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Nieuwe  se r ie  X40 -X50 :  nog  
SULKY is de eerste fabricant in de wereld die werkte met het roterende testsysteem 
CEMIB. Deze ontwikkeling heeft revolutionaire resultaten laten zien voor centrifugale 
strooiers met een grote werkbreedte.

Ontdek snel de innovatieve ECONOV. De ECONOV regelt precies het strooipatroon met  
in achtneming van het werkelijke strooipatroon welke vergelijkbaar is met een “croissant”. 
Dit realistische strooipatroon zorgt voor een echte progressieve aansturing van zowel de 
linker- als de rechterkant van de strooier.

Zeg “STOP” tegen over- en onderbemesting op kopakkers en gerende percelen!
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Een serie van een nieuwe, bestaande gigant in strooien

Van 18 tot 44 m werkbreedte(1)

MODEL 2 500 l

MODEL 3 000 l

Laadgewicht : 3 000 kg
1 900 L • 2 500 L • 2 600 L • 3 000 L
(1)Met een kunstmestkwaliteit welke geschikt is voor grote werkbreedtes
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Werkbreedte van 24 tot 50 m(1) 

MODEL 3 200 l
(Hier uitgevoerd met automatische weging)

Laadgewicht : 4 000 kg
2 400 L • 3 200 L • 4 000 L

MODEL 4 000 l

(1)Met een kunstmestkwaliteit welke geschikt is voor grote werkbreedtes
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X40 / X50
X40 / X50  

Vier uitrustingniveau’s: Aan iedereen is gedacht!

Hydraulische bediening
  2 DW  

  Hydraulische bediening van de schuiven  

  TRIBORD 3D kantstrooisysteem

Wegen met electrische bediening
  Electrische bediening van de schuiven 

  Automatisch wegen 

  Electronica ISOBUS READY

  TRIBORD 3D kantstrooiinrichting
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X40 / X50 

X40 / X50 
Weegstrooier Stop&Go 
Weegstrooier met electronische bediening  

+  
GPS system MATRIX 570 met sectiecontrole 

Inclusief automatische bediening van de rechter/linker zijde van het  
strooibeeld (2 secties)

Weegstrooier ECONOV
Weegstrooier met electronische bediening 

 +  
GPS system MATRIX 840 GS met sectiecontrole 

Inclusief automatische bediening van het strooibeeld in 6 secties
+  

<<inventief>> kantstrooisysteem TRIBORD 3Di en RTS  
“Klaar om te starten”
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Nauwkeurig strooipatroon:  
meer dan alleen woorden
Digitale technologie met betrekking  
tot volledige overlap

4 <<pure>> lagen met kunstmest per schijf

Optimale overlap tussen  
de werkgangen

Nauwkeurig in het strooien  
bij grote werkbreedtes

Continue stroming van granulaat in 2 stromen  
wanneer de schoepen het materiaal meenemen

Het strooipatroon wordt onderhouden door middel van een centri-
fugale versnelling onafhankelijk van de hoeveelheid per hectare.

Extra geharde schoepen 
(« 18-28 m » - « 24-36 m » - « 32-44 m » - « 40-50 m » afhankelijk van modellen) 

Voor betrouwbaarheid zonder beperkingen!

NIEUW
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40 4436322824201612840-4-8-12-16-20-24-28-32-36-40-44

36 40 44 48322824201612840-4-8-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48

322824201612840-4-8-12-16-20-24-28-32

...Resultaten
Perfect kruislings strooipatroon met variatiecoëfficiënt (VC) van bijna 5%.

Tolerantie is afhankelijk van instellingen, bedieningsfouten en zelfs wind.

Mogelijkheid om zeer breed te strooien, zelfs tot 50 m

Urée 46% (YARA)

Extran 33.5% (YARA)

X50 - 40 m - VC = 7,3%

X50 - 44 m - VC = 5,6%
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Afstand van hart van spoor (m)

Afstand van hart van spoor (m)

Extran 33.5% (YARA)

X40 - 28 m - VC = 5,1%
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Het instellen van “grote werkbreedte”  
voelt aan als een verfrissing!

Geen tandwielen, geen schijven en zelfs geen 
schoepen hoeven gewisseld te worden,  
zelfs niet voor een overbemesting.
Instelling van de werkbreedte wordt gedaan  
ver van de draaiende delen, veilig!

“Continue” breedte-instelling door 
middel van verstelbaar uitstrooipunt

Investeer in uw veiligheid!

Handmatige instelling

Electrische instelling vanuit de cabine 
(ECONOV versie)

Aanpassen van het uitstroompunt op de schijf

De laatste info over 
de instellingen zijn 

beschikbaar op internet 
www.sulky-burel.com 
en via je Smartphone!

NIEUW



12

0 

0 2 

0 4 

0 6 

0 8 

0 0 1 

0 2 1 

0 4 1 

De puzzel van kantstrooi-instelling is voorbij!

TRIBORD 3D is uitgevoerd met een elektrische cilinder welke het 
valpunt van de kunstmest op de schoep verplaatst, zodat de 
kunstmest voor de kantstrooischoep komt. Deze is permanent 
op de strooischijf gemonteerd. Een perceel langs de sloot, een 
erfgrens, weg of voetpad? Een perceel langs een ander perceel? Het 
innovatieve TRIBORD 3D voorkomt verspilling van meststoffen… 
door de keuze die u maakt met het kantstrooien!

Kantstrooien zonder uit de tractor te komen!

TRIBORD 3D : Nr. 1 in kantstrooien*

*Nr 1 volgens de vergelijkende Europese test “kantstrooien”   
La France Agricole van 29/04/2011

X40 - Eco naar de kant strooien

X40 - Milieukant

NP 9-14-0 (YARA)

Werkbreedte: 24 mtr – Hoeveelheid buiten perceel: 9,1 korrel/1000
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Werkbreedte: 24 m – Hoeveelheid buiten perceel: 2,3 korrels/1000

NP 9-14-0 (YARA)
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Breekt de
kunstmestkorrels niet
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+ +

•  Groene knop: De basisinstellingen voor volvelds 

•  Gele knop: Eco naar de kant strooien

•  Rode knop: modus “milieukant” 

TRIBORD 3D system = 3 posities  
van de actuator (uitstroompunt)

Geen kunstmest over de perceelgrens

De korte schoep TRIBORD 3D vervangt de langste schoep voor 100% 
en het resultaat is conform met de Europese norm EN 13 739.

Door een tussenpositie van de elektrische cilinder (actuator),  
vervangt de TRIBORD 3D slechts 75% van de lange schoep.
Uw kant wordt voor 100% van de dosis bemest tot ongeveer 
twee meter van de kant. 

strooien over een grote breedte.

De gebruiker hoeft NOOIT  
iets in te stellen!

Automatische update van de TRIBORD 3Di 
instelling door middel van het importeren van 
de data via FERTITEST (RTS, zie pagina 27)

NIEUW op de ECONOV modellen

Afhankelijk van de soort  
kunstmest Afhankelijk van de werkbreedte

= een groot aantal posities van 
de TRIBORD actuator

Kantstrooischoep 
(geel)

Centrifugaal schijf

Strooischoep

Bij gebruik van een andere kunstmestsoort wordt het valpunt voor de kantstrooischoep 
verplaatst om een optimal strooibeeld te krijgen!

Valpunt bij “Milieukant”  
modus

zonder slimme systeem

met slimme system voor 
Ammonioum nitraat 

met slimme system voor  
Fosfaat Chloride

Eco kant 

Milieukant

Vol velds
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Controle van de hoeveelheid/ha is geen luxe meer
De zwenkende  
roerder :

Record hoeveelheid:

Beter dan een roterende 
roerder, stopt automatisch 
op de kopakkers

Tot 520 kg/min

PATENT
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Maak gebruik van de strooitabellen in de gebruikershandleiding, op internet 
www.sulky-burel.com of via uw Smartphone.

OF

Controleset voor overlap 
en werkbreedte

Demonteren van de schijf 
zonder gereedschap

Aflezen van afstelkaart

Snel afdraaien (versie met  
hydraulische bediening):

Zeer goed ontworpen uitstroomschuif!

Handbediende instelling met 
ergonomische bediening voor 
de modellen met hydraulische 

bediening van de schuiven.

Electrische en automatische 
instelling voor de modellen met 

weeginrichting STOP&GO en 
ECONOV

Twee instellingsmogelijkheden van 
hoeveelheid, afhankelijk van het model

Van 3 tot 1200 kg/ha!

Volledig leegstrooien!
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A

B

C

A B CINFORMATIEMENU INSTELLINGENMENU

Exclusief
SULKY

Ja, uw VISION  
is de juiste!  

STROOIMENU

De bewerkte oppervlakte zien. 
(gedeeltelijke, subtaal en totaal) 

Gestrooide kilo’s.  
(gedeeltelijke, subtaal en totaal) 

Nog te strooien oppervlakte ten 
opzichte van de inhoud v/d kuip

Toegang tot het geheugen van de 
gestrooide percelen.

Database voor 8 meststoffen

Fysieke kenmerken van de kunstmest

Geselecteerd product 

Geprogrammeerde dosering  
en dosering op dit moment

Resterende hoeveelheid in de kuip 

Kantstrooien

Dosering aanpassen plus of min 
10% L of R of beiden
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>  Traceerbaarheid door registratie 
van uw perceel, hetzij op een 
SD geheugenkaart, hetzij op het 
interne geheugen van de computer 
(tot 75 percelen)

>  “GPS READY”  
deze console is 
geschikt voor 
precisielandbouw

>  “ISOBUS READY“ :  
ISOBUS-voorbereiding

Niet vergeten:
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Wanneer wegen overeen komt met winst!
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+ +
+ +

+

+

Herhaaldelijke calibratieproef!

Besparing van kunstmest van 5 tot 10%

Weeginformatie via de display in de cabine.

Geïntegreerde hellingscorrectie voor een  
nauwkeurige werking op hellingen.

Weegsensor is voorzien van een temperatuurcorrectie 
= Weeginformatie is altijd accuraat!

Een weegsysteem met een dubbel 
frame en een roestvrijstalen sensor

VISION strooicomputer en bediening 
verbonden met een snelheidssensor en/of 

GPS-antenne (optie)

Automatische weging is:
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+
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+ +

Afsluiten van de rechter- of 
linkerzijde, simpel en slim

De VISION computer  
en de bediening

GPS-systeem 
SULKY MATRIX 570

Extra besparing van kunstmest en vermindering 
van over- en onderbemestingsrisico’s

STOP&GO kan gecombineerd worden met diverse 
systemen met sectie-afsluiting.

Indien u wenst om later uw X40 of X50 weegstrooier 
met STOP&GO uit te voeren, is dit mogelijk! 

Automatisch afsluiten en openen  
van de schuiven via GPS! 

Uw voordelen met STOP&GO

STOP&GO, in de cabine:

Continue  zichtbare weeg-  en GPS-informatie
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Kit STOP&GO 100% SULKY: een kant en klare oplossing!

GPS-systeem SULKY MATRIX 571 + GPS antenne

Rechts/Links sectiecontrole



22

Kit ECONOV 100% SULKY: laat ons u besturen!

GPS-systeem SULKY MATRIX 840 GS + GPS antenne

Sectiecontrole met 6 secties
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+

de enige PROGRESSIEVE sectie-
afsluiting van AL uw secties!

Exclusief
SULKY

ECONOV in de cabine:
VISION computer  

en bediening
GPS systeem 

SULKY MATRIX 840 GS

MATRIX 840 GS :  
GPS system met kleurendisplay van 21.3 cm

Continue weergave van GPS en weeginformatie

Weergave van  openen en sluiten  van de secties op het GPS-systeem  en VISION computer
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+ +

+ +

Gerende percelen worden 
bediend door de laatste 
strooisectie Kopakker 
overbemesting is voorbij?

Het Econov system  
strooit volgens het 
patroon van een 
“croissant”

Geen onder- of overdosering  
op de kopakkers

Uw voordelen met ECONOV:

Besparing van kunstmest tot 15% Automatische afstelling van de hoeveelheid/ha 
naar gelang van afgesloten secties

Unieke sectiecontrole, het enige systeem op 
de markt dat het strooipatroon controleert 
volgens de “croissant” vorm
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ESA

SBG DICKEY JOHNRAVENTEEJETTRIMBLE

+ +

+

Leidend in precisie  
landbouw

Het GPS-signaal  
en snelheid…. 

…van uw  
GPS-systeem

Neem contact op met uw locale dealer voor meer informatie over de mogelijkheden (type software, kabels…)

Automatische aanpassing van de strooihoeveelheid aan de hand van  
GPS-strooikaarten door middel van de VISION computer, de computer is voorzien  
van een SD-geheugenkaartlezer om strooikaarten in te kunnen lezen.

Automatische aanpassing van de strooihoeveelheid aan de hand van strooikaarten vanuit 
een GPS-systeem (de VISION computer wordt dan gekoppeld met het GPS-systeem).

Werkt met verschillende software-
programma’s voor strooikaarten 
(Cerelia, AGRIMAP, FARMWORKS, 
BGRID, SMS Ag Leader…)

Uw voordelen van strooikaarten met SULKY: 

Verschillende mogelijkheden om te koppelen  
met de verschillende GPS-systemen

Een economische oplossing specifiek van SULKY 
met alleen een computer in de cabine: VISION
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RTS :

Continue update

Sla uw instelparameters op via internet 
en FERTITEST en QR code

Meer dan 500 verschillende  
kunstmestsoorten beschikbaar

Zet deze instellingen op een SD-geheugenkaartDe “zoekopdracht” geeft u de betreffende instellingen 
voor een kunstmest welke niet is weergegeven

Scan deze QR code  
om direct naar Fertitest  
te gaan

Vind Fertitest op  
www.sulky-burel.com 

Stop de SD-geheugenkaart in de VISION computer 
en uw machine is ingesteld! Eenvoudig toch?

Nieuw:

Nieuw:

FERTITEST : assistentie bij instellen 
beschikbaar 24u/7

Stelt u zich voor dat uw X40 of X50 
ECONOV zichzelf afstelt!

FERTITEST via uw Smartphone
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Kwaliteit: Voor ons prioriteit!

Uitgebreide tests  
voor verzending

Frame van HLE staal!

3 JAAR 

GARANTIE OP DE 

AANDRIJFKAST
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ISO 9001 gecertificeerd sinds 1994
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Lak, een nieuwe lange termijn laklaag voor een 
perfecte machine met een langdurige bescherming

 1   Ophangen

 2    Behandeling van de oppervlakte

 3   Eerste laag coating door 
electrophoresis 

 4  Dubbel spoelen met gefilterd water 

 5  Afharden bij 160o C

 6  Tweede laag antiroest coating 

 7 Drogen bij 55o C

 8  Laklaag

 9  Laatste keer drogen bij 120o C

 10  Losmaken

Nul uitstoot en verf  
op waterbasis

Een elektrodepositie van verf door dompelen van het onderdeel

Volledige bescherming, zelfs in de hoeken

Een uniforme laag roestwerende coating 

Een zeer langdurige bescherming

Electrophoresis is:

10 stappen en 3 lagen met bescherming
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…voor perfecte machines!
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Standaard denken wij aan u!

Afdraaiset Insteltabel Overlappings controlekit en een granulaatmeter

Steunen met 3 hoogte posities

Geïntegreerde verlichting in de bak en reflectoren

 Walterscheid® aftakas met slipkoppeling 

…en dat is niet alles!
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Beschikbare opties op uw X40 of X50:

 X40/X50 X40/X50 X40/X50 X40/X50  
  Weegstrooier Stop&Go ECONOV
Cat. II 3-puntsbok ● ● ● ●

“Parkeersteunen” om machine te vullen ● ● ● ●

Aandrijving met WALTERSCHEID aftakas met slipkoppeling ● ● ● ●

3 jaar garantie op aandrijfkast ● ● ● ●

Dubbel kluitenrooster ● ● ● ●

Wegverlichting geïntegreerd in bak met reflectoren ● ● ● ●

Kalibreerset ● ● ● ●

Overlap controleset en granulaatmeter ● ● ● ●

Wijzer voor overbemesting ● ● ● ●

TRIBORD 3D met electrische bediening in cabine ● ● ● ●

Hydraulische terugslagkleppen (2 DW)  ● - - -

Electrische bediening van de schuiven - ● ● ●

Automatische continue weging - ● ● ●

Automatische doseringsregeling schuiven - ● ● ●

GPS system MATRIX 570 GS en rechts/links sectiecontrole - ● -

Automatische werkbreedte-instelling in 6 secties - - - ●

GPS system MATRIX 840 GS en sectiecontrole in 6 secties - - - ●

GPS sensor voor snelheid en positive (geleverd met montageplaat) - ● ●

Opzetrand 

Afdekzeil 

Anti-brugvormingskappen voor Crystalline en Raaigras 

Wielen voor opslag 

Extra geharde schoepen ● ● ● ●   

RVS beschermingsbeugel ● ● ● ●

Brede sparborden    

Uitvoeringen ( ● standaard  -  optie)

Werkbreedte 18 - 44 m 

Laadgewicht 3 000 kg

Inhoud 1 900 l  2 500 l  2 600 l  3 000 l 

Totale breedte 2.70 m*  2.98 m

Laadbreedte 2.31 m  2.81 m

Laadhoogte 1.23 m 1.41 m 1.48 m 1.52 m

Laaddiepte 1.17 m

Max dosering 520 kg/min

Gewicht (ongeveer) 520 kg  550 kg  560 kg  565 kg 

Werkbreedte 24 - 50 m 

Laadgewicht 4 000 kg

Inhoud 2 400 l  3 200 l  4 000 l

Totale breedte 2.98 m  

Laadbreedte 2.81 m  

Laadhoogte 1.26 m  1.44 m  1.62 m

Laaddiepte 1.17 m

Max dosering 520 kg/min

Gewicht (ongeveer) 650 kg  685 kg  710 kg

 

(1)

* 2,55 voor de bak, 2,70 voor de veiligheidsbeugel

(1) behalve met de schoepenset 18-28 of 24-36
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POLYVRAC XT:  
Capaciteit en precisie: 
De winnende combinatie!

De POLYVRAC XT:

Super strooibeeld dankzij  
het Epsilon Systeem

Veelzijdig, voor meer winst

Instelling 100% automatisch via internet 
Vind het op: www.sulky-burel.com

Comfortabel en veilig  
op de weg

Tijdbesparing met de modellen van 10  
en 12,5 ton laadvermogen

 Kunstmestgranulaat   Vochtige kalk producten.  Gemalen producten 
  Compost en droge kalk 
   

TYPE POLYVRAC XT 100 POLYVRAC XT 130
Bakinhoud (liters) 7 200 9 500

Totale breedte (m) 2,50 / 3,00  2,50 / 3,00

Laadhoofte (m) 2,32 / 2,69 2,55 / 2,85

Benodigd vermogen (ch) 80 - 100  90 - 110 

Gewicht in kg (ongeveer)  2 500 2 800

Totaal max gewicht 10 000 12 500

Laadgewicht (kg) 7 500 9 700

Bakafmetingen (L x l) 4,00 x 2,06 m 4,00 x 2,06 m
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www.sulky-burel.com

Al onze diensten helpen u bij uw succes.

Les Portes de Bretagne - P.A. de la Gaultière
35220 CHATEAUBOURG France

Tél. : (33) 02 99 00 84 84
Fax : (33) 02 99 62 39 38

E-Mail : info@sulky-burel.com

Postadres:
SULKY-BUREL – CS 20005

35538 NOYAL SUR VILAINE CEDEX, France

De zaai- en  
strooierspecialist
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Sulky is de toonaangevende fabrikant van graanzaaiers en kunstmeststrooiers.

Als fabricant en serviceverlener, is onze eerste doelstelling dat onze producten de agrariër helpen om een 
hogere opbrengst en een betere kwaliteit te behalen.

Uw persoonlijke opdracht komt overeen met ervaringen uit het veld…. Dit houdt in dat wij de machine 
zo snel mogelijk leveren, uitleggen hoe de machine werkt en onderdelen voor onderhoud leveren indien 
noodzakelijk. 

Onze dealers zijn er om de voordelen van Sulky aan u uit te leggen. Onze technici zullen de dealers van 
advies voorzien en zorgen dat de handleidingen voor handen zijn. Klantenservice is onze prioriteit.

Bij Sulky doen we er alles aan om u te helpen succesvol te worden.


