan Jet Pro Plus

•  Fan Jet Mini

•  Fan Jet Duo

FAN JET RANGE

levering met/zonder 

luchtondersteuning tot een 

werkbreedte van 3m

•  Rotor Meter

•  Rotor Meter Air Force

ROTOR METER RANGE



Het Fan Jet-assortiment strooiers is kostenbesparend 
en multifunctioneel. Het product wordt doormiddel 
van zwaartekracht of een zaaias op een draaiende 
schijf gedoseerd. De draaiende schijf wordt standaard 
aangedreven door een 12v elektromotor. Er is keuze uit 
bakgrote, strooibreedte en montagemogelijkheden.

Naast hoofdzakelijk gebruik voor toepassing van 
slakkenkorrels, is de Fan Jet ook een effectieve strooier 
voor graszaad, andere kleine zaden en korrelproducten.

Fan Jet
Alle Fan Jet strooiers maken gebruik van dezelfde 
bedieningskasten waarmee de doorvoer, strooibreedte en 
in/uitschakeling kan worden geregeld.

Dit is vooral belangrijk bij chemische producten, inclusief 
slakkenkorrels, om ervoor te zorgen dat het product niet de 
watergangen en bermen vervuild.

Kies tussen de zwaartekracht gevoeden strooier waar het product 
op een draaiende schijf wordt gevoed voor verspreiding met een 
vaste snelheid of de meer geavanceerde voeding doormiddel van 
een zaaias die het product nauwkeurig op de draaiende schijf 
doseert. 

De dosering van zaad en korrels op de strooischijf kan nauwkeurig 
worden ingesteld en aangepast tijdens het rijden.

Wisbech is nog steeds de thuisbasis van Stocks Ag. De 
Fan Jet wordt gefabriceerd, geassembleerd en geverfd 
in de Cambridgeshire fabriek. Nauwkeurige assemblage 
en kwaliteitscontrole zijn uiterst belangrijk voor het 
productieproces.

Het R & D-team werkt met zowel de fabriek als boeren om 
een zaaioplossing te leveren die geschikt is voor de huidige 
landbouw.

GESCHIEDENIS

•  Fan Jet Pro     
 zwaartekracht gedoseerd – tot 24m 

•  Fan Jet Mini    
 gedoseerd d.m.v. zaaias – tot 12m 

•  Fan Jet Pro Plus   
 gedoseerd d.m.v. zaaias – tot 24m 
•  Fan Jet Duo    
 gedoseerd d.m.v. zaaias – tot 36m 

FAN JET PRODUCTEN

GEBOUWD IN DE UK
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De Micro & Maxi Meter zijn in 1980 ontwikkeld en hebben sindsdien 
bewezen een ware toevoeging aan het productpakket te zijn door 
de grote toepasbaarheid en nauwkeurigheid.

Eind jaren negentig betekenden veranderingen in de landbouw dat 
boeren steeds meer opzoek waren naar een kleine zaaibak voor 
het zaaien van gras en fijne zaden die op bredere en opklapbare 
machines konden worden geplaatst.                      

in combinatie met het zaaien in de rij, achter bijvoorbeeld een 
woelpoot, resulteerde dit in de ontwikkeling en lancering van de 
pneumatische Turbo Jet zaaimachine in 2001.

Stocks is constant bezig om zijn assortiment strooiers en 
zaaimachines te ontwikkelen.

In meer recente jaren is de ontwikkeling gericht op de vraag naar 
technologische oplossingen om verhoging van de precisie en 
controle te bewerkstelligen. In 2015 lanceerde Stocks het i-CON-
systeem met ISOBUS-technologie en in 2020 het TM (Twin Metering) 
systeem voor de Fan Jet Duo.

Stocks maakt strooiers en zaaimachines sinds het midden van de 
jaren zeventig. Destijds zag Richard Stocks, landbouwingenieur 
en boer, een kans om een eenvoudige zaaimachine te bouwen. 
Dit alles is begonnen in zijn werkplaats in de buurt van Wisbech, 
Cambridgeshire.

De vraag naar deze nieuwe strooiers voor slakkenkorrels 
groeide wat leiden tot de ontwikkeling van de Fan Jet. Meer dan 
20.000 strooiers zijn tot nu toe gebouwd. Stocks heeft dan ook 
grote naamsbekendheid verworven door de jaren heen met de 
ontwikkeling en verkoop van deze kleine inhoud strooiers.

Aanvankelijk werden alle Fan Jet strooiers door zwaartekracht 
gevoed en werd er gestrooid met een vaste schijf snelheid. Door 
de ontwikkeling en montage van een zaaias verkreeg de Fan Jet 
een nog grotere nauwkeurigheid bij het aanbrengen van korrels 
en zaden. Daarnaast werd het mogelijk om kleine hoeveelheden 
en snelheidsafhankelijke te strooien. In 1990 werd de Fan Jet mini 
ontwikkeld. de Fan Jet Pro Plus werd in 2013 toegevoegd aan het 
productpakket tegelijk met de Fan Jet Duo.



FAN JET PRO
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BELANGRIJKSTE KENMERKEN

ZWAARTEKRACHT 
GEVOED
•  Fan Jet Pro 65

•  Fan Jet Pro 130

• Eenvoudige, snelle, traploze aanpassing van de  
 spreidingsbreedte links of rechts

• Machine kantelt naar voren op subframe voor het veilig  
 en snel legen van de bak inhoud

• Instelbare deflectoren of schijfsnelheid om de   
 strooibreedte te beperken

•  Strooibreedte tot 24m

•  3500 tpm schijfmotor

•  Toevoer- en afsluitmechanisme van roestvrij staal en  
 kunststof

•  Roestvaststalen draaischijven met dubbele schoepen

•  Traploze aanpassing van de dosering

•  12v stroomvereiste

•  Bedieningsconsole in cabine met directe voeding voor  
 het afsluiten, opstarten en schijfcontrole

•  5 m gezekerde voedingskabel en 6 m aansluitkabel

• Robuuste constructie en betrouwbare motoren van hoge  
 kwaliteit

•  Roerwerk standaard inbegrepen

•  65 of 130 liter polyethyleen, halfdoorschijnende trechter

•  Optionele deflector voor gebruik op graseggen.

Het originele en nog steeds het meest populaire model 
in de Fan Jet reeks. De Pro-modellen zijn de klassieke 
slakkenkorrel strooiers voor gebruik op ATV’s, UTV’s, 
tractoren en zelfrijdende veldspuiten, in feite elk voertuig met 
een voedingsbron van 12 volt.

Ze zijn echter ook even geschikt voor het strooien van 
zaden en andere korrelige producten. De Fan Jet Pro heeft 
de mogelijkheid om tot 24 m (productafhankelijk) breed 
te strooien, en is eenvoudig in te stellen en te gebruiken 
met een instelbare schijfsnelheid. Een verscheidenheid 
aan opties verbeteren de prestaties van deze veelzijdige 
machine.

Een kalibratiehulpmiddel, een stalen trechter is eenvoudig te 
bevestigen en verzameld en buigt het product dat normaal 
wordt verspreid naar een door de gebruiker verstrekte zak 
voor het wegen.

OPTIONELE KALIBRATIE BAK

De aangegeven strooibreedtes zijn slechts een richtlijn. De 
dichtheid van het product neemt af naarmate de afstand van 
het gestrooide product toe neemt. Het is dus aanbevolen om 
altijd een zekere mate van overlap aan te houden.   
De maximale strooibreedte wordt bepaald door:

WERKBREEDTE

• Producttype 

•  Productdichtheid

•  Toepassingssnelheid

•  Voorwaartse snelheid

•  Windsnelheid en -richting

•  Schijfhoogte vanaf gewas

Een eenvoudig te bevestigen, verstelbare deflector 
vermindert en regelt de strooibreedte voor producten zoals 
graszaad. Vario-besturing aanbevolen.

OPTIONELE GRASZAAD DEFLECTOR

Fan Jet’s kunnen worden uitgerust met een waterafstotende 
hoes om de machine te beschermen wanneer deze niet 
wordt gebruikt.

WATERAFSTOTENDE HOES

Eenvoudig ontwerp, jarenlang bewezen in combinatie met 
een robuuste gelaste constructie.

BEPROEFDE KWALITEIT• Linker tuimelschakelaar     
 - hoofdstroom en schijf aan/uit

• Middelste tuimelschakelaar - doorvoerschijf open/dicht

Eenvoudige bedieningskast in de cabine waarmee de Fan 
Jet kan worden in/uitgeschakeld en de toevoer kan worden 
geregeld.

VASTE SCHIJF SNELHEID BEDIENINGSKAST

De Vario-bediening is niet gekoppeld aan een rijsnelheid,. 
De Fan Jet wordt dus eenmalig gekalibreerd voor een vooraf 
bepaalde rijsnelheid. Om zo nauwkeurig mogelijk te strooien 
is het van belang om de snelheid constant te houden, of kan 
handmatig de dosering worden verhoogt of verlaagt met 
behulp van de draaiknop.

• Linkerschakelaar - hoofdvoeding en schijf aan/uit

•  Middelste schakelaar - doorvoerschuif open/dicht

•  Rechter draaiknop - variabele schijfsnelheid

Beschikt over extra schijfsnelheidsregeling om de 
strooibreedte, bijvoorbeeld passend bij de werktuigbreedte, 
of bij gebruik van het strooien van kleine zaden met 
minimale schade aan te passen. Pas de mechanische 
breedtedeflectors en de schijfsnelheid indien nodig aan.

VARIO CONTROL

Strooibreedte Fan Jet Pro op een ATV



De I-CON bediening is voorzien van een touchscreen. 
Afgifte worden automatisch gecontroleerd in verhouding tot 
de rijsnelheid voor ultieme nauwkeurigheid. Daarnaast kan 
de machine variabele afgifte toepassen volgens taakkaart 
gegevens. De zaaias maakt zeer lage doseringen mogelijk 
zonder risico op verstoppingen.

i-CON BEDIENING

• Zaaddosering kg/ha of zaden/m²

•  Voorwaartse snelheid km/u

•  Minimum/maximum rijsnelheid indicator met alarmen

•  Status meetunit (aan/uit) en alarm

•  ventilator (aan/uit) en alarm

•  Inhoud trechter kg en alarm voor laag niveau

•  Gedeeltelijke en volledige taaktotalen voor oppervlakte  
 (ha), afgegeven product (kg) en gewerkte uren

•  Totaal voor oppervlakte (ha) afgegeven product (kg) en  
 gewerkte uren
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FAN JET PRO PLUS

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

GEDOSEERDE
DOORVOER
•  Fan Jet Pro Plus 65

•  Fan Jet Pro Plus 130

• Eenvoudige, snelle, traploze aanpassing van de  
 werkbreedte, links of rechts

•  Elektromotor om zaaias aan te drijven

•  Machine kantelt naar voren op subframe om veilig en  
 snel de inhoud van de bak leeg te kunnen maken.

•  Instelbare deflectors en schijfsnelheid om de   
 spreidbreedte te beperken

•  3500 tpm schijfmotor

•  Afsluitmechanisme van roestvrij staal en kunststof

•  Roestvrijstalen schijven met dubbele schoepen

•  Traploze aanpassing van de dosering

•  Robuuste constructie en betrouwbare motoren van  
 hoge kwaliteit

•  65 of 130 liter polyethyleen, halfdoorschijnende trechter

•  Optie uit verschillende zaaiassen

•  Optionele strooi deflector

De Fan Jet Pro Plus-reeks heeft alle kenmerken van de 
standaard Fan Jet Pro zoals verspreidingsprestaties, 
kopakkerbediening en opties, hoewel variabele 
schijfsnelheid standaard is bij de Fan Jet Pro Plus. Het 
verschil is dat de Pro Plus-modellen gebruik maken van een 
zaaias, in plaats van een toevoer door zwaartekracht op de 
strooi schijf. 

Net als bij de Pro-machines kan de Pro Plus worden 
gemonteerd op de meeste 12v landbouwmachines.

De zaaias wordt aangedreven door een elektromotor 
die samen met de keuze invoerrol en rotatiesnelheid 
de toepassingssnelheid bepaalt. Met de standaard 
besturingseenheid kunnen de afgifte onderweg handmatig 
gewijzigd worden. 

Met de optionele i-CON bediening kunnen afgifte 
automatisch worden gewijzigd door controle van de 
rijsnelheid in verhouding tot de draaisnelheid van de zaaias. 
Variabele afgifte kunnen ook worden toegepast op basis van 
taakkaarten. 

Een zaaias maakt het gebruik van zeer lage doseringen 
mogelijk zonder risico op verstoppingen.

De meegeleverde zaaias is geschikt voor de meeste 
producten van lage tot hoge afgifte. De zaaias verdeeld 
het product om te zorgen voor een constante stroom. 
Vervolgens brengt de zaaias het product op de draaiende 
schijf.

Daarnaast zijn er ook zaaiassen beschibkaar die het 
mogelijk maken om kunstmest te strooien.

ZAAIASSEN

De stalen trechter is eenvoudig te bevestigen om het 
product op te vangen in een door de gebruiker verstrekte 
zak. Hierdoor wordt het mogelijk om het product te wegen 
en de machine te kalibreren. De kalibratie trechter wordt 
standaard geleverd bij alle i-CON modellen. 

OPTIONELE KALIBRATIE TRECHTER

De vermelde strooibreedtes zijn slechts een richtlijn. de 
dichtheid van het te strooien product neemt af naarmate de 
strooibreedte toeneemt en dus is overlap aan te raden.

De maximale strooibreedte wordt bepaald door:

WERKBREEDTE

• Producttype & integriteit

•  Productdichtheid

•  Toepassingssnelheid

•  Voorwaartse snelheid

•  Windsnelheid en -richting

•  Schijfhoogte vanaf gewas  
 baldakijn

Vari-Speed bediening is standaard op de Fan Jet Pro Plus, 
de schijfsnelheid kan worden geregeld om de werkbreedte 
te veranderen, bijvoorbeeld om de werkbreedte aan 
te passen aan de breedte van het werktuig of om fijne 
zaden te strooien die erg gevoelig zijn voor schade. 
Pas de mechanische breedte deflectors aan en pas de 
schijfsnelheid naar wens aan. 5m gezekerde stroomkabel en 
6m aansluitkabel wordt standaard meegeleverd.

VARI-SPEED BEDIENING

• Linkerhandschakelaar 
 - schijfmotor aan/uit

•  Linker draaiknop  
 - snelheidsregeling van de  
  schijfmotor

• Rechterhandschakelaar 
 - zaaias aan/uit

•  Rechter draaiknop  
 - snelheidsregeling van de  
 zaaias

Een eenvoudig te bevestigen, verstelbare spreidplaat 
vermindert en regelt de strooibreedte voor producten zoals 
graszaad.

OPTIONELE SPREIDPLAAT VOOR 
(GRAS)ZADEN

1x8 section
Feed Roller

2x8 section
Feed Roller

3x8 section
Feed Roller

Fan Jet’s kunnen optioneel worden geleverd met waterdichte 
hoezen voor gebruik wanneer de weersomstandigheden 
daar om vragen.

WATERAFSTOTENDE HOES

Eenvoudig ontwerp dat zich jarenlang heeft bewezen in 
combinatie met een robuust gelaste constructie.

HOGE KWALITEIT
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NAUWKEURIGE
DOSERING
•  Fan Jet Mini 65

•  Fan Jet Mini 130

De Fan Jet Mini is ontworpen voor verspreiding van 
slakkenkorrels en andere kleine zaden op kleine 
werkbreedtes. Het deelt alle kenmerken van de Fan 
Jet Pro Plus (zie vorige pagina). Maar heeft twee kleine 
roestvrijstalen schoepen en een kleinere draaiende schijf, 
die de spreiding beperkt tot 12m.

FAN JET MINI De meegeleverde zaaiassen zijn geschikt voor de meeste 
producten, van hele lage afgifte tot hoge afgifte. De 
zaaias doseert het product gelijkmatig op de strooischijf. 
De draaiende strooischijf zorgt voor een gelijkmatig 
spreidingspatroon links en rechts van de strooier. 

Het is mogelijk de zaaiassen samen te stellen naar 
verschillende omstandigheden om vrijwel elk gewenst 
product te kunnen strooien. 

GEAVANCEERDE ZAAIASSEN

Vari-Speed bediening is standaard op de Fan Jet Mini. De 
schijf snelheid wordt geregeld om de strooibreedte aan te 
passen. De mechanische spreidplaat en de schijfsnelheid 
kunnen naar wens worden aangepast.

Een eenvoudige elektrische bediening wordt gebruikt om 
de zaaias in en uit te schakelen, bijvoorbeeld bij kopakkers. 
Afgifte en breedte worden ingesteld door een combinatie 
van het type zaaias en snelheid van de schijf. Beide kunnen 
onderweg vanaf de trekkerrstoel worden aangepast met een 
eenvoudige draaiknop. 

Het standaard besturingssysteem is niet gekoppeld aan de 
rijsnelheid. Eenmaal gekalibreerd is het van belang met een 
constante voorwaartse snelheid te rijden om zo nauwkeurig 
mogelijk te strooien.

VARI-SPEED BEDIENING

Kleuren touchscreen welke gebruik kan maken van GPS voor 
snelheidsbepaling. Afgifte worden automatisch aangepast in 
verhouding tot de rijsnelheid voor ultieme nauwkeurigheid. 
Daarnaast is het met de I-CON mogelijk om met taakkaarten 
plaats specifieke afgifte te regelen.  Door het gebruik van 
een zaaias is het mogelijk om lage doseringen toe te passen 
zonder kans op verstoppingen.

I-CON BEDIENING

•  Zaaddosering kg/ha of zaden/m²

•  Voorwaartse snelheid km/u

•  Minimum/maximum rijsnelheid indicator met alarmen

•  Status zaaias (aan/uit) en alarm

•  Blazerstatus (aan/uit) en alarm

•  Inhoud trechter kg en alarm voor te laag niveau

•  Gedeeltelijke en volledige taak totalen voor oppervlakte  
 (ha), afgegeven product (kg) en gewerkte uren

•  Totaal voor oppervlakte (ha) afgegeven product (kg) en  
 gewerkte uren

De stalen trechter is eenvoudig te bevestigen om het 
product op te vangen waarna het kan worden gewogen 
voor een nauwkeurige afstelling van de zaaiassnelheid. De 
kalibratie trechter wordt geleverd als standaard bij alle i-CON 
modellen 

OPTIONELE KALIBRATIE TRECHTER

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• Product wordt via de zaaias op de schijf gedoseerd

•  Strooibreedte tot 12 m (optioneel spreidplaat)

•  Robuuste en betrouwbare schijfmotor van 3500 tpm

•  Roestvaststalen twin-schoepen draaiende schijven

•  Keuze zaaias. Snelheid van rotatie van zaaias    
 bepaalt de toepassingssnelheid

•  Meestal gebruikt op cultivatoren, zaaimachines of rollen

•  Vaste afgifte snelheid met optionele     
 snelheidsgerelateerde afgifte (variabele snelheid)

•  i-CON-bediening met nauwkeurige besturing en GPS   
 variabele afgifte.

•  65 of 130 liter polyethyleen, halfdoorschijnende trechter

•  Er zijn integrale spreidplaten aangebracht aan elke   
 kant van de draaiende schijf om de werkbreedte aan te   
 passen (kan worden gebruikt voor kopakkerbediening)

•  Machine kantelt naar voren op subframe voor veilig, snel  
 leegmaken

De vermelde strooibreedtes zijn slechts een richtlijn. de 
dichtheid van het gestrooide product neemt af naar het 
uiteinde toe en dus is overlap aan te raden.

De maximale strooibreedte wordt bepaald door:

STROOI BREEDTE

• Producttype 

•  Productdichtheid

•  Toepassingssnelheid

• Voorwaartse snelheid

•  Windsnelheid en -richting

•  Schijfhoogte vanaf gewas

• Linkerhandschakelaar  
 - schijfmotor aan/uit

•  Linker draainkop 
 - snelheidsregeling van de  
 schijfmotor

• Rechterhandschakelaar 
 - zaaias aan/uit

• Rechter draaiknop 
 - snelheidsregeling van de  
 zaaias

Een eenvoudig te bevestigen, verstelbare spreidplaat 
vermindert en regelt de strooibreedte voor producten zoals 
graszaad.

OPTIONELE SPREIDPLAAT

1x8 section
Feed Roller

2x8 section
Feed Roller

3x8 section
Feed Roller

BEVESTIGINGSPLAAT FAN JET 
Zowel 65 liter als 130 liter trechters worden geleverd met een 
basisplaat die zowel horizontaal als verticaal kan worden 
bevestigd voor montage aan de machine.

De basisplaat heeft twee gatposities om de hellingshoek aan 
te passen.

Verlengkabels - kunnen naar wens worden geleverd.
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De VS-2 werkt standaard met een afgifte bij een vaste 
rijsnelheid. Optioneel is het mogelijk om ook rijsnelheid 
afhankelijk afgifte te regelen.

Met de optionele GPS kan de VS-2 rijsnelheidafhankelijk 
de afgifte regelen door de snelheid van de zaaias aan te 
passen. Deze eenvoudige, gebruiksvriendelijke optie heeft 
een audiovisueel alarm om de chauffeur te waarschuwen 
voor een eventuele storing.

Een eenvoudige maar effectieve handbediende links en 
rechts bediening wordt gebruikt om de toevoer op gang te 
brengen en te stoppen, bijvoorbeeld op de kopakker. Afgifte 
en breedte zijn afhankelijk van de combinatie van het type 
zaaias en de schijfsnelheid.

VS-2 BEDIENING

De geavanceerde TM-controller wordt geleverd met een 
4,3-inch kleur touchscreen en heeft een eenvoudige en 
intuïtieve bediening zoals de weergave van de dosering en 
de rijsnelheid. De TM biedt: geavanceerde functies zoals 
sectiecontrole en kopakker controle. Het is ook in staat om 
variabele afgifte toe te passen in combinatie met taakkaarten 
voor precisielandbouw.

De dosering wordt automatisch geregeld en de 
spreidbreedte wordt automatisch aangepast aan de hand 
van de taakkaarten.

De software kan worden geprogrammeerd om elke taak/
veld vast te leggen, waardoor kalibratie-instellingen en 
-snelheden kunnen worden ‘onthouden’ voor toekomstig 
gebruik.

TM (TWIN METERING) BEDIENING

• 4,3-inch kleuren-touchscreen

•  Eenvoudige en intuïtieve lay-out

•  4 schermen – home, parameters, details en kaarten

•  Voorwaartse snelheidsgerelateerde meting met GPS

•  Variabele afgifte (in combinatie met taakkaarten)

•  Registreert elke taak/veld en slaat op in het geheugen

De stalen trechter is eenvoudig te bevestigen om het 
product op te vangen. Dit geeft de gebruiker de kans om het 
product te wegen en de machine nauwkeurig af te stellen. 
De kalibratie trechter wordt standaard geleverd  bij alle TM-
modellen.

OPTIONELE KALIBRATIE BAK 

Meestal wordt de Fan Jet Duo gemonteerd op het chassis 
van zelfrijdende veldspuiten. De Duo kan ook op een fronthef 
van een tractor worden gemonteerd, met behulp van de 
optionele voorste montagebalk om de

Fan Jets 1,9 m uit elkaar van hart tot hart te monteren.

BEVESTIGING

GEDOSEERDE DOORVOER
•  Fan Jet Duo 2x65

FAN JET DUO

• Schakelaar 1 - zaaias aan/uit

•  Schakelaar 2 - zaaias links/rechts

•  Schakelaar 3 - aanpassing van het snelheidsbereik van  
 de zaaias

•  Middelste draainknop - snelheidsaanpassing van de  
 zaaiasmotor

•  Schakelaar 4 - snelheid draaiende schijf

•  Rechter draaiknop - snelheidsregeling schijfmotor

•  Inclusief alarmlampjes

Stocks raad aan om de zaaibakken te verlagen voor het 
veilig vullen en legen, evenals de kalibratie van elke bak en 
vervolgens te verhogen tot een werkhoogte van 2 m.

Hydraulische fronthef voor heffen en zakken is beschikbaar 
voor John Deere zelfrijdende veldspuiten. Andere 
spuitmachinefabrikanten zijn op aanvraag beschikbaar.

1 2 3 4

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• Tegengesteld draaiende gespecialiseerde Fan Jet  
 strooischijven

•  Het product wordt gedoseerd via een zaaias op de schijf

•  Strooibreedte tot 36m

•  Krachtige, robuuste en betrouwbare schijfmotoren van  
 5000 tpm

•  4 schoepschijven van roestvrij staal

•  Keuze zaaias. Snelheid van rotatie van de zaaias  
 bepaalt de toepassingssnelheid

•  Meestal gebruikt bij zelfrijdende veldspuiten

•  Standaard vaste toepaasingssnelheid bij de (VS-2)  
 Optioneel ook rijsnelheidsafhankelijk mogelijk

•  Optie: TM (Twin Metering) bediening

•  65 of 130 liter polyethyleen, halfdoorschijnende  
 trechters

•  Fan Jet Duo 2x130

De Fan Jet Duo bestaat uit een paar contra roterende Fan 
Jet Plus strooiers. De twee strooiers die samenwerken 
worden meestal gebruikt om slakkenkorrels te strooien tot 
een maximum van 36m.

De Fan Jet Duo wordt gemonteerd op zelfrijdende 
spuitmachines of fronthefinrichtingen voor tractoren. Het 
kan ook achter worden gemonteerd, hoewel dit niet wordt 
aanbevolen op spuitbomen vanwege het gewicht. Daarnaast 
kan de Fan Jet worden gemonteerd op UTV-voertuigen 
zolang deze voldoende elektrische voorzieningen heeft. 
Het elektrisch vermogen en hoogte boven het gewas van 
de draaiende schijf kunnen beperkende factoren zijn in de 
strooibreedte. De Duo kan worden gemonteerd met dubbele 
trechters van 65 of 130 liter. De contra roterende draaiende 
schijven zijn geschikt voor strooibreedtes tot 36 meter 
(productafhankelijk).

De Duo heeft standaard een individuele linker- en 
rechterhandbedieningen waardoor beide zijden 
onafhankelijk kunnen worden uitgeschakeld.

Optioneel is ook de TM (Twin Metering) bediening 
verkrijgbaar met meer gebruikersfunctionaliteit, waaronder 
4,3-inch kleurentouchscreen scherm, standaard GPS voor 
snelheidsbepaling en kopakkerbediening.
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Geleverd met: 

5 m gezekerde 
accuvoedingskabel en 
6m aansluitkabel worden 
standaard meegeleverd.
Verlengkabels zijn optioneel 
leverbaar

Benodigde stroomvoorziening:

12 Volt DC - 20 ampère 

Door voortdurende verbetering 
behouden we ons het recht voor
om specificaties te wijzigen door 
te voeren zonder kennisgeving. 
E & OE.

* Licensekosten vereist
* License fee required

Bedieningskast Vari-Speed i-CON VS-2 TM

Enkele schijf Ja Ja - -

Dubbele schijf - - Ja Ja

Afgifte doormiddel van schijf - - - -

Afgifte doormiddel van zaaias Ja Ja Ja Ja

Max. werkbreedte 12m 12m 36m 36m

bak inhoud 65/130 65/130 2 x 65/130 2 x 65/130

variabele schijf snelheid Ja Ja Ja AUTO

Automatische afgifte met snelheidssensor - Ja Optie Ja

Elektrisch in/uit schakelen strooier N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

elektronische schijfsnelheidsregeling Ja Ja Ja Ja

elektronische afgifteregeling zaaias Ja Ja Ja Ja

Mogelijkheid tot aanpassen strooi patroon - - Ja Ja

Alarm (licht en geluid) - Ja Ja Ja

Randen management - - - Ja

Topstang hefsensor - Optie Optie Ja

Sectie controle - - - Ja

Uren & hectare teller - Ja - Ja

Weergave voltage & Ampére in scherm - Ja - Ja

Kleuren touchscreen - Ja - Ja

Mogelijkheid tot plaatsspecifiek zaaien - Optie - Ja*

GPS snelheidsensor en vulniveau sensor - Optie Optie Ja

Mogelijkheid tot opslaan calibraties - - - Ja

USB update mogelijkheden - Ja - Ja

Mogelijkheid om twee strooiers te bedienen - - - Ja

Bedieningskast Standard Vario Vari-Speed i-CON

Enkele schijf Ja Ja Ja Ja

Dubbele schijf - - - -

Afgifte doormiddel van schijf Ja Ja - -

Afgifte doormiddel van zaaias - - Ja Ja

Max. werkbreedte 24m 24m 24m 24m

bak inhoud 65/130 65/130 65/130 65/130

variabele schijf snelheid - Ja Ja Ja

Automatische afgifte met snelheidssensor - - - Ja

Elektrisch in/uit schakelen strooier Ja Ja N.V.T. N.V.T.

elektronische schijfsnelheidsregeling - Ja Ja Ja

elektronische afgifteregeling zaaias - - - Ja

Mogelijkheid tot aanpassen strooi patroon Ja Ja Ja Ja

Alarm (licht en geluid) - - - Ja

Randen management - - - -

Topstang hefsensor - - - Optie

Sectie controle - - - -

Uren & hectare teller - - - Ja

Weergave voltage & Ampére in scherm - - - Ja

Kleuren touchscreen - - - Ja

Mogelijkheid tot plaatsspecifiek zaaien - - - Optie*

GPS snelheidsensor en vulniveau sensor - - - Optie

Mogelijkheid tot opslaan calibraties - - - -

USB update mogelijkheden - - - Ja

Mogelijkheid om twee strooiers te bedienen - - - -
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FAN JET SPECIFICATIES

FAN JET MINI FAN JET DUOFAN JET PRO FAN JET PRO PLUS

PRODUCTGARANTIE VOOR STOCKS AG
Standaard garantie 12 maanden.

Volledige garantievoorwaarden op aanvraag.

Fan Jet Mini Fan Jet Duo

Fan Jet Pro Fan Jet Pro Plus

Geleverd met: 

5 m gezekerde 
accuvoedingskabel en 
6m aansluitkabel worden 
standaard meegeleverd.
Verlengkabels zijn optioneel 
leverbaar

Benodigde stroomvoorziening:

12 Volt DC - 20 ampère 

Met uitzondering van de DUO: 
60amp (2 x 30amp)

WERKBREEDTE SLAKKENKORRELS

Om de maximale strooibreedte te behalen bij het strooien 
van slakkenkorrels zijn de volgende vereiste van toepassing: 
volledige grote korrels,  juiste schijfhoogte, juiste krachtbron 
en wind stil weer.

Tankinhoud voor slakkenkorrels:

65 liter = 50 kg, 130 liter = 100 kg.

Door voortdurende verbetering 
behouden we ons het recht voor
om specificaties te wijzigen door 
te voeren zonder kennisgeving. 
E & OE.

* Licensekosten vereist


