
Micro- en maxi-meters leveren een nauwkeurige toe-
passing van kleine zaden en korrels.

“Nauwkeurige dosering & breed inzetbaar”

 Strooiers & Zaaimachines 

Micro & Maxi Meter
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GESCHIEDENIS

Micro & Maxi 
Meter

Het assortiment Micro Meter en Maxi Meter bestaat uit 
zwaartekracht gevoede zaaibakken die zijn ontworpen om 
nauwkeurig zaad, kunstmest en microkorrels te doseren.

De Micro Meter is in staat om nauwkeurig klein tot 
middelgrote zaden en korrelige producten bij lage tot 
gemiddelde afgifte toe te passen. De Maxi meter is een 
grotere capaciteit machine die gebruikt wordt voor het 
toepassen van grotere zaden en kunstmest. Omdat het 
roestvrij staal is, is het ongevoelig voor bijtende korrels en 
kunstmest.

De Micro- en Maxi Meter zaaibakken zijn modulair 
ontworpen, de basiseenheid is 1 m lang met de 
mogelijkheid om het product tot 1,5 m werkbreedte de 
verspreiden. Extra eenheden van 1 m kunnen worden 
toegevoegd aan de basiseenheid in verschillende formaten, 
tot maximaal drie! Micro Meter i-CON units kunnen worden 
gebruikt tot een maximum werkbreedte van 4,5 m indien in 
serie geschakeld. Micro Meter units hebben elk een inhoud 
van 60 liter. De Maxi Meter heeft een inhoud van 165 liter 
en beide zaaibakken zijn voorzien van 6 uitgangen die 
indien nodig kunnen worden afgedekt.

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

In 1977 is Stocks begonnen met de productie van de eerste 
Fan Jets. Deze strooiers moesten vooral een uitkomst 
bieden voor het strooien van slakkenkorrels. In de loop 
der jaren is de naam Stocks synoniem komen te staan 
voor kleine strooiers en zaaiers. Aanvankelijk werden de 
machines door zwaartekracht gevoed en de Micro en Maxi 
Meter volgde de Fan Jet in de vroege jaren 1990 op.

Op dat moment voldeden de Micro en Maxi Meters aan de 
vraag om nauwkeurig het product nauwkeurig te kunnen 
doseren bij verschillende afgifte.

Eind jaren negentig betekenden veranderingen in de 
landbouw dat boeren een kleine zaaimachine wilden voor 
gras en gespecialiseerde kleine zaden die op bredere en 
zelfs opklapbare machines als alternatief voor een dure 
zaaimachines konden worden geplaatst. 

Dit in combinatie met de opkomst van het zaaien in rijen 
achter een woelerpoot resulteerde in de ontwikkeling en 
lancering van de pneumatische Turbo Jet zaaimachine in 
2001.

Stocks blijft zijn assortiment strooiers en zaaiers ontwikkelen 
In meer recente jaren is de ontwikkeling echter gericht 
op de vraag naar technologische oplossingen om de 
precisie en controle van de zaaimachines te verhogen. In 
2015 lanceerde Stocks het i-CON-systeem met ISOBUS-
technologie en in 2020 de TM (Twin Metering) besturing.
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Zowel de Micro- als de Maxi Meter zaaimachines zijn modulair en 
kunnen worden verlengd in lengtes van één meter. Het startpunt voor 
elke modulaire zaaimachine is een basiseenheid met de mogelijkheid 
één (Maxi) of twee (Micro) extra eenheden in serie toe te voegen. Een 
Combi-Drive Micrometer biedt de mogelijkheid om twee eenheden 
tegen elkaar aan te plaatsen. De tweede eenheid maakt gebruik van de 
aandrijving van de basis unit door gebruik te maken van een ketting. 

Wisbech is nog steeds de thuisbasis van Stocks Ag. de 
micro en Maxi Meter zijn vervaardigd, gemonteerd en 
geverfd in de fabriek in Cambridgeshire. Precisie montage 
en kwaliteit controle staan centraal in het productieproces.

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

•  Micro Meter     
 basis unit met de mogelijkheid tot   
 uitbreiding naar 3 units

•  Micro Meter Combi Drive   
 twee eenheden achter elkaar geplaatst

•  Maxi Meter   
 Grotere bak met   
 de mogelijkheid tot   
 het plaatsen van een   
 extra unit

MICRO & MAXI METER RANGE

BUILT IN THE UK

Toepassing van graszaad

Toepassing van akkerbouwgewassen

Toepassing van gewasbescherming



De Micro Meter is een modulaire machine, opgebouwd in 
meter lengtes en wordt gebruikt om nauwkeurig kleine zaden 
en micro korrels te verdelen. De Micro Meter is verkrijgbaar 
met ofwel Vari-Speed- of i-CON-bediening.

Een eenvoudig, maar betrouwbaar 
zwaartekrachttoevoersysteem vermindert complexiteit en 
dus kosten.

De Micro- en Maxi-meters zijn geschikt voor montage op de 
meeste soorten planters, zaaimachines en cultivators voor 
het toedienen van zaden en korrels.

MICRO METER KENMERKEN
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BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• Modulaire secties van 1 m, bakinhoud van 60 liter.

•  Max 3 secties gemonteerd in lijn

•  Door zwaartekracht gevoed, 6 uitgangen per unit

•  Bandzaai werkbreedte van 1,5 m per unit

• Strooiplaten beschikbaar, totale bodembedekking   
 van 1,5 m per sectie van 1 m

•  Optioneel, GPS-snelheid variabele snelheidsregeling.

•  Kan worden gespecificeerd met kleine of grote  
 geribbelde invoerrollen.

Een gegoten plastic zaairol 
wordt aangedreven door een 
roestvrijstalen zaaias. De zaairol 
schuift door de behuizingen om 
traploos de afgifte te regelen. 
Dit kan worden gedaan door 
eenvoudig met een draaiwiel 
de doorgang te openen of te 
sluiten. Daarnaast kunnen grove 
zaairollen worden meegeleverd 
voor grotere afgifte bij graszaad.

Met de blindeplaat kunnen uitgangen van de Micro Meter worden 
afgesloten. Op deze manier is het mogelijk om naar wens het 
aantal te zaaien rijen aan te passen.

Elke bak heeft zes uitlopen. Afdichters kunnen echter worden 
gebruikt om het aantal uitlopen te verminderen.

Elke basisunit kan worden uitgebreid 
met nog eens twee zaaibakken om 
tot een maximale breedte van 4,5 te 
kunnen verdelen. De extra zaaibakken 
worden aangedreven door een as die 
is verbonden met de basis zaaibak.
Elke zaaibak heeft zijn eigen afsteller 
waardoor het mogelijk is om per sectie 
de afgifte te regelen.

AFGIFTE

6 UITLOPEN

BLINDE PLAAT

OPTIONELE ZAAIBAKKENBasis zaaibak
Optionele tweede 

zaaibak
Optionele derde 

zaaibak

3 units: 3m - 4.5m spreid breedte 



• 4,3-inch kleuren touchscreen met 4 basismenutoetsen

•  Zaaddosering kg/ha of zaden/m²

•  Min/max rijsnelheid (km/h) indicator met alarmen

•  Status meetunit (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

Het i-CON besturingssysteem is een geavanceerd ISOBUS 
compatibel besturingssysteem dat zorgt voor een complete 
bewaking van de zaaimachine/strooier. De primaire functie 
is: om automatisch een vooraf ingestelde doeldosering 
te handhaven als de rijsnelheid varieert, met aanpassing 
tijdens het rijden van de afgifte zoals vereist. De i-CON 
bewaakt de rijsnelheid via een eigen GPS-sensor. Vergelijkt 
constant de voorwaartse snelheid versus de snelheid van de 
zaaiasmotor en zorgt er voor dat een uiterst nauwkeurige en 
betrouwbare zaaisnelheid wordt gehandhaafd. De i-CON-
machines zijn compatibel met precisielandbouw technologie 
(ontgrendelcode tegen meerprijs).

i-CON BEDIENING

• Rechter draaiknop 
 - zaaias snelheidscontrole

• Linkerhandschakelaar   
 - voermotor aan/uit

• Middenschakelaar   
 - zaaias hoge/lage snelheid

VARI-SPEED BEDIENING
Vari-Speed-regeling is een eenvoudige en effectieve 
handbediende elektrische bediening. Een draaiknop stelt het 
toerental van de voedingsmotor en daarmee de dosering 
in. De motor kan direct worden gestart of gestopt op de 
kopakker. Vari-Speed is niet gekoppeld aan de rijsnelheid, 
dus eenmaal gekalibreerd moet de chauffeur een constante 
rijsnelheid rijden of de toepassing handmatig verhogen of 
verlagen met behulp van de wijzerplaat.
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Er zijn twee systemen beschikbaar de Vari-Speed 
of de i-CON. Elk systeem wordt geleverd met een 
bedieningsconsole, aansluitkabel (6m) en gezekerde 
accukabel. Verlengkabels zijn tegen meerprijs verkrijgbaar.

De dosering wordt ingesteld door een combinatie van 
doorvoer afstand en assnelheid die op zijn beurt een 
combinatie is van versnellingsbakinstelling en rijsnelheid.

De roestvrijstalen voedingsas wordt aangedreven door een 
12 volt motor welke naar een versnellingsbak loopt met twee 
versnellingen (hoge of lage).

Elke zaaibak van 1 m wordt geleverd met een strooiset 
bestaande uit zes omgekeerde nylon kegels bevestigd aan 
stalen buizen. Uitlopen zijn gemonteerd op een stuk stalen 
“C”-rail dat is opgehangen onder de Micro Meter zaaibak.

BEDIENING

AFGIFTE HOEVEELHEID

ELEKTRISCHE VEREISTEN

VERDEELKEGELS

Met de C-rail is het mogelijk 
om de kegelvormige uitlopen te 
bevestigen. 

Door deze over de C-rail te 
verplaatsen is het daarnaast 
mogelijk om de afstand naar 
wens aan te passen.

Micro Meters kunnen worden geleverd met een 
waterafstotende hoes om de machine te beschermen 
wanneer deze niet aan het werk is.

WATERAFSTOTENDE HOES
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EIGENSCHAPPEN
• 2 x 60 liter trechters per sectie van 1 m

•  Mogelijkheid om 2 verschillende producten toe te passen

•  Zwaartekracht gevoed tot 12 uitgangen per 1,5 m

•  Strooiplaten beschikbaar.

•  Optioneel, GPS-snelheid variabele snelheidsregeling.

De Combi Drive maakt gebruik van een Micro Meter 
basisunit met een add-on Micro Meter-eenheid rug aan rug 
gemonteerd om twee verschillende producten tegelijk te 
kunnen zaaien. De behoefte aan slechts één aandrijfeenheid 
verlaagt de kosten van de tweede eenheid.

De Micro Meter-units moeten rug aan rug worden 
gemonteerd, zodat dat product in beide door zwaartekracht 
gevoede leidingen valt.

Meestal werkt dit met OSR en slakkenkorrels of OSR en 
micro-meststof gemonteerd op een kleine cultivator.

MICRO METER COMBI-DRIVE KENMERKEN

De trechters moeten hoog genoeg worden gemonteerd om 
ervoor te zorgen dat het product door de zwaartekracht naar 
beneden kan vallen door de slangen.

Het chassis van de zaaibak moet worden gemonteerd op 
een vaste en stevige ondergrond. Er zijn gaten geboord om 
de montage op het voertuig te vergemakkelijken met een 
passende meegeleverde beugel.

Het aantal benodigde Micro Meter eenheden wordt bepaald 
door de breedte van het werktuig waarop ze worden 
gemonteerd, aantal benodigde uitlopen en de bakinhoud.

meestal gebruikt om OSR achter of slechts aan één kant 
van een woelerpoot te zaaien. Als alternatief voor het 
aanbrengen van micro granulaat bemesting in rijen. 

Meestal gebruikt om kleine zaden, kunstmest of herbicide te 
verspreiden Nylon strooikegels moeten 30 - 40 cm van de 
grond worden bevestigd.

De strooibreedtes zijn afhankelijk van de dichtheid van het 
product dat wordt gestrooid. 

Elke trechter van 1 m heeft 6 strooikegels en strooit de 
meeste korrels en kleine zaden gelijkmatig tot 1,5 m (max).

2 x 1m trechters in serie met 12 strooikegels strooit de 
meeste korrels en kleine zaden gelijkmatig uit tot 3m 
(maximaal)

3 x 1m trechters in serie met 18 strooikegels strooit de 
meeste korrels en kleine zaden gelijkmatig uit tot 4,5m 
(maximaal). Alleen i-CON-machines.

OPBOUWEN OP MACHINE

WERKBREEDTE ZAAIEN IN RIJ

VERDELING



• Modulaire secties van 1 m

•  RVS trechter van 165 liter

•  Grotere meeteenheid dan Micro Meter

•  6 uitlopen per unit, totale bodembedekking tot 1,5 m per  
 sectie (indien uitgerust met optionele) spreidplaten)

•  Max 2 units in lijn gemonteerd (3m werkbreedte)

•  Kan worden gespecificeerd met kleine of grote  
 geribbelde rollen
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Bediening Vari-Speed i-CON Vari-Speed i-CON Vari-Speed i-CON

Electronische zaaias controle - ja - ja - ja

Aanpassen aangifte onder het rijden ja ja ja ja ja ja

Gemonteerde zaaiassen fijn/grof fijn/grof fijn/grof fijn/grof grof fgrof

distributie kegels ja ja ja ja optie optie

Aantal uitlopen per meter 6 6 6//12 6//12 6 6

Maximale werkbreedte per bak 1,5m 1,5m 1,5m 1,5m 1,5m 1,5m

Licht en geluid waarschuwingen - ja - ja - ja

Kopakker management - ja - ja - ja

Uren teller - ja - ja - ja

Hectare teller - ja - ja - ja

Variabale afgifte met snelheidsensor - optie - optie - optie

Sensor bak inhoud - ja - ja - ja

Kleuren touch screen - ja - ja - ja

GPS snelheidsensor - optie - optie - optie

Ophanging voor bediening ja ja ja ja ja ja

Bak inhoud (liter) 60 60 60 60 165 165

MICRO METER COMBI DRIVE MAXI METER

MICRO & MAXI METER SPECIFICATIES

Vanwege ons bedrijfsbeleid van 
continue verbetering behouden wij 
ons het recht voor om specificaties 
te wijzigen zonder voorafgaande 
kennisgeving door te voeren.
E & OE.

PRODUCTGARANTIE VOOR STOCKS AG
Standaard garantie 12 maanden.

Volledige garantievoorwaarden op aanvraag.

MAXI METER KENMERKEN

KENMERKEN

De Maxi Meter is een versie met grotere capaciteit dan de 
Micro Meter, ontworpen voor grote zaden en meststoffen. 
De Maxi Meter is gericht op hogere afgifte en heeft het een 
vergelijkbaar modulair systeem van 1 m secties maar is 
voorzien van een roestvrijstalen trechter van 165 liter die is 
bestand tegen bijtende korrels en kunstmest. 

Levering met:

Vari-snelheid

5 m gezekerde batterijvoedingskabel en 6 m aansluitkabel 
zijn standaard geleverd. Verlengkabels zijn optioneel 
leverbaar

Stroombehoefte: 12 volt DC – 15 ampère.

I-CON

7m gezekerde batterijvoedingskabel en 6m 
aansluitkabel worden standaard meegeleverd. 
Verlengkabels zijn optioneel leverbaar

Stroombehoefte: 12 volt DC – 15 ampère.



Stocks Ag is een Brits bedrijf dat meer dan 40 jaar 
geleden is opgericht en dat zich toelegt op het leveren van 
innovatieve producten die worden gebruikt in de landbouw, 

tuinbouw-, bosbouw- en facilitaire sector. 
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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


