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Technische wijzigingen voorbehouden 
 



 
1. De zand- en compoststrooier GS20 is uitsluitend gebouwd voor het strooien van fijnkorrelig, los strooigoed 

zoals zand, gravel, droge compost en dergelijke. 

Elk ander gebruik geldt als in strijd met de voorschriften. Voor hieruit voortvloeiende schade is de fabrikant 
niet aansprakelijk; dit risico komt volledig voor rekening van de gebruiker. 

Bij gebruik volgens de voorschriften behoort ook het in acht nemen van de door de fabrikant 
voorgeschreven gebruiks-, onderhouds- en reparatievoorwaarden. 

2. De strooier is volgens de stand van de techniek gebouwd en bedrijfszeker; er kunnen echter voor de 
gebruiker of derden (levens)gevaarlijke situaties ontstaan als de strooier niet door personen gebruikt, 
onderhouden en gerepareerd wordt die hiermee vertrouwd zijn en over de gevaren zijn geïnformeerd. 

3. Elke persoon die binnen het bedrijf van de gebruiker voor bediening, onderhoud en reparatie van de 
strooier verantwoordelijk is, moet de handleiding en met name dit hoofdstuk ’Veiligheidsvoorschriften’ 
hebben gelezen en begrepen. 

Voor onderhoudswerkzaamheden dient de strooier van het trekkende voertuig te worden losgekoppeld. 

Bij reparaties alleen originele onderdelen van de fabrikant gebruiken. 

Naast de aanwijzingen in deze handleiding dienen de algemeen geldende voorschriften m.b.t. veiligheid en 
ongevallenpreventie in acht te worden genomen. 

Bij gebruik van de openbare weg gelden de desbetreffende bepalingen. 

Het meenemen van personen is niet toegestaan! 

4. De strooier mag alleen na registratie op de openbare weg worden meegetrokken. Het volledige TÜV-rapport, 
de vergunning en de daarvoor benodigde aanvullende veiligheidsvoorzieningen (vanglus, wielblokken, 
verlichting) zijn op verzoek van de klant verkrijgbaar. 

5. De bediener is verplicht om de strooier voorafgaand aan elke inbedrijfstelling op extern zichtbare schade en 
gebreken te controleren. Opgetreden veranderingen (ook m.b.t. de werking) die ten koste gaan van de 
veiligheid, dienen direct te worden gecorrigeerd. 

Aanpassingen en veranderingen aan de strooier (met uitzondering van door de fabrikant toegestane) zijn om 
veiligheidsredenen niet toegestaan. 

6 Voordat de bediener met de strooier gaat werken, dient de bediener zichzelf met alle inrichtingen en 
bedieningselementen alsmede met de functies hiervan vertrouwd te maken. 

Strooier volgens de voorschriften aankoppelen (kans op letsel!). 

Strooier die niet wordt gebruikt altijd tegen wegrollen beveiligen met handrem en/of wielblok; werking van de 
handrem regelmatig controleren. 

 

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
  



 
 
 
Voorafgaand aan  het wegrijden de directe omgeving controleren en op voldoende zicht letten. 

(7 )  Het betreden van de laadbrug is bij draaiende strooi-inrichting verboden. Aan beide zijden van de strooier is 
op de wand een aanwijzing geplakt die hierop wijst. Deze aanwijzing moet altijd goed leesbaar zijn en moet 
bij beschadiging worden vervangen! 

(8 )  Tijdens bedrijf mag zich niemand in de gevarenzone van de strooier ophouden, aangezien er door 
ronddraaiende onderdelen en weggeslingerde voorwerpen kans op letsel bestaat. De strooier nooit zonder 
beschermrooster en steenslagbescherming gebruiken. 

(9 )  Afstel- en reparatiewerkzaamheden aan de as (rem, wiellagers, banden) mogen alleen door hiertoe 
bevoegd vakpersoneel worden uitgevoerd. 

(10 )  Aftakas alleen bij stilstaande aandrijving van het trekkende voertuig monteren en demonteren; zie tevens de 
handleiding bij de aftakas van de firma Walterscheid. 

(11 )  De toegestane kogellast van het trekkende voertuig dient in acht te worden genomen. 

 

Afgewerkte olie is schadelijk voor het milieu; volgens de milieuvoorschriften afvoeren. 

 
 
 

Korte beschrijving 

De zand- en compoststrooier GS20 dient uitsluitend voor het strooien van fijnkorrelig, los strooigoed 
zoals zand, gravel, droge compost en dergelijke. 

De strooi-inrichting (transportband en strooiwals) van de zand- en compoststrooier wordt via een aftakas 
vanuit het trekkende voertuig aangedreven. 

Strooidichtheid resp. strooihoeveelheid kunnen door de rijsnelheid, het toerental van de aftakas en het 
vervangen van wisseltandwielsets worden bepaald. 

Er kan uit twee verschillende aanhanginrichtingen worden gekozen. 



 

Technische gegevens 
Afmetingen  

Lengte ...........................  3,80m 
Breedte .......................... 1,85 m
Hoogte ..................................  2,30 m 

Brugmaten ........................  1,45 x 2,10 m 
Laadcapaciteit ..................  1,9 m3 
Gewichten 

Toegestaan totaalgewicht 3.700 kg 
Toegestane asbelasting  3.200 kg
Toegestane kogelbelasting 500 kg
Eigengewicht ..............  ca. 1.010 kg 

Spoorbreedte ................ 1.100 mm 
Banden .............................  a. 15.0/55-17 8 PR 

b. 19.0/45-17 10 PR
 c. 500/50-17 10 PR  

 
   
Bandenspanning ...................  a. 1,75 tot 2,0 bar 

................................................  b. 0,75 tot 1,0 bar 

............................................................  c. 0,75 bar 

Toegestane maximumsnelheid   25 km/h 
Tractorvermogen ................................. min. 18 kW 

.................................................................... (25 PS) 

Toerental van aftakas ..................  max. 540/min 

Strooihoeveelheid, instelbaar van  0,6 tot 29,5 mm 
Maximale bodemdruk ................  a. ca. 2,5 kg/cm2 
(afhankelijk van banden) ........  b. ca. 1,29 kg/cm2 

................................................... c. ca. 0,9 kg/cm2 

Het typeplaatje is rechtsvoor op de strooier aangebracht. 

 

Eerste inbedrijfstelling 
 

 Insteekschoen voor omsteekbare hefboomrem bij het trekkende voertuig op de betreffende plaats 
vastschroeven. 

 Als de strooier op de openbare weg moet worden gebruikt (alleen met vergunning en na registratie 
mogelijk): 
 kenteken linksachter op de daarvoor bedoelde plaat bevestigen. 
 Verlichtingsinstallatie controleren. 

 Na de eerste rit met lading 
 Wielmoeren aandraaien. 
 Wielnaafspeling en speling tussen remtrommel en naaf controleren en zo nodig laten instellen. 
 Bandenspanning controleren. 



Bediening 
 
Voorafgaand aan elke rit 
 
 
 Strooier op extern zichtbare schade controleren; eventuele schade repareren. 
 Bandenspanning controleren. 
 Verlichting controleren. 
 Loopspoor van de transportband controleren, zo nodig afstellen. Transportband mag niet tegen de zijkant  

aankomen.  
 
 

Aan- en loskoppelen 
 

 

Bij stilstaande strooier altijd omsteekbare hefboomrem aantrekken, en strooier met wielblokken  
tegen wegrollen beveiligen. 

 

 Strooier aan het trekkende voertuig koppelen; bij TÜV-gecertificeerde strooiers daarnaast 
opvanglus om de koppelklauw van het trekkende voertuig leggen. 

 Aftakas aansluiten (zie tevens aparte handleiding bij de aftakas van de firma Walterscheid). 

 Omsteekbare hefboomrem van de dissel afhalen en in insteekschoen van het trekkende voertuig 
steken. 

 Zevenpolige stekker in het trekkende voertuig steken. 

Remkabels en elektrokabels zo leggen dat deze niet over de grond slepen of tegen het 
trekkende voertuig aanschuren. 

 Steunwiel omhoogdraaien, hierbij veiligheidsflap oplichten. 

 Omsteekbare hefboomrem vanuit het trekkende voertuig lossen. 

Loskoppelen overeenkomstig uitvoeren. 

Beladen 

 
 Zo nodig doseerplaat (vóór de strooiwals) instellen:  

bij vochtig en compact strooigoed: bovenste stand;  
bij los strooigoed: onderste stand. 

 Bij het beladen het toegestane totaalgewicht in acht nemen. 
 Op gelijkmatige belading letten. 
 
Strooien 
 Gewenste strooihoeveelheid (mm/m2) kiezen afhankelijk van  

-  de snelheid van het trekkende voertuig, 
-  het toerental van de aftakas, 
-  de snelheid van de transportband (tandwielset)  
(zie tabel pagina 21). 

 
 



 Tandwielset voor snelheid van de transportband kiezen. 
 

Op de aandrijfas zit het tandwiel dat de tandwielset kenmerkt (bijv. ’2’), op de uitgaande as het bijbehorende 
tandwiel (bijv. ‘5’). 

 
De tandwielen van het tandwielset zijn met ingeslagen cijfers gemarkeerd. 

 
Af fabriek is tandwielset 2 en 5 gemonteerd, desgewenst is 3 en 4 of 1 en 6 leverbaar. 
 
 

Tandwielset 1 2 3 4 5     6 

2 km/h 3,0 5,0 7,0 10,0 14,5 22,5 

 (3,9) (6,5) (9,1) (13,0) (19,0) (29,0) 

3 km/h 2,1 3,2 4,8 6,6 9,8 15,2 

 (2,7) (4,2) (6,2) (8,6) (12,7) (19,8) 

5 km/h 1,3 1,9 2,9 4,0 5,9 9,2 

 (1,7) (2,5) (3,8) (5,2) (7,7) (12,0) 

7 km/h 0,9 1,4 2,1 2,8 4,2 6,5 

 (1,2) (1,8) (2,7) (3,6) (5,5) (8,5) 

10 km/h 0,6 1,0 1,4 2,0 2,9 4,5 

 (0,8) (1,3) (1,8) (2,6) (3,8) (5,8)  
 
() Bij speciale transmissie! 
 
De hoeveelheden zijn in mm/m2 aangegeven bij een aftakas-toerental van 540/min. 
 

 
 
Onderhoud 

Strooier smeren (om de 50 bedrijfsuren) 

Met universeel vet smeren: 

1. Lagers aan beide zijden van de voorste transportas  

2. Voorste aftakaslager 

3. Achterste aftakaslager 

4. Lagers aan beide zijden van de achterste transportas 

5. Lagers aan beide zijden van de strooiwals  

6.  

7. Lagers aan beide zijden van de aandrijfas  

8. Ketting 

9. Aandrijfrondsel van de achterste transportas  

10. Tandwielset 

Lagers zonder smeernippel zijn onderhoudsvrij. 
 
 
 
 

  



 

 

 

 
 
 
 
Aandrijfketting van de strooiwals spannen (om de 50 
bedrijfsuren) 
 
 Twee schroeven losdraaien en kettingafdekking 

verwijderen. 
 Schroef van de kettingspanner (1) losdraaien. 
 Kettingspanner met de hand zo aandrukken dat de 

ketting aan de tegenoverliggende zijde (2) een 
speling van 10 mm heeft. 

 Schroef van de kettingspanner aandraaien. 
 Kettingafdekking aanbrengen 
 
Als de ketting niet meer via de kettingspanner kan 
worden gespannen, de ketting bij de kettingsluiting met  
1 schakel inkorten. 
 
 

Te strak spannen verkort de levensduur van 
de ketting.  
Bij sterk versleten ketting: ketting en 
k tti i l

 

 

 

 

 

 
 



 
Olie verversen bij haakse tandwieloverbrenging (om de 

 2 jaar) 

 

 Bodemplaat (2) van de haakse tandwieloverbrenging 
(1) afschroeven, olie aftappen en bodemplaat met 
nieuwe pakking   aanbrengen. 

 Vulschroef (3) eruit schroeven en nieuwe olie SAE 
120 tot 140 erin gieten tot het niveau van de 
vulschroef (vulhoeveelheid ca. 1 I). 

 Vulschroef met nieuwe pakking weer erin schroeven. 

Voor het onderhoud van de aftakas wordt verwezen naar 
de aparte handleiding van de firma Walterscheid. 

De beide aandrijvingen voor de transportband zijn 
permanent gesmeerd en daardoor onderhoudsvrij. 

Asonderhoud uitvoeren (om de 100 bedrijfsuren) 
                                        
                                       Onderhoudswerkzaamheden   
                                       aan de as (remmen,   
                                        naafspeling etc.) mogen alleen 
                                        door hiertoe bevoegd          
                                        vakpersoneel worden uitgevoerd. 

 
 Wielmoeren aandraaien. 
 Wielnaafspeling en speling tussen remtrommel en 

naaf controleren en zo nodig laten instellen. 
 Remvoeringsdikte controleren. 
 Rembloksterkte controleren (min. 3 mm) en zo nodig 

remvoeringen laten vervangen. 



 
 
Strooiwalsafstand instellen (indien nodig) 

 Aan beide zijden van de strooier telkens twee 
schroeven (1) losdraaien. 

 Aan beide zijden contramoer (2) Iosdraaien. Door 
aan de schroef (3) te draaien de strooiwals laten 
zakken tot de afstand tussen strooiwals en 
transportband gelijkmatig over de gehele breedte niet 
minder dan 5 mm is. 

 

 

In geen geval  een kleinere afstand dan 5 
mm instellen, omdat anders de 
transportband wordt beschadigd. 

 Contramoeren (2) aan beide zijden aandraaien. 

 Strooiwalshouder met vier schroeven (1) bevestigen. 

 Aandrijfketting van de strooiwals spannen (zie pagina 
27). 

 

Strooiwals 

5 mm 

Transportband 

 

Transportband spannen (bij doorslippen) 

  Contramoer (1) losdraaien 
 
 Moer (2) één slag rechtsom draaien. 

 
 Contramoer aandraaien. 

Te strak spannen verkort de levensduur van de 
transportband.  



 

Transportband demonteren en monteren 

 Driehoekige plaat en afdekplaat aan zijkant aan 
beide zijden verwijderen. 

 Spanning van transportband afhalen. Hiertoe 
gelijkmatig aan beide zijden de spanschroef (1) 
losdraaien. 

 Bovenste aandrijving (9) verwijderen, hiertoe drie 
schroeven (10) losdraaien. 

 Tandwiel (6) eraf trekken. 

 Excentriekring (7) op het flenslager (8) aan beide 
zijden verwijderen en flenslager aan beide zijden 
eraf schroeven. 

 Excentrieklager (12) op het flenslager (13) aan 
beide zijden verwijderen. 

 Flenslager (13) met spanschroef (1) aan 
rechterzijde demonteren. 

 Schroeven (11) aan rechterzijde losdraaien en 
tussenrollager (3) verwijderen. 

 Schroeven (11) aan linkerzijde losdraaien. 

 Voorste (2) en achterste bandwals (5) alsmede 
tussenrollen (4) verwijderen. 

 Transportband naar achteren eruit schuiven. 

 Het monteren gebeurt in omgekeerde volgorde.  

 

 
   
 

 

 
   



 
Transportband spannen na het monteren 

 Terwijl de transportband niet onder spanning staat aan beide zijden een lengte van 
1000 mm markeren. 

 Transportband aan beide zijden en gelijkmatig met de twee spanschroeven spannen 
tot de gemarkeerde lengte is opgerekt tot 1007 mm. 

 Transportband ca. 30 min. laten inlopen tot deze mooi in het midden loopt en niet 
tegen de zijkanten aankomt; eventueel bijstellen. 

 

Transportband mag niet tegen de zijkanten aankomen. Bij het afstellen van de transportband 
aan die zijde naspannen waar de band tegenaan komt. Te strak spannen verkort de 
levensduur van de transportband. 

 


