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Polymat

Compacte opbouw zodat het zwaartepunt 
dicht bij de tractor wordt gehouden.

De Eco zaaibalken zijn speciaal ontwikkeld voor een gelijkmatige volveldse 
verdeling van het zaad. De zaaibalk kan zowel voor en achter de rol geplaatst 
worden. Er zijn veel instelmogelijkheden zodat een mooie bodembedekking kan 
worden bekomen.

Perfecte dosering en verdeling: door de jaren heen heeft de doseereenheid 
zijn nauwkeurigheid en duurzaamheid reeds bewezen. Het is mogelijk om 
hoeveelheden van 0,5 tot 400 kg/ha te zaaien. De doseereenheid is traploos 
instelbaar en heeft een reductiemogelijkheid voor fijne zaden.
Een reinigingsborstel is standaard aanwezig. Het zaad wordt in de luchtstroom 
gebracht en door de speciaal gevormde stijgbuis getransporteerd naar het 
verdeeldeksel waar het gelijkmatig verdeeld wordt naar de slangen. Niet geldig 
voor Polymat Compact 8.

De Polymat Compact H en de Polyliner gebruiken 
standaard de EASYtronic zaaicomputers. De regeling van 
de dosering gebeurt elektronisch en de afdraaiproef is 
volledig geautomatiseerd. 

Polymat Compact Polymat Compact H Polymat Polyliner

Doel groenbemester groenbemester klassiek zaaien klassiek zaaien

Combinatie

Multidisc
Multivator

Roterra
Multiterra

Multidisc H
Roterra

Multiterra
Solo

Roterra
Multiterra

Solo

Slangen 8 12 / 16 / 24 24 / 32 24 / 32 / 48 / 64

Zaaibalk
o

zaaibalk Eco
ketsplaatjes

o
zaaibalk Eco
ketsplaatjes

s
Polymat

(s) normale kouters
(o) dubbele 

schijven-kouters

o
Polymat C(H)

(s) normale kouters
(o) dubbele 

schijven-kouters

Indek-eg o o s s

Markeurs - - s o

Vulplatform o s s -

Zaaicomputer - EASYtronic EASYtronic E
EASYtronic

(EASYtronic E op 
Polyliner Eco)

Dosering stappenwiel elektronisch stappenwiel elektronisch

Ventilator hydraulisch hydraulisch
(s) aftakas

(o) hydraulisch
(s) aftakas

(o) hydraulisch

s = standaard, o = optie

De Polymat Compact (H) zaaibalken 
hebben 2 of 3 rijen zaaikouters. Ze 
hebben veel vrije ruimte tussen de 
kouters en kunnen gewasresten 
gemakkelijk lossen. De druk van de 
kouters kan individueel ingesteld worden 
indien nodig.

Geluidsarme, grote ventilator voor een 
laag toerental en lange levensduur.

Standaard een praktisch en groot 
vulplatform op de Polymat en Polymat 
Compact H, optie op de polymat 
Compact 8.

De Polymat, Polymat Compact H en 
Polyliner worden standaard geleverd met 
het EASYtronic (E) controlesysteem. Deze 
compacte computer bevat hectaretellers 
en alarmen, zoals voorraadmelder, 
snelheid en ventilatortoerental. Optioneel 
wordt hiermee ook de rijpadenregeling 
aangestuurd (tramline).

De dosering van de Polymat en Polymat 
Compact 8 is standaard met een 
stappenwiel.

Nieuw model bak
Eenvoudig aan- en af te koppelen

Compatibel met Multidisc H, XLH, XXLH en
EASYtronic elektronica

Polymat
Productinformatie
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Polymat Compact 8
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Polymat Compact

Lengte (A) mm

Breedte (B) mm

Hoogte (C) mm

Aantal slangen

Vulhoogte mm

Bakinhoud ltr

Eigen gewicht kg

Aantal verdelers

Werkbreedte mm 

Eigen gewicht kg

De Polymat Compact is een compacte, 
pneumatische zaaimachine met een bakinhoud van 400 
liter, 8 uitvoerslangen en een doseerrol voor grove en 
fijne zaden. 

De machine wordt doorgaans opgebouwd op de Roterra, 
Multidisc, Multiterra of Multivator. De ventilator wordt 
hydraulisch aangedreven en de dosering mechanisch 
d.m.v. het stappenwiel. Na een eenvoudige afdraaiproef 
is de machine gemakkelijk in te stellen. 

Het is de ideale machine voor de akkerbouwer of 
veehouder die in één werkgang de grond wil bewerken 
en een groenbemester wil inzaaien.

Zaaibalk



734-931-030-001 734-931-032

731-931-033-... 731-931-033-...

Dosiervorrichtung Dosierwalzen
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Polymat Compact

5.535

840
895
925

655
605
350
700

820
910
985

Polymat Compact

734-001-002

771-300
771-350
771-400

734-931-030-001
734-931-032
734-931-049
734-931-048

771-931-033-001
771-931-033-003
771-931-033-002

Prijzenoverzicht

Polymat Compact 8

Zaaibalk 300-8 Eco
Zaaibalk 350-8 Eco
Zaaibalk 400-8 Eco

Accessoires Polymat Compact
Opzetrand 150 liter
Trapje en bordes
Grotere ventilator i.p.v. standaard ventilator
Montagekit voor Roterra of Multiterra, incl. trapje en bordes

Accessoires Zaaibalk Eco
Indekeg 300 
Indekeg 350
Indekeg 400

Standaarduitvoering Polymat Compact
 ◼ De Polymat Compact is een compacte zaaimachine voor het inzaaien van groenbemester
 ◼ Exacte verdeling en dosering d.m.v. gescheiden nokkenradsysteem met afstrijkborstel
 ◼ Rol voor grove en fijne zaden (snelwisselsysteem)
 ◼ Eenvoudige traploze instelling zaaihoeveelheid
 ◼ Grote bakcapaciteit van 400 liter
 ◼ 8 Verdeelslangen
 ◼ Hydraulisch aangedreven ventilator met een grote capaciteit voor een goede verdeling
 ◼ Robuust stappenwiel met flexibele aandrijving 

Standaarduitvoering zaaibalk Eco
 ◼ Een profiel met 8 ketsplaatjes voor een gelijkmatige verdeling van het zaad, deze kan zowel voor en achter de 
rol geplaatst worden. De hoek is verstelbaar.

Prijzen in EUROOmschrijvingArtikelcode

accessoires

Bijzondere kenmerken en voordelen
 ◼ 2 Bijgeleverde doseerrollen: rol voor fijne zaden, van 1 tot 15 kg/ha en een rol voor grove zaden, van 10 tot 
120 kg/ha.

 ◼ Eenvoudige afdraaiproef d.m.v. de bijgeleverde afdraaibak.
 ◼ De Polymat Compact wordt standaard geleverd met bevestigingsbeugels voor de bok van de vaste Multidisc en 
Multivator. Opbouwen op andere machines is ook mogelijk.

Nadere uitleg accessoires
 ◼ Met de modulaire opzetrand(en) van 150 liter is de bak eenvoudig te vergroten.
 ◼ Met het trapje en bordes is de toegang voor het vullen van de zaaimachine eenvoudiger.
 ◼ De grotere ventilator wordt aangeraden voor zaden met een soortelijk gewicht van meer dan 0,5 kg/liter.
 ◼ Indekeg bevordert het onderwerken van het zaad.
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Polymat Compact H 12 H 16 H 24 H

2475 2475 2475

1210 1210 1210

2400 2400 2400

12 16 24

1200 1200 1200

600 600 600

400 400 400

400-12 Eco H 450-12 Eco H 500-16 Eco H 600-16 Eco H

12 12 16 16

4000 4500 5000 6000

110 120 140 160

Polymat Compact H

Lengte (A) mm

Breedte (B) mm

Hoogte (C) mm

Aantal slangen

Vulhoogte mm

Bakinhoud ltr

Eigen gewicht kg

Aantal verdelers

Werkbreedte mm 

Eigen gewicht kg

De Polymat Compact H is een pneumatische 
opbouwzaaimachine met een bakinhoud van 600 liter en 12, 16 of 24 
uitvoerslangen. Met deze machine kunnen grove en fijne zaden worden 
gezaaid van 1 tot 200 kg/ha. Deze machine kan zonder problemen 
opgebouwd worden op onze opklapbare Roterra’s en Multidiscs. De 
ventilator wordt hydraulisch aangedreven en standaard is de machine 
uitgerust met de EASYtronic computer. Deze compacte computer met 
touchscreen en kleurenscherm regelt automatisch de dosering en 
bevat tellers, een controlesysteem en visualisering van de belangrijkste 
punten van de zaaimachine.

De Polymat Compact H is de geschikte machine voor de 
veehouder, akkerbouwer of loonwerker die met een hoge capaciteit in 
één werkgang wil bewerken en zaaien.

Zaaibalk



EASYtronic 772-400

Automatischen Kalibrationsprobe Einfach zugänglicher Dosierer

Abstreifer rostfreistahl Montiert bis 12.5m breite

734-931-061 737-931-054
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10.540
10.825
11.195

1.420
1.455
1.585
1.715

650
285
355
700
700
515

-1.165
2.775

505
925
910

1.080
1.185
1.300
1.495

Polymat Compact HPolymat Compact H

734-003-002
734-002-002
734-004-002

772-400
772-450
772-500
772-600

734-931-030-002
734-931-041
734-931-045
734-931-060
734-931-061
734-931-056
734-931-057
734-931-058

734-931-043
734-931-050
734-931-044

772-931-047-001
772-931-047-002
772-931-047-003
772-931-047-004

Standaarduitvoering Polymat Compact H
 ◼ De Polymat Compact H is een zaaimachine voor het inzaaien van groenbemester
 ◼ Universele doseerinrichting voor grove en fijne zaden, elektronisch aangedreven
 ◼ Elektronisch aangedreven dosering en EASYtronic d.m.v. snelheidsregeling via rijsnelheidskabel
 ◼ Grote bakcapaciteit van 600 liter
 ◼ 12, 16 of 24 verdeelslangen
 ◼ Hydraulisch aangedreven ventilator met een grote capaciteit voor een goede verdeling
 ◼ Trap en bordes achter de machine voor een goede bereikbaarheid van de voorraadbak
 ◼ Afdekzeil
 ◼ Snelwisselsysteem voor montage op schijveneg Multidisc (XL)H

Polymat Compact 12 H
Polymat Compact 16 H
Polymat Compact 24 H

Zaaibalk 400-12 Eco H
Zaaibalk 450-12 Eco H
Zaaibalk 500-16 Eco H
Zaaibalk 600-16 Eco H
Andere modellen op aanvraag

Accessoires
Opzetrand 350 liter
Ventilator op power beyond of Load-sensing aansluiting van de tractor
Werklampen
Bok en aanbouwdelen voor montage op starre Multidisc of Multivator i.p.v. op Multidisc (XL)H
Bok en aanbouwdelen voor montage op starre Roterra i.p.v. op Multidisc (XL)H
EASYtronic LH5000 variabele dosering met ontgrendelingscode + adapter
Minderprijs EASYtronic+ (Isobus) i.p.v. EASYtronic excl. CCI200 Isobus scherm
EASYtronic+ (Isobus) i.p.v. EASYtronic incl. CCI200 Isobus scherm

MOGELIJKHEDEN TOT SNELHEIDSMETING:
Wielsensorset incl. codeschijf en sensor + hefsensor i.p.v. rijsnelheidskabel
Elektronisch stappenwiel i.p.v. rijsnelheidskabel
GPS snelheidssensor + hefsensor i.p.v. rijsnelheidskabel

Accessoires Zaaibalk Eco H
Indekeg 400 H
Indekeg 450 H
Indekeg 500 H
Indekeg 600 H

Standaarduitvoering zaaibalk Eco H
 ◼ Een profiel met 12 of 16 ketsplaatjes voor een gelijkmatige verdeling van het zaad, deze kan zowel voor en 
achter de rol geplaatst worden. De hoek is verstelbaar.

Prijzen in EUROOmschrijvingArtikelcode

Prijzenoverzichtaccessoires

Bijzondere kenmerken en voordelen
 ◼ Met de universele doseerinrichting kunnen groffe en fijne zaden van 1 tot 200 kg/ha gezaaid worden.
 ◼ Eenvoudige elektronisch geregelde afdraaiproef met emmer.
 ◼ De Polymat Compact H heeft standaard een snelkoppeling voor de Multidisc H bok waardoor de machine zeer 
eenvoudig en snel af en aan te koppelen is.

 ◼ EASYtronic: deze compacte computer met touchscreen en kleurenscherm regelt automatisch de dosering en omvat 
tellers, een controlesysteem en visualisering van de belangrijkste punten van de zaaimachine zoals voorraadbak en 
ventilatortoerental. De computer is gekoppeld via CANbus met de besturingseenheid op de machine.

Nadere uitleg accessoires
 ◼ Met de modulaire opzetrand(en) van 350 liter is de bak eenvoudig te vergroten.
 ◼ Ventilator op de power beyond of Load-sensing aansluiting van de tractor. De EASYtronic zaaicomputer schakelt 
de ventilator automatisch in en uit.

 ◼ EASYtronic LH5000 variabele dosering met ontgrendelingscode + adapter (nvt EASYtronic+): met deze optie kan 
de EASYtronic computer gekoppeld worden met een GPS computer die de dosering plaatsspecifiek regelt aan de 
hand van een GPS kaart.

 ◼ EASYtronic+ Isobus exclusief CCI-200 display: indien de tractor reeds voorzien is van een (geïntegreerd) Isobus display. 
 ◼ Wielsensorset + hefsensor: hiermee kan het snelheidsignaal en hefpositie gemeten worden op een tractor die 
niet voorzien is van een 7-polige ISO stekker.

 ◼ Het elektronisch stappenwiel op de machine is benodigd voor het werken met verschillende (oudere) tractoren 
die geen 7-polige ISO stekker in de cabine hebben.

 ◼ GPS snelheidssensor + hefsensor: voor de meting van de snelheid en hefpositie.
 ◼ Werklampen verbeteren het zicht op het werk in het donker.
 ◼ Indekeg voor het beter onderwerken van het zaad.
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Polymat 302-24 P 302-32 P 352-24 P 352-32 P 402-32 P

3 3 3,5 3,5 4

3000 3000 3000 3000 3000

3700 3700 4200 4200 4700

2600 2600 2850 2850 3100

24 32 24 32 32

1950 1950 1950 1950 1950

910 945 970 1005 1040

Polymat

Werkbreedte m

Lengte (A) mm

Breedte (B) mm

Hoogte (C) mm

Aantal kouters

Vulhoogte mm 

Eigen gewicht kg

De Polymat is een pneumatische zaaimachine met een 
bakinhoud van 820 liter en 24 of 32 uitlopen. Deze machine is 
geschikt voor het zaaien van granen en zaden met een dosering 
van 1 tot 450 kg/ha (*). Standaard is de machine uitgerust met 
sleufkouters, maar optioneel kan men kiezen voor breedzaaikouters, 
TDS kouters (kartelschijven) of HSD kouters (snijschijven).

Standaard is de machine uitgerust met de EASYtronic E computer. 
Deze compacte computer met touchscreen en kleurenscherm regelt 
automatisch de dosering en bevat tellers, een controlesysteem 
en visualisering van de belangrijkste punten van de zaaimachine. 
Optioneel kunt u ook voor de EASYtronic computer (i.p.v. de 
EASYtronic E) kiezen. Deze computer regelt o.a. de dosering, rijpaden 
en hydraulische kouterdrukverstelling volledig automatisch.

De Polymat kan opgebouwd worden op een Roterra of solo 
worden gebruikt. Het is de ideale machine voor precisie zaaiwerk 
met een hoge capaciteit.

(*Geldt enkel voor erwten en bonen)



Serienmäßige Säscharen EASYtronic (E)

HSD Schar 730-931-009

LED Beleuchtungsatz

Polymat P Polymat W
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Polymat

12.920
14.980
13.145
15.210
15.420

70
75

115
265

25
160
710
610
825
475
355

40
840

2.820
880

1.525
620
510
645

-675
-945
710

731-300-002
733-300-002
731-350-002
733-350-002
733-400-002

730-931-003
730-931-008
730-931-009
730-931-062
730-931-016
730-931-004
730-931-059
730-931-005-001
730-931-006
730-931-007-001
730-931-007-002
730-931-014-002
730-931-051
730-931-055
730-931-017-001
730-931-017-002
730-931-020
730-931-015
730-931-063
730-931-019-004
730-931-025
730-931-024

Prijzenoverzicht

Standaarduitvoering
 ◼ Universele doseerinrichting voor granen en fijne zaden
 ◼ Dosering van 1 tot 360 kg/ha (erwten en bonen tot ca. 450 kg/ha)
 ◼ Uitgerust met normale zaaikouters
 ◼ Centrale en individuele kouterdrukverstelling voor een optimale aanpassing aan verschillende bodemomstandigheden
 ◼ Bakinhoud: 820 liter
 ◼ Vulplatform toegankelijk vanaf de zijkant
 ◼ Indekeg wordt gelijktijdig met de zaaikouters, het stappenwiel en de markeurs geheven op de kopakker
 ◼ Aankoppeldelen voor Roterra rotorkopeg en Multiterra eg
 ◼ Markeurs links en rechts met breekboutbeveiliging
 ◼ EASYtronic E controlesysteem
 ◼ Mechanische aandrijving van de ventilator (1000 t/min)
 ◼ Walterscheid koppelingsas (1 3/8” - 6 splines tractorzijde)
 ◼ Steunen voor montage op pakkerrol

Zaaimachine Polymat 302-24 P
Zaaimachine Polymat 302-32 P
Zaaimachine Polymat 352-24 P
Zaaimachine Polymat 352-32 P
Zaaimachine Polymat 402-32 P

Accessoires
Handafsluiter - per kouter
Breedzaaikouter i.p.v. standaard kouter (enkel nuttig i.c.m. Polymat 302-32 P/W) - per kouter
Schijfkouter TDS i.p.v. standaard kouter - per kouter
Schijfkouter HSD i.p.v. standaard kouter - per kouter
Dieptebegrenzingssloffen - per kouter
Mechanische hectareteller
W i.p.v. P-uitvoering*: 2 opklapbare wielen en sporenwissers (steunen voor montage op pakkerrol vervallen)
Solo-ophanging voor Polymat W
Hydraulische kouterdrukverstelling zonder dieptebegrenzingssloffen (noodzakelijk bij HSD)**
Extra verdeeldeksel 24/12 of 32/12
Extra verdeeldeksel 24/16 of 32/16
Machine geschikt voor 540 i.p.v. 1000 t/min
Rijpadensysteem voor EASYtronic (E)
Elektrische dosering EASYtronic i.p.v. EASYtronic E
Enkele hydraulische vooropkomstmarkeur (asymmetrisch)
Dubbele hydraulische vooropkomstmarkeurs (symmetrisch)
Hydraulische i.p.v. mechanische aandrijving van de ventilator
Opzetrand 280 liter
LED verlichtingsset met dubbelzijdige signalisatieborden
Minderprijs niet-levering EASYtronic E controlesysteem
Minderprijs niet-levering markeurs links en rechts
Aanpassing aanbouw Polymat aan Roterra 302-55 met open rol Ø 520 mm of pakkerrol Ø 600 mm

* W is wielset voor solo gebruik van de machine
** Load Sensing noodzakelijk

Prijzen in EUROOmschrijvingArtikelcode

Polymat accessoires

HSD kouter (High Speed Disc)
 ◼ Een robuuste kouter die men kan gebruiken bij het zaaien bij hoge snelheden, bijvoorbeeld achter een Multidisc 
of Roterra.

 ◼ De kouter is geschrankt opgesteld en verdeeld over twee balken met een grote tussenafstand, dit zorgt voor een 
goede doorstroom van gewasresten.

 ◼ De kouter is opgehangen met rubbers en heeft een hydraulische kouterdrukverstelling van max. 110 kg waardoor 
een goede bodemaanpassing gegarandeerd wordt in elk type grond.

 ◼ Het aandrukwieltje drukt het zaad gelijkmatig aan en zorgt ervoor dat het zaad onder alle omstandigheden steeds 
op de juiste diepte terechtkomt.

Bijzondere kenmerken en voordelen
 ◼ Pneumatisch verdeelsysteem: perfecte dosering en verdeling. Met de doseereenheid is het mogelijk om hoeveelheden 
van 1 - 360 kg/ha te zaaien. De doseereenheid is traploos instelbaar en heeft een reductie voor fijne zaden.

 ◼ Zaaibalk met drie rijen zaaikouters: zorgt voor meer vrije ruimte tussen de zaaikouters. Gewasresten kunnen 
veel gemakkelijker lossen, waardoor verstoring van het zaaiwerk wordt vermeden.

 ◼ EASYtronic E: deze compacte computer met touchscreen en kleurenscherm omvat tellers, een controlesysteem 
en visualisering van de belangrijkste punten van de zaaimachine zoals voorraadbak, ventilatortoerental en 
storingen in de dosering. Ook wordt hiermee het rijpadensysteem (optioneel) aangestuurd.

Nadere uitleg accessoires
 ◼ Breedzaaikouters: in combinatie met de Polymat 302-32 P/W kan er nagenoeg volvelds gezaaid worden.
 ◼ Schijfkouters TDS: deze dubbele schijfkouters grijpen in elkaar waardoor de schijven blijven draaien, zijn standaard 
uitgerust met binnenschrapers en zakken door hun speciale vorm niet te diep in de grond.

 ◼ Schijfkouters HSD: deze kouters kunnen gebruikt worden bij het zaaien bij hoge snelheden. De kouter is opgehangen 
met rubbers en heeft een hydraulische kouterdrukverstelling. Het aandrukwieltje drukt het zaad gelijkmatig aan en 
zorgt ervoor dat het zaad onder alle omstandigheden steeds op de juiste diepte terechtkomt.

 ◼ Dieptebegrenzingssloffen: maken een nauwkeurige instelling van de juiste zaaidiepte mogelijk.
 ◼ Solo-ophanging: voor rechtstreekse montage aan tractor.
 ◼ Vooropkomstmarkeurs: voor het markeren van de spuitsporen.
 ◼ Rijpadensysteem: tijdens het zaaien worden sporen in het gewas volgens een bepaald ritme vrijgehouden. 
Kunstmeststrooien en spuitbewerkingen kunnen met nauwkeurige aansluiting uitgevoerd worden omdat in deze 
sporen gereden kan worden en dus geen GPS hulp nodig is.

 ◼ EASYtronic i.p.v. EASYtronic E: deze compacte computer met touchscreen en kleurenscherm is gekoppeld via CANbus 
met de besturingseenheid op de machine. Bovenop de EASYtronic E specificaties, regelt deze combinatie de 
dosering, rijpaden etc. volledig automatisch. Deze waarden worden gevisualiseerd op het scherm.

 ◼ Polymat W (met opklapbare loopwielen): tijdens het zaaien rust de Polymat W op de loopwielen en steunt niet op 
de Roterra. Hierdoor kan de Polymat W ook als solomachine worden ingezet middels de optionele Solo-ophanging 
of gemonteerd worden achter een rotorkopeg van een willekeurig ander merk.
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300-24C 300-32C 350-24C 350-32C 400-32C 450-32C

1700 1700 1700 1700 1700 1700

3 3 3,5 3,5 4 4,5

1850 1850 1850 1850 1850 1850

3000 3000 3500 3500 4000 4500

-- -- -- -- -- --

24 32 24 32 32 32

400 450 450 475 500 525

450-32CH 500-32CH 600-32CH 600-48CH 600-64CH

1700 1900 1900 1900 1900

4,5 5 6 6 6

1850 1900 1900 1900 1900

2500 2950 2950 2950 2950

2000 2500 3000 3000 3000

32 32 32 48 64

650 850 950 1200 1400

F1 Eco F1 F2

1750 1750 1750

1450 1450 1450

1700 1700 1850

2450 2450 2450

1450 1450 1450

850 850 1500

600 600 720

Polyliner

Lengte (A) mm

Werkbreedte (B) m

Hoogte (C) mm

Breedte opgeklapt (D) mm

Hoogte opgeklapt (E) mm

Aantal kouters

Eigen gewicht kg

Lengte (A) mm

Werkbreedte (B) m

Hoogte (C) mm

Breedte opgeklapt (D) mm

Hoogte opgeklapt (E) mm

Aantal kouters

Eigen gewicht kg

Lengte (A) mm

Totale breedte (B) mm

Hoogte (C) mm

Breedte (D) mm

Spoorbreedte mm

Bakinhoud ltr 

Eigen gewicht kg

De Polyliner is een pneumatische frontzaaimachine met 
een voorraadbak van 850 liter (F1 / F1 Eco ) of 1.500 liter (F2). 
Het pneumatisch systeem zorgt voor een perfecte verdeling 
en dosering. Er kunnen hoeveelheden van 1 tot 360 kg/ha 
gezaaid worden. De dosering is traploos instelbaar en heeft een 
reductie voor fijne zaden. De machine is standaard uitgerust 
met de EASYtronic E (F1 Eco) of EASYtronic (F1 / F2) computer 
met touchscreen en kleurenscherm. Optioneel kan de ventilator 
hydraulisch aangedreven worden (eventueel op de LS tractor). 
De machine kan ook met een bandenrol uitgevoerd worden om 
voldoende druk tussen de tractorwielen te houden.

De Polyliner fronttank wordt doorgaans gecombineerd met 
grote opklapbare machines (rotoreg/spitmachine) om met zéér 
grote capaciteit het zwaarste werk te verrichten en om een zo 
groot mogelijke voorraad mee te nemen.

 Zaaibalk

Zaaibalk

Fronttank
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735-001-001
735-001-002
737-300-001
737-300-002
737-350-001
737-350-002
737-400-002
737-450-002
738-450-002
738-500-002
738-600-002
735-002
738-600-003
738-600-004

735-931-013-001
735-931-013-002
735-931-021
735-931-020
735-931-036
735-931-056
735-931-057
735-931-058

735-931-043
735-931-050
735-931-044

737-931-008
737-931-009
737-931-062
737-931-016
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737-931-007-001
737-931-007-002
737-931-051
737-931-017-001
737-931-017-002
737-931-011
737-931-012-002
737-931-010-001
737-931-010-002
737-931-010-003
737-931-054

Prijzenoverzicht

Standaarduitvoering 
Polyliner F1 (Eco) + F2

 ◼ Voorraadtank: F1 (Eco) = 850 liter, F2 = 1500 liter
 ◼ Dosering van 1 tot 360 kg/ha (erwten en bonen tot ca. 450 kg/ha)
 ◼ F1 Eco: mechanisch aangedreven dosering en EASYtronic E incl. voorraadmelder
 ◼ F1 + F2: elektronisch aangedreven dosering en EASYtronic d.m.v. snelheidsregeling via rijsnelheidskabel
 ◼ Mechanische aandrijving van de ventilator (1000 t/min)
 ◼ Koplampen voor wegtransport

Standaarduitvoering zaaibalk Polymat C(H)
 ◼ Zaaibalk met drie rijen zaaikouters, stijgbuis, verdeeldeksel en doorzichtige slangen
 ◼ Centrale en individuele kouterdrukverstelling voor een optimale aanpassing aan verschillende bodemomstandigheden
 ◼ Indekeg die gelijktijdig met de zaaikouters en de markeurs op de kopakker wordt geheven
 ◼ Polymat C: driepunts solo-ophanging, Polymat CH: aanbouwdelen voor pakkerrol van Roterra en Multiterra

Fronttank Polyliner F1 Eco
Fronttank Polyliner F1
Zaaibalk Polymat 300-24 C
Zaaibalk Polymat 300-32 C
Zaaibalk Polymat 350-24 C
Zaaibalk Polymat 350-32 C
Zaaibalk Polymat 400-32 C
Zaaibalk Polymat 450-32 C
Zaaibalk Polymat 450-32 CH
Zaaibalk Polymat 500-32 CH
Zaaibalk Polymat 600-32 CH
Fronttank Polyliner F2
Zaaibalk Polymat 600-48 CH
Zaaibalk Polymat 600-64 CH

Accessoires 
Opzetstuk Polyliner F1 (Eco) (350 liter)
Opzetstuk Polyliner F2 (450 liter)
Polyliner A-frame
Hydraulische i.p.v. mechanische aandrijving van de ventilator
Stabilo bandenrol Ø 590 mm met 6 banden
EASYtronic LH5000 variabele dosering met ontgrendelingscode + adapter
Minderprijs EASYtronic+ (Isobus) i.p.v. EASYtronic excl. CCI200 Isobus scherm
EASYtronic+ (Isobus) i.p.v. EASYtronic incl. CCI200 Isobus scherm

MOGELIJKHEDEN TOT SNELHEIDSMETING:
Wielsensorset incl. codeschijf en sensor + hefsensor i.p.v. rijsnelheidskabel
Elektronisch stappenwiel i.p.v. rijsnelheidskabel
GPS snelheidssensor + hefsensor i.p.v. rijsnelheidskabel

Accessoires Zaaibalk Polymat
Breedzaaikouter i.p.v. standaard kouter (enkel nuttig i.c.m. Polymat 300-32 C en 600-64 CH) - per kouter
Schijfkouter TDS i.p.v. standaard kouter - per kouter
Schijfkouter HSD i.p.v. standaard kouter - per kouter
Dieptebegrenzingssloffen - per kouter
Minderprijs niet-levering solo-ophanging zaaibalk Polymat C
Solo-ophanging voor zaaibalk Polymat 500 CH/600 CH
Extra verdeeldeksel 24/12 of 32/12
Extra verdeeldeksel 24/16 of 32/16
Rijpadensysteem voor EASYtronic (E)(+)
Enkele hydraulische vooropkomstmarkeur (asymmetrisch)
Dubbele hydraulische vooropkomstmarkeurs (symmetrisch)
Hydraulische kouterdrukverstelling zonder dieptebegrenzingssloffen voor 300 C/350 C/400 C
Hydraulische kouterdrukverstelling zonder dieptebegrenzingssloffen voor 500 CH/600 CH
Markeurs zaaibalk Polymat 300 C/350 C
Markeurs zaaibalk Polymat 400 C
Markeurs zaaibalk Polymat 600 CH
Losse stijgbuis en verdeler (zonder slangen)

Prijzen in EUROOmschrijvingArtikelcode

Polyliner accessoires

Bijzondere kenmerken en voordelen
 ◼ Pneumatisch verdeelsysteem: perfecte dosering en verdeling. Met de doseereenheid is het mogelijk om hoeveelheden 
van 1 - 360 kg/ha te zaaien. De doseereenheid is traploos instelbaar en heeft een reductie voor fijne zaden.

 ◼ Zaaibalk met drie rijen zaaikouters: zorgt voor meer vrije ruimte tussen de zaaikouters. Gewasresten kunnen nu veel 
gemakkelijker lossen, waardoor verstoring van het zaaiwerk wordt vermeden.

 ◼ EASYtronic E (enkel voor F1 Eco): deze compacte computer met touchscreen en kleurenscherm omvat tellers, een 
controlesysteem en visualisering van de belangrijkste punten van de zaaimachine zoals voorraadbak, ventilatortoerental 
en storingen in de dosering. Ook wordt hiermee het rijpadensysteem (optioneel) aangestuurd.

 ◼ EASYtronic (voor F1 en F2): deze compacte computer met touchscreen en kleurenscherm is gekoppeld via CANbus 
met de besturingseenheid op de machine. Bovenop de EASYtronic E specificaties, regelt deze combinatie de dosering, 
rijpaden etc. volledig automatisch. Deze waarden worden gevisualiseerd op het scherm.

Nadere uitleg accessoires
 ◼ Stabilo bandenrol Ø 590 mm met 6 banden om insporing te reduceren met behoud van bestuurbaarheid.
 ◼ Schijfkouters TDS: deze dubbele schijfkouters grijpen in elkaar waardoor de schijven blijven draaien, zijn standaard uitgerust met 
binnenschrapers en zakken door hun speciale vorm niet te diep in de grond.

 ◼ Schijfkouters HSD: deze kouters kunnen gebruikt worden bij het zaaien bij hoge snelheden. De kouter is opgehangen met rubbers 
en heeft een hydraulische kouterdrukverstelling. Het aandrukwieltje drukt het zaad gelijkmatig aan en zorgt ervoor dat het zaad 
onder alle omstandigheden steeds op de juiste diepte terechtkomt.

 ◼ Solo-ophanging: driepunts ophanging voor montage achter tractor of andere machine.
 ◼ Vooropkomstmarkeurs: voor het markeren van de spuitsporen.
 ◼ EASYtronic LH5000 variabele dosering met ontgrendelingscode + adapter (nvt EASYtronic E en +): met deze optie kan de EASYtronic 
computer gekoppeld worden met een GPS computer die de dosering plaatsspecifiek regelt aan de hand van een GPS kaart.

 ◼ EASYtronic+ Isobus exclusief CCI-200 display: indien de tractor reeds voorzien is van een (geïntegreerd) Isobus display.
 ◼ Wielsensorset + hefsensor: hiermee kan het snelheidsignaal en hefpositie gemeten worden op een tractor die niet voorzien is van 
een 7-polige ISO stekker.

 ◼ Het elektronisch stappenwiel op de machine is benodigd voor het werken met verschillende (oudere) tractoren die geen 7-polige 
ISO stekker in de cabine hebben.

 ◼ GPS snelheidssensor + hefsensor: voor de meting van de snelheid en hefpositie.
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