
Met de Rotor Meter ben je verzekerd van een nauwkeurige 
toepassing van kleine zaden en korrels.

“Veelzijdige en nauwkeurige gedoseerde toepassing”

Rotor Meter
Strooiers & Zaaimachines



De Rotor Meter en Rotor Meter Air Force-modellen zijn 
ontworpen om nauwkeurig zaad of korrelvormige producten 
te doseren en toe te dienen.Respectievelijk gebruikmakend 
van zwaartekracht of luchtondersteuning. 

De machines kunnen worden geleverd met één, twee of drie 
uitlopen die nogmaals te splitsen zijn met een Y-verdeler. 
De Rotor Meters worden vaak toegepast op zaaimachines 
en plantmachines.

Op aardappelpootmachines wordt de Rotor Meter veel 
gebruikt om zwavelkorrels en slakkenkorrels toe te dienen. 

Rotor Meter
Daarnaast wordt de Rotor Meter gebruikt voor het 
toedienen van kunstmest in  salade- en groentegewassen 
na opkomst.

Op bestaande zaaimachines biedt de Rotor Meter de kans 
om een tweede gewas te zaaien door dit toe te dienen 
in de bestaande slangen van de zaaimachine. Diverse 
zaaiassen zijn beschikbaar voor verschillende producten en 
toepassingen.

Er worden vaak meerdere Rotor Meters gemonteerd om 
meerdere gewassen in één werkgang te kunnen zaaien.

Stocks maakt strooiers en zaaimachines sinds het 
midden van de jaren zeventig. Destijds is Richard Stocks, 
landbouwingenieur en boer, begonnen met de productie van 
een eenvoudige zaaimachine in zijn werkplaats in de buurt van 
Wisbech, Cambridgeshire.

De vraag naar de nieuwe strooiers voor slakkenkorrels groeide 
en de productie van de Fan Jet begon in 1977. In de loop der 
jaren is de naam van Stocks synoniem geworden met kleine 
strooiers en zaaimachines. Aanvankelijk was de machine 
zwaartekracht gevoed. De Micro- en Maxi-meter volgden 
de Fan Jet in de begin jaren tachtig op toen de vraag naar 
nauwkeuriger zaaien groeide. 

De Rotor Meter werd in de jaren negentig aan het assortiment 
toegevoegd. Deze eenvoudige zwaartekracht gevoede en 
gedoseerde machine met één, twee en drie uitlopen maakte 
gecontroleerde verspreiding van producten mogelijk in veel 
agrarische en tuinbouwsituaties.

HERITAGE
Eind jaren negentig betekenden veranderingen in landbouw 
dat boeren een kleine zaaimachine wilden voor gras en 
gespecialiseerde kleine zaden die op bredere en zelfs 
opklapbare machines zouden kunnen als alternatief voor een 
dure zaaimachine. Dit, in combinatie met de nieuwe trend om te 
zaaien in rijen achter bijvoorbeeld 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 machine te verhogen. In 2015 lanceerde Stocks het 
i-CON-systeem met ISOBUS-technologie en in 2020 het TM 
(Twin Metering) besturingssysteem voor de Fan Jet Duo werd 
gelanceerd.
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De Rotor Meter is verkrijgbaar met één, twee of drie uitlopen 
om zaden, granulaten, pesticiden en kunstmest nauwkeurig te 
verdelen.

Door de grote veelzijdigheid van producten die de Rotor 
Meter kan verdelen is deze breed inzetbaar. De Rotor Meter 
is ontworpen voor een uniforme verdeling over de gehele 
werkbreedte.

Wisbech is nog steeds de thuisbasis van Stocks Ag. De 
Turbo Jet word vervaardigd, geassembleerd en gecoat in 
de Cambridgeshire fabriek. Precisie en kwaliteitscontrole 
zijn van het grootste belang voor het waarborgen van de 
kwaliteit tijdens het productieproces. 

Het R & D-team werkt samen met zowel de fabriek als 
boeren om oplossingen te bieden voor vragen uit de huidige 
markt voor precisielandbouw. 

•  Rotor Meter     
 Zwaartekracht levering, tot 1,5 m werkbreedte

•  Rotor Meter Air Force    
 Luchtondersteund, tot 3 meter werkbreedte

ROTOR METER RANGE

BUILT IN THE UK
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BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• Dosering doormiddel van zaaias

•  Zwaartekracht gevoede machine met 1, 2 of 3 uitlopen

•  Ventilator optioneel

•  Air Force uit te breiden tot 6 uitlopen d.m.v. Y-verdeler,   
 maximale werkbreedte 3m

•  65ltr of 130ltr semi-doorschijnende polyethyleen trechter

•  Optioneel, GPS-snelheid en variabele snelheidsregeling

•  Keuze uit zaaiassen

•  Max werkbreedte van 1.5m

Deze veelzijdige zaaimachine wordt gebruikt door bedrijven 
in de land-, tuinbouw- en facilitaire sector voor montage op 
verschillende machines.

De Rotor Meter wordt veel gebruikt om zaad of granulaat in 
het bestaande pneumatische systeem van een zaaimachine 
te brengen.

Met maximaal drie door zwaartekracht gevoede en 
gedoseerde uitlopen kunnen ze ook worden gemonteerd 
op andere plant- en zaaimachines om precies zaad of 
kunstmest korrels toe te passen. In de voorziening sector 
worden Rotor Meters vaak op kleinere machines geplaatst 
om zaad of kunstmestmest te leveren.

Een Rotor Meter met zwaartekracht levering is in staat 
om korrels en zaad te verdelen over drie uitlopen en een 
werkbreedte van 1,5m.  Door een Y-verdeler toe te voegen 
en gebruik te maken van een ventilator is het aantal uiltopen 
uit te breiden tot 6 en werkbreedte tot 3m.

ROTOR METER FUNCTIES
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De geleverde zaaiassen 
zijn geschikt om de meeste 
producten van lage tot hoge 
afgifte toe te passen. De zaaias 
zorgt voor een constante 
stroom van het product. 

De snelheid van de zaaias 
wordt gebruikt om nauwkeurig 
de afgifte te regelen waarbij het 
product wordt gedoseerd naar 
de uitlopen. 

Invoerrollencombinaties:

Een combinatie van 5 mm 
kleine zaairollen, blanco 
afstandhouders en brede grote 
zaairollen worden gebruikt 
om voor elke toepassing een 
juiste samenstelling te kunnen 
creëren.

ZAAIASSEN

Er wordt een grondplaat meegeleverd, waardoor de Rotor Meter 
eenvoudig via de onderkant of achterkant van de Rotor Meter van 
de machine kan worden gemonteerd.

MONTAGE OP MACHINE

• Robuust ontwerp voorkomt spreidplaat   
 vervorming.

•  Zorgt voor een consistente gelijkmatige  
 spreiding patroon.

•  Veilige bevestiging aan montagerail en  
 zaad slang.

• Afneembare bodemplaten maakt het  
 mogelijk om in de rij- en volvelds te  
 zaaien.

SPREIDPLATEN
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Afhankelijk van het gebruik kunnen 1, 2 of 3 uiltopen worden 
geleverd. Een enkele uitloop wordt bijvoorbeeld gebruikt om 
in een pneumatische zaaimachine een tweede zaad type toe 
te voegen.

UITLOPEN

De stalen stortkoker is eenvoudig te bevestigen om het 
product in op te vangen waarna het in een door de gebruiker 
verstrekte zak kan worden gedaan. 

OPTIONELE OPVANGBAK

Een handige schakelaar schakelt de zaaias uit wanneer 
de machine op de kopakker uit het werk wordt geheven. 
Standaard bij i-CON, optie bij Vari-Speed.

TOPSTANG HEFSENSOR 

Rotor Meters kunnen worden geleverd 
met een optionele waterdichte hoes 
voor bescherming wanneer de 
machine niet gebruikt wordt.

WATERDICHTE HOES
• 4,3-inch kleurenaanraakscherm met 4 basismenutoetsen

•  Zaaddosering kg/ha of zaden/m²

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

•  Status meetunit (aan/uit) en alarm

•  Ventilatorstatus (aan/uit) en alarm op Air Force machines

•  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

Elk van de drie (max) uitlopen 
kunnen in tweeën worden gesplitst 
met behulp van Y-verdeler. Een 
enkel uitloop machine wordt een 
dubbele uitloop enz.

(Alleen aanbevolen op Air Force 
machines)

Y-VERDELERS

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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ROTOR METER AIR FORCE

Toepassingen voor fijne zaden

Toepassingen akkerbouwgewassen

Toepassingen voor granulaten

•  Linkerhandschakelaar  
 - ventilator aan/uit

•  Linker wijzerplaat  
 - ventilatorsnelheidsregeling

•  Rechterhandschakelaar  
 - zaaiasmotor aan/uit

•  Rechter draaiknop  
 - Snelheidsregeling zaaias

De Rotor Meter Air Force heeft dezelfde eigenschappen als de 
standaard Rotor Meter. Door echter een ventilator toe te voegen, 
neemt de werkende breedte toe tot 3 m en de schakelkast is 
voorzien van een ventilator snelheidsknop (Vari-Speed AF ‘Air Force’ 
bedieningskast).

In tegenstelling tot de standaard Rotor Meter die de zwaartekracht 
gebruikt om materialen te distribueren, gebruikt de Air Force 
een elektrisch aangedreven ventilator. Doordat de unit wordt 
aangedreven door een ventilator kan deze laag op de vloer worden 
gemonteerd op de machine waardoor gemakkelijke toegang 
mogelijk is bij het kalibreren en vulling.
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Onderdelen:

Vari-Speed 

5m gezekerde batterij 
kabel en 6m connector 
kabel worden standaard 
geleverd.   
Extra kabels zijn optie

Benodigd vermogen: 

12 volt gelijkstroom  
- 15 ampère.

i-CON 

7m gezekerde batterij 
kabel en 6m connector 
kabel worden standaard 
geleverd. Extra kabels 
zijn een optie.

Benodigd vermogen: 

12 volt gelijkstroom 
 - 15 ampère.

wij behouden ons het recht 
voor om wijzigen toe te 
passen zonder kennisgeving.
E & OE.

Besturingssysteem Vari-Speed i-CON Vari-Speed AF i-CON

Elektronische zaaiasbewaking - Ja - Ja

elektronische ventilatorregeling - - Ja Ja

bewaking ventilatorsnelheid 12v - - - Ja

elektronische snelheidsaanpassing onderweg Handmatig Automatisch Handmatig Automatisch

fijne en grove zaaiasdelen Ja Ja Ja Ja

strooi-/verdeleruitlopen 1,2 Of 3 1,2 Of 3 1,2 Of 3 1,2 Of 3

maximaal aantal uitgangen per meter 3 3 6 6

maximale werkbreedte 2m 2m 3m 3m

akoestische en visuele waarschuwingen - Ja - Ja

kopakkermanagement - in/uit werk schakelaar Optie Ja Optie Ja

hectare teller - Ja - Ja

variabele snelheidsregeling met rijsnelheidssensor - Ja - Ja

elektrische ventilator - - Ja Ja

tankniveausensor - Ja - Ja

kleuren touchscreen - Ja - Ja

GPS-snelheidssensor - Ja - Ja

besturingskast cabinemontage Ja Ja Ja Ja

tank inhoud (liter) 65/130 65/130 65/130 65/130

ROTOR METER ROTOR METER AIR FORCE

ROTOR METER KENMERKEN

PRODUCTGARANTIE VOOR STOCKS AG
Standaard garantie 12 maanden.

Volledige garantievoorwaarden op aanvraag.
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Strooiers & Zaaimachines

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

 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. 


