
Pneumatische strooier 
 

De pneumatische strooier zien we nauwelijks in de Vlaamse velden. 
Bij dit type strooiers worden de korrels versneld via een luchtstroom 
in een verdeelboom die lijkt op de spuitboom bij spuitmachines. De 
mix van lucht en korrels wordt via uitlaatopeningen met stootplaten 
zeer uniform verdeeld over de werkbreedte. In plaats van 
stootplaten kunnen ook flexibele slangen gemonteerd zijn, 
waardoor de pneumatische strooier als rijenbemester gebruikt kan 
worden.  

Een pneumatische strooier heeft, in tegenstelling tot een centrifugaalstrooier, een vaste strooi- en 
werkbreedte. De werkbreedte is gelijk aan de strooibreedte.  Typische werkbreedtes variëren van 12  
tot 36 m. 

Het strooibeeld is scherp begrensd waardoor de rand van het perceel zonder bijkomende instellingen 
kan bemest worden. Ook meststoffen met problematische strooi-eigenschappen, zoals bijvoorbeeld 
geprild ureum kunnen exact en aan lage dosis worden gestrooid. Daarnaast is een pneumatische 
strooier veel minder afhankelijk van wind- en weersomstandigheden en hellingen. 

Een belangrijk nadeel is de hoge kostprijs die significant hoger is dan andere types strooiers met 
gelijkaardige werkbreedte. 

 

 

 

 



Overlap vermijden door sectie-afsluiting 
 

Door het lijnvormige strooibeeld wordt bij overlap van werkgangen 
onmiddellijk een dubbele dosering gegeven, in tegenstelling met bv. 
een centrifugaalstrooier. Het correct aan- en afsluiten van 
werkgangen is bij een pneumatische strooier dus zeer belangrijk. 

Automatisch sectie-afsluiting is mogelijk door het uitschakelen van 
individuele doseermodules. De meststofkorrels worden via 
hydraulisch aangedreven nokkenwielen in de luchtstroom gedoseerd.  

Bij de meeste machines zijn er echter een beperkt aantal secties, bv. 6 
secties op een boom van 36 m, waardoor de secties vrij breed zijn.  

 

Variabel doseren 
 

Bij de meeste pneumatische strooiers is het enkel mogelijk om links of rechts manueel een andere 
dosis in te stellen. Bij pneumaten die uitgerust zijn met afzonderlijk hydraulisch aangedreven 
nokkenwielen is er de optie om per deelbreedte de strooihoeveelheid (automatisch) aan te passen. 

Sinds kort heeft Rauch een pneumatische strooier die kan uitgerust worden met MultiRate Control. Bij 
deze machine kunnen tot 30 secties individuele aangestuurd worden. De afzonderlijk aangedreven 
nokkenradsets (met individuele elektrische motor), worden onafhankelijk en continu aangestuurd. 
Afhankelijk van de machinebreedte, betekent dit secties van 1m of 1m20 die een variabele dosis 
kunnen krijgen. 

 

     

Rauch pneumatisch strooier met MultiRate Control 

 

 



Voor- en nadelen van een pneumatische strooier 
 

VOORDELEN NADELEN 
• Uniforme verdeling, ook bij moeilijke 

strooibare meststoffen of lage doseringen 
• Weinig invloed van de wind op het 

strooibeeld  

• Kostprijs 
• Beperkte strooibreedte (max. 36 m) 
• Secties bij de meeste modellen vrij breed 
• Gewicht 
• Beperkt aantal constructeurs 
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