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DX20 - DX30

DX,  
strooien in 2 letters
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Meer comfort

Betere nauwkeurigheid

Meer capaciteit

Meer strooibreedtes

Een nieuwe  
generatie voor 

 DX20 4/5
DX20+ 6/7 
DX30 8/9
DX30+ 10/11

12
13

14/15
16/17

18
19

20/21
22/23

24

Inhoud
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DX20 - DX30

 

          : Eenvoud tot  
in het kleinste detail

Functies welke u het aangenamer maken

DUBBELE CONISCHE TANK 
DE BESTE TECHNISCHE  

OPLOSSING

Aankoppelpennen RVS bodem en dubbele roerder met veer Afdraaigoot

Van 9 tot 18 m
Van 900 tot 1500 l
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Nieuwe indicators voor het instellen  
van de juiste afgifte

Hoekindicatie voor overbemesting Kantstrooiplaat

Wanneer alles eenvoudig en bruikbaar is

AFDRAAIPROEF: NU KUNT U DE 
SIMPELE DINGEN WAARDEREN!

Wanneer de afdraaigoot gemonteerd is, rij de op de kaart aangegeven afstand 
en weeg het resultaat. Dezelfde kaart geeft de juiste instellingen van de 
schuiven aan.

TWEE SOORTEN BEDIENING VAN DE 
SCHUIVEN, VOOR UW COMFORT
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DX20 - DX30

           : Naast nauwkeurigheid, 
heeft u ook capaciteit

Nieuwe indicators voor het instellen van 
de juiste afgifte

RVS bodem en dubbele roerder met veer Hoekindicatie  
voor overbemesting

Afdraaigoot Kantstrooiplaat

Van 12 tot 24 m
Van 900 tot 2100 l
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*Hoeveelheid proportioneel geregeld aan de hand van de rijsnelheid

BEDIENING VAN DE SCHUIVEN 
GEMAAKT VOOR U

Meer dan 2.20 m bruikbare breedte 
U heeft de ruimte
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DX20 - DX30

Aankoppeling Hoekindicatie voor  
overbemesting

RVS bodem met dubbele 
roerrder met veer

TRIBORD 2D :  
kantstrooien vanuit de cabine

Nieuwe indicators voor het instellen 
van de afgifte

Van 12 tot 36 m
Van 900 tot 2700 l

         : Heeft alles om 
u tevreden te stellen!
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Wegen is niet alleen gereserveerd voor een grote capaciteit

Hydraulische bediening Electrische bediening Hydraulische bediening + 
electrische regeling afhankelijk 
van de rijsnelheid (DPAE met of 
zonder wegen) 

Wegen met (WPB) met STOP&GO 
sectiebediening rechts/links 

Oplossing 
PRAKTISCHE

Oplossing 
COMFORT 

Oplossing 
NAUWKEURIGHEID 

Oplossing 
HOGE OPBRENGST

WEGEN VANAF 900 LITER :

KIES DE BESTE OPLOSSING VOOR U
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DX20 - DX30

Aankoppeling Hoekindicatie voor overbemestingRVS bodem en dubbele roerder met veer TRIBORD 2D : kantstrooien vanuit  
de cabine

Nieuwe indicators voor het instellen  
van de juiste afgifte

           : Doet altijd meer voor u

Van 12 tot 36 m
Van 900 tot 3000 l
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Strooibreedtes die u verwacht :

Verschillende nieuwe uitvoeringen, iets voor iedereen!

Hydraulische bediening Electrische bediening Hydraulische bediening + 
electrische regeling afhankelijk 
van de rijsnelheid (DPAE met of 
zonder wegen) 

Wegen met (WPB) met STOP&GO 
sectiebediening rechts/links 

Oplossing 
PRAKTISCHE

Oplossing 
COMFORT

Oplossing 
NAUWKEURIGE

Oplossing 
HOGE OPBRENGST
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DX20 - DX30

Wegen gaat samen met winst

= 
EXTREME NAUWKEURIGHEID EN MAXIMALE BETROUWBAARHEID

Dubbel weegframe… Met 10 T sensor + 4 bladveren
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+

Afsluiten van de rechter- of 
linkerzijde, simpel en slim!

Stop&Go in de cabine:
Uw voordelen met Stop&Go:

Met de Stop&Go 
technologie zal dit 

nooit gebeuren bij u! 

Te vroeg openen  
van schuiven!
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DX20 - DX30

 

Sulky’s breedte instelling: vaak 
gecopieerd, nooit geëvenaard…

FERTIWAY 
breedte instelling

=
1. Uitstroomtrechter 

 +        
2. Valpunt

SULKY, DE EERSTE MET VALPUNT-
VERSTELLING MET FERTIWAY

1. Uitstroomtrechter : 

2. Valpunt :  

Nr.1 in breedte instelling

Sulky is de eerste 
fabricant die werkte 
met het valpunt op 
de CEMIB draaiende 
testbank
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Indicators

BEWEZEN 
NAUWKEURIGHEID 
met 100% overlap

Uitstroomtrechters onder een hoek, het 
detail dat ALLES anders maakt

NPK (21-3-10) dichtheid > 0.9 op een werkbreedte van 28 m

CV 5,4% :  

EXCELLENT
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DX20 - DX30

TRIBORD 2D : Zeg tot ziens tegen 
hoofdpijn over de kantstrooi-instelling
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ANDERE MOGELIJKHEDEN 
VOOR KANTSTROOIEN

OF

Kantstrooien zonder uit  
de tractor te komen!

1. 100% ELECTRISCH

Voldoet aan de  
Europese standaard

2. Nul beschadiging  
van de korrels
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DX20 - DX30

 

A B C

A

B

C

INFORMATIEMENU INSTELLINGENMENU

Ja, uw VISION is 
de juiste!

Traceerbaarheid

“GPS READY”

2 duidelijke voordelen :

Niet vergeten:

STROOIMENU
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-

www.sulky-burel.com

NIEUW:

NIEUW:

Uw instellingen zijn overall  
en altijd beschikbaar

FERTITEST zoals weergegeven op de website www.sulky-burel.com

U levert de kunstmest, wij  
leveren de juiste instellingen!
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DX20 - DX30

Langdurige bescherming
10 stappen en 3 lagen bescherming 

met Electrophoresis

Nu uitstoot en verf  
op waterbasis

Electrophoresis is :

Tweede anti-roest laag en laklaag
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Voor onberispelijke machine, ook na jaren gebruik
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DX20 - DX30

Opties voor dagelijks gebruik

Parkeersteunen voor aan-  
en afkoppelen (optie)

Brede opzetrand voor een toepasbare  
breedte van 2.80 m (optie)

Afdekkleed met venster voor een goed  
zicht op de kunstmest

Parkeersteunen voor  
aan- en afkoppelen (optie)

Wielen voor opslag (optie)

Alleen op DX20 / DX20+

Alleen op DX30 / DX30+ Alleen op DX30+ 

2-rijen strooiset, instelbaar van 2 tot 6 m  
(optie beschikbaar op ECOBORD uitvoering)



23

Verlichting
- Optie op DX20 en DX20+
- Standaard op DX30 en DX30+

Anti-brugvormingskap voor gras (optie)

Sulky granulaatmeter (optie)

Opklapbaar afdekkleed (optie)

Overlap controlekit en granulaatmeter (optie)

Rechte opzetrand (optie)

Reflectiestickers aan zij- en achterkant
- Optie op DX20 en DX20+
- Standaard op DX30 en DX30+

Afdraaiset met goot, emmer  
en instelkaar
- Optie op DX20 en DX20+
- Standaard op DX30 en DX30+

                             Op alle modellen
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www.sulky-burel.com
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Postal address:
SULKY-BUREL – CS 20005,  
35538 NOYAL SUR VILAINE CEDEX, France

De zaai- en  
strooierspecialist

Werkbreedte   9 - 18 m            Werkbreedte    12 - 36 m            

Werkbreedte   12 - 36 m            Werkbreedte   12 - 24 m            

DX… strooien in 2 letters!

Uitvoeringen

Melkweg 2, NL-2971 VK Bleskensgraaf 
www.farmstore.nl

Uw importeur:


