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Bakker Ulrum BV,  
dealer van Sulky kunstmeststrooiers en zaaimachines 
 

 
 
SULKY-importeur FARMSTORE maakt bekend dat zij met Bakker Ulrum BV 
overeengekomen dat zij de verkoop en service van Sulky kunstmeststrooiers en 
zaaimachine in het werkgebied van Bakker Ulrum op zich zullen nemen. 
 

Landbouw is in Groningen erg belangrijk en Sulky was in dit gebied nog niet sterk 
vertegenwoordigd. Farmstore is er dan ook van overtuigd dat met Bakker Ulrum een gedegen 
en betrouwbare invulling aan de dealerorganisatie te kunnen geven in dit gebied. 
 
Sulky is vooral bekend GPS-aangestuurde ECONOV kunstmeststrooiers waarmee uiterst 
nauwkeurig in secties en ook plaats-specifiek kunstmest gestrooid kan worden. 
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De SULKY kunstmeststrooiers:  
Grotere nauwkeurigheid en bedieningsgemak 
 

 
 
De SULKY X40+/X50+ kunstmeststrooiers 
zijn leverbaar tot maximale werkbreedtes van 
respectievelijk 44 meter en 50 meter. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van het gepatenteerde 
Epsilon-systeem waarbij het valpunt van de 
kunstmest op de schotel bepalend is voor de 
werkbreedte. Het Epsilon-systeem heeft een 
capaciteit van 520 kg/min en er kan hierdoor 
met hoge rijsnelheid een hoge dosering 
gestrooid worden. 
 
De gehele serie X40+/X50+ strooiers is leverbaar in een ISOBUS-uitvoering, met of zonder 
het nieuwe SULKY QUARTZ 800 scherm. De strooiers kunnen zowel gebruikt worden met het 
SULKY scherm als verschillende andere ISOBUS-schermen. 
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De SULKY ECONOV X40+/X50+ strooiers uitgevoerd met het QUARTZ 800 (ISOBUS) scherm 
hebben de volgende mogelijkheden op het gebied van precisielandbouw: 

• Strooien in 12 onafhankelijke secties, te gebruiken in alle mogelijke combinaties. 

 
• Sectie-controle gebaseerd op het valpunt van de kunstmest op de schotel. Hierdoor 

is het mogelijk om bijvoorbeeld alleen de buitenste sectie te strooien. 
• Bediening van de 12 secties in een curve, “croissant” (uniek op de markt). Deze 

bediening geeft een perfecte weergave van het reële strooibeeld en zorgt er op de 
kopakkers voor dat er geen over- of onder bemesting optreedt. 

• Het onafhankelijke moduleren van de dosering aan de rechter- en linkerzijde via 
GPS, is noodzakelijk voor degene die voorop lopen met precisie landbouw. Deze optie 
maakt het mogelijk om de afgifte van kunstmest beter te controleren in de 
overgangsgebieden, de gebieden waar de afgifte verandert. Het grote voordeel is dat 
nu per halve werkbreedte de dosering via een taakkaart met GPS aangestuurd kan 
worden. Zeker voor strooiers met een grote werkbreedte is dit een groot voordeel. 
SULKY is de eerste fabrikant die deze oplossing biedt via haar ISOBUS QUARTZ 800 
scherm. 
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Zonder ECONOV Met ECONOV 
 
Serie: 
X40+: van 1.900 liter tot 3.000 liter, werkbreedte maximaal tot 44 meter 
X50+: van 2.400 liter tot 4.000 liter, werkbreedte maximaal tot 50 meter 
 
Getrokken strooiers, XT-serie: 
De getrokken XT-serie met een maximaal laadvermogen van 10.000, 12.000 en 15.900 kg is 
ook leverbaar in de ECONOV-uitvoering. De XT ECONOV is een CANBUS-uitvoering waarmee 
6 verschillende secties in een curve aangestuurd kunnen worden. De XT ECONOV is 
standaard uitgevoerd met een VISION strooicomputer. Met de VISION computer kan 
standaard de strooi-afgifte van XT-strooier variabel aangestuurd worden via GPS. 
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De PROGRESS Pneumatische zaaimachines combineren technologie en 
agronomie 
 

 
 
Nieuwe agrarische uitdagingen aangaan 
De belangrijkste innovatie in de PROGRESS zaaimachine is de integratie van drie 
onafhankelijke zaadtanken met elk een onafhankelijke doseerunit die worden aangestuurd 
vanuit een enkele interface. Dit nieuwe assortiment zaaimachines is in lijn met de 
ontwikkelingen van het gebruik van zaaimachines in de landbouw (gecombineerd zaaien, 
plaatsspecifiek zaaien en bemesten, bodemdekking met meerdere soorten gewassen, mixen 
van graansoorten, enz.) en om het gebruik van bewerkingen te verminderen met behoud van 
een hoog opbrengstniveau.  
 
Geavanceerde ergonomie 

 Voor Sulky was de uitdaging om drie zaadtanken op te 
nemen zonder in te leveren op integratie of ergonomie. De 
ergonomie is volledig opnieuw ontworpen om de kalibratie 
van de drie onafhankelijke doseerunits te vergemakkelijken. 
De kalibratieteststations zijn zorgvuldig ontworpen en 
centraliseren alle bewerkingen zodat de aanpassingen zo snel 
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mogelijk, zonder risico op fouten en nauwkeurig worden uitgevoerd. Sulky heeft hiervoor zijn 
nieuwe besturingsinterface, WISO, ontwikkeld. WISO kan worden gedownload op een Apple 
iPad of een ISOBUS-console, afhankelijk van de keuze van de gebruiker. Met de iPad heeft de 
gebruiker een geïntegreerde Wi-Fi-module waarmee hij zijn kalibratietest kan regelen vanaf 
de daarvoor bestemde kalibratiestations zonder terug te hoeven naar de cabine.  
 
Verschillende modellen kouterbalken 
De PROGRESS zaaimachines zijn uit te voeren met drie verschillende kouterbalken, te weten 
model P20 met Unisoc schaarkouters, model P50 met Twindisc dubbele schijven en model 
P100 met Cultidisc enkele gekartelde schijven. Hierdoor is het mogelijk om voor ieder bedrijf 
en omstandigheden de juiste keuze van kouterbalk te maken. 
 

   
 
 
Veiligheid voor gebruiker 

Veiligheid voor de gebruiker is niet 
vergeten. Ten eerste wordt de toegang 
vergemakkelijkt door een breed, 
opklapbaar toegangsplatform dat wordt 
uitgebreid door een achterste platform 
waardoor het mogelijk is om 
gemakkelijk toegang te krijgen tot de 
drie zaadtanken en drie doseerunits. Er 
kan eenvoudig en veilig rond de 
machine gelopen worden. 
 

In de machine is een watertank ingebouwd waarmee de gebruiker zijn handen kan wassen en 
het risico op besmetting door zaadbehandelingsproducten kan verminderen.  
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Een hightech zaaimachine 
Technologie niet over het hoofd gezien. Naast de WISO-applicatie en de bijbehorende Wi-Fi-
functies, kan de doseerunit van de PROGRESS zaaimachine via GPS automatisch aan- en 
uitschakelen op de kopakker of zelfs via taakkaart een variabele afgifte toepassen. Het is 
zelfs mogelijk om per zaadtank/product onafhankelijk, dus drie verschillende taakkaarten toe 
te passen. 

 
 

 
De zaaimachine is uitgevoerd met de 
intelligente distributiekop ADS II. Hiermee is 
mogelijk om rijen met elkaar te koppelen, 
uit te schakelen of om op bijvoorbeeld 12,5 
of 25 cm rij-afstand te zaaien. Dit alles is in 
te stellen vanuit de cabine via de iPad of 
ISOBUS terminal. Optioneel kan de 
distributiekop uitgevoerd met zaaicontrole 
wat de gebruiker zekerheid geeft tijdens het 
zaaien. 

 
Met deze nieuwe PROGRESS-zaaimachine bevestigt SULKY zijn toewijding aan nieuwe 
landbouw- en ecologische technieken. Sulky maakt de multi-hoppertechnologie 
toegankelijker (momenteel is het alleen mogelijk op getrokken zaaimachines) en maakt het 
nu toegankelijk voor veel meer gebruikers.  
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De PROGRESS P100 (Cultidisc) zaaimachine in combinatie met een HR190 
rotorkopeg, welke uitermate geschikt is voor de zwaardere grondsoorten is te zien bij 
Bakker Ulrum BV en beschikbaar voor demo’s. 
 

 
 
 
Voor meer informatie: Farmstore BV | www.farmstore.nl| info@farmstore.nl 
Contactpersoon: Chris van de Lindeloof | vandelindeloof@farmstore.nl| (06) 51 245 799 
 
 


