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PROFESSIONELE 
MESTSTOFSTROOIER
Montage- en gebruikshandleiding
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Lees deze montage- en gebruikshandleiding aandachtig voor de montage en bewaar 
ze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

GEBRUIK
•  De Edialux professionele meststofstrooier is ontworpen voor het strooien van meststoffen, zaden of 

strooizout. Gebruik het product niet om gruis te strooien. 
•  De meststofstrooier is geschikt voor gebruik bij temperaturen tussen -5° en +35 °C.
•  De meststofstrooier kan slechts door één persoon worden bediend. Hij mag niet worden gebruikt 

door vermoeide personen, personen onder invloed van alcohol, personen die drugs of andere stoffen 
gebruiken die de aandacht afleiden, zwangere vrouwen, personen met een slechte lichamelijke 
conditie, personen die de instructies niet gelezen hebben, of door kinderen.

•  Onjuist gebruik van dit apparaat kan ernstig letsel veroorzaken. Lees voor u met dit apparaat 
aan de slag gaat de gebruikshandleiding zorgvuldig door en maak u vertrouwd met alle 
bedieningselementen. Neem in geval van twijfel contact met ons op. Bewaar deze handleiding op 
een veilige plaats zodat u op elk moment over de nodige informatie beschikt.

VEILIGHEID
• Gebruik de Edialux professionele meststofstrooier nooit wanneer er andere mensen of huisdieren in 

de buurt zijn.
• Strooi alleen bij daglicht of bij goede verlichting.
• Alvorens het apparaat te gebruiken, moet u de instructies zorgvuldig lezen en vertrouwd raken met 

alle bedieningsonderdelen. In geval van twijfel moet u contact opnemen met een deskundige.
• Niet rennen met het apparaat.
• Draag stevige gesloten schoenen bij het gebruik van de meststofstrooier.
• Gebruik de Edialux professionele meststofstrooier niet op plaatsen waar u geen stabiele positie en 

voetsteun heeft, zoals op hellingen of na een regenbui. Pas op voor gladde oppervlakken of nat gras.
• Volg bij het bemesten de veiligheidsvoorschriften op die door de fabrikant van de meststof worden 

voorgeschreven.
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ONDERDELEN 

Volgende onderdelen vindt u terug in deze doos :

 

2x
zeshoekige bout M6x60

4x
zeshoekige bout M6x35

1x
schroef M4x20

10x
borgmoer M6

3x
platte ring Ø6

1x
platte ring Ø16

1x
handvat afstandhouder

2x
asdeksel

2x
asbus

1x
borgpen

4x
nylon ring

5x
zeshoekige bout M6x45

1x
zeshoekige bout M5x45

4x
schroef ST6,3x40

1x
borgmoer M5

2x
stang voor 

wielmontage

2x
handgrepen

1x
handgreepas

1x
frame

1x
bedieningsstang

1x
kruissteun

1x
schoepenwiel

2x
wiel

1x
trechterbak

1x
wielas en 

tandwielkast

1x
scharnier en 

beugel

1x
meter- en 

hendelmontage

1x
 framebeugel

1x
trechterzeef
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M8+M10

MONTAGEHANDLEIDING

Benodigd gereedschap : 

1.  Draai de trechterbak (#16) ondersteboven en bevestig het frame (#30) met vier schroeven ST6.3 x 40 (#43).

2. a) Schuif het schoepenwiel (#42) op de as van de tandwielkast (#39).
 b) Steek schroef M4 x20 (#41) door het schoepenwiel en de bovenkant van de tandwielkastsas.

3. a) Zoek de twee stangen voor wielmontage (#20). 
 
 b) Steek de M6 x 60 bout (#32) door de rechter stang voor wielmontage (#20) en in de trechterbak-

groep (#30). Zet vast met de borgmoer M6 (#24). Herhaal dit aan de linkerkant. OPMERKING: De 
bouten en moeren hoeven nog niet volledig vastgedraaid te zijn.

4. a) Bevestig één uiteinde van elke framebeugel (#31) aan de buitenkant van de trechterbak-montage 
(#30) met behulp van bout M6 x 35 (#33) en M6 borgmoer (#24).

 
 b) Steek een M6 x 35 bout (#33) door het eerste gat boven de as in het rechter wielkastframe (#20). 

Steek de bout door de framebeugel (#31) en in het uiteinde van de kruissteun (#45).  Herhaal dit aan 
de linkerkant. OPMERKING: De bouten en moeren hoeven nog niet volledig vastgedraaid te zijn.

Zorg er voor dat de voorzijde van de tandwielkast naar de voorkant van de strooier wijst. Het 
schoepenwiel moet met de klok mee draaien. Als je de versnellingsbak omkeert, draait het 
schoepenwiel tegen de wijzers van de klok en zal de meststofstrooier niet gelijkmatig strooien!

schroef ST6,3x40 
(#43)

schoepenwiel (#42)
schroef M4x20 (#41)

versnellingsbak en 
assenstel (#39)

frame (#30)

trechterbak (#16)

1 2

Let op dat het gat aan 
deze kant is!

stang voor 
wielmontage (#20)
zeshoekige 

bout M6x60
(#32)

borgmoer M6 
(#24)
frame (#30)
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zeshoekige bout M6x35 
(#33)

zeshoekige bout M6x45 
(#11)

borgmoer M6 (#24)

kruissteun (#45)

framebeugel (#31)

frame (#30)

5. a) Schuif de binnenste asbus (#37) op de rechterzijde van de as en duw de binnenste asbus in de 
buitenste asbus tot hij stevig vastzit. Bevestig het wiel (#36) aan de rechterzijde van de as door er een 
M5 x 45 bout (#47) in te steken en vast te zetten met de borgmoer M5 (#44). Bevestig het asdeksel 
(#35) door er met een houten of rubberen hamer op te tikken.

 
 b) Schuif de binnenste asbus (#37) op de linkerzijde van de as en duw de binnenste asbus in de 

buitenste asbus tot hij stevig vastzit. Duw het wiel op de as. Plaats nylon sluitringen (#51) aan de twee 
zijden van het wiel, plaats vervolgens de platte ring Ø16 (#34) en bevestig het asdeksel (#35) door 
er met een houten of rubberen hamer op te tikken. OPMERKING: De bouten en moeren hoeven nog 
niet helemaal vastgedraaid te zijn.

Belangrijk: Steek de binnenasbus in de buitenasbus en controleer of ze goed vastzitten.

6. Steek de handgreepas (#26) tussen de bovenste uiteinden van de stangen voor wielmontage (#20). 
Steek twee bouten M6 x 45 (#11) door de stangen en de handgreepas. Schuif de scharnier en 
beugelgroep (#19) op de uitstekende boutuiteinden. Zet vast met borgmoeren M6 (#24). De scharnier 
en de beugel moeten zich aan de rechterkant van de handgreep bevinden wanneer je achter de 
strooier staat.

DRAAI ALLE TOT NU TOE GEMONTEERDE BOUTEN EN MOEREN VAST, MAAR DRAAI ZE NIET TE VAST AAN

asdeksel 
(#35)

sluitring 
(#51) 

wiel (#36)
zeshoekige bout 

M5x45 (#44) 

trechterbak (#16) 

zeshoekige 
bout 

M5x45 (#47) 

asbus (#37) 

buitenste asbus (#38) 

binnenste asbus (#37) 

platte ring Ø16 (#34) asdeksel (#35)
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OPMERKING: je kan de handgreep hoger of lager plaatsen, afhankelijk van de voorkeur van de 
gebruiker. Voordat je de meter- en hendelmontage, de bovenste handgrepen en de handgreepas 
monteert, moet je beslissen welke van de drie posities het meest comfortabel zal zijn voor de gebruiker. 
Als de middelste of bovenste positie wordt gekozen, gebruik dan een handvatafstandshouder in het gat 
het dichtst bij de handgrepen.

7. a) Steek bouten M6 x 45 (#11) door de linkerbovenhandgreep (#23), dan door de 
handgreepafstandshouder (#1) en de rechterbovenhandgreep, schroef ze vast met platte sluitring Ø6 
(#48) en borgmoer M6 (#24). Schuif de meter en de hendel (#4) op de bouten en zet ze vast met de 
borgmoer M6 (#24). 

 
 b) Draai de borgmoeren stevig vast.

8. a) Duw de verstelbare handgreep (#6,#7) naar de laagste positie. 
 
 b)  Steek het bovenste uiteinde van de bedieningsstang (#25) in het gat aan het einde van de 

verstelbare handgreep (#6,#7).
 
 c)  Neem de onderste moer (#21) van het onderste uiteinde van de bedieningsstang (#25) en steek 

de stang in het gat in de scharnier- en beugelgroep (#19). 
 
 d)  Schroef de moer terug op zijn plaats.

handgreepas (#26) 

handvat afstand-
houder (#1) 

scharnier & beugel (#26) 

borgmoer M6  
(#24) borgmoer M6  

(#24)
stang voor wielmontage 

(#20)

zeshoekige bout M6x45 
(#11)

zeshoekige bout M6x45 
(#11)

meter- en hendel-
montage (#11)

platte ring Ø6 
(#48) 

6 7

handgrepen (#23) 



8

Duw de hendel in de 
laagste stand.

verstelbare handgreep 
(#6,#7)

bedieningstang

scharnier en beugel 
(#19) moer M6 (#21)

Vijs daarna de 
moer weer vast

Maak een van de moeren los en 
steek de stang in dit gat. 

8 9

borgmoer M6  (#24)

borgmoer M6  (#24)

Verstelbare koppelstang 
(#46)

platte ring Ø6 (#48) 

platte ring Ø6 (#48) 
afsluitplaat (#27) 

9. Schuif het draadeinde van de verstelbare koppelstang (#46) in de afsluitplaat (#27) met een platte 
ring Ø6 #48), en zet hem vervolgens vast met platte ring Ø6 #48 en borgmoer M6 (#24). 

10. a) De drie grote gaten op de bodem van de trechter moeten overeenkomen met de drie gaten in 
de verstelbare plaat. Als ze overeenkomen, moet je niets doen. Als ze niet overeenkomen, duw de 
hendel dan omlaag naar de laagste stand en stel de posities van de twee moeren op de regelstang 
met schroefdraad bij tot de drie gaten overeenkomen. Als de gaten niet goed uitgelijnd zijn, zal de 
trechter niet volledig sluiten.

 b) Om de strooier te bedienen, duw je de hendel naar boven in de hoogste stand. Verstel de 
vleugelmoer indien nodig om de stroom van korrels die door de strooier gaat te regelen.

 c) Steek de borgpen (#17) in het gat aan de bovenkant van de as aan de onderkant van de 
trechterbak (#16), zoals afgebeeld. Zorg ervoor dat het schoepenwiel in de juiste richting draait zoals 
aangegeven door de pijl.

 d) Plaats de trechterzeef (#14) in de trechterbak (#16).
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11.a) duw de hendel naar beneden in de laagste stand

 b. stel de positie van de twee moeren op de draadstang af, zorg ervoor dat de gaten op de bodem van 
de trechter goed gesloten zijn

 c. duw de hendel in de bovenste positie, zorg ervoor dat de gaten aan de onderkant goed open zijn

 d. pas de positie van de moer aan, waarmee je de grootte van de gaten bepaalt die je nodig hebt

 e. steek de borgpen in de tandwielas aan de binnenkant van de trechterbak en controleer of het 
schoepenwiel in de juiste richting draait, zoals aangegeven door de pijlpunt

Duw voorwaarts: het schoepenwiel moet in 
deze richting draaien

11a. duw de hendel naar beneden
 in de laagste stand

d. pas de positie van de moer aan, waarmee je de 
grootte van de gaten bepaalt die je nodig hebt

 b. stel de positie van de twee moeren op de 
draadstang af, zorg ervoor dat de gaten op de bodem van 

de trechter goed gesloten zijn

 e. steek de borgpen in de tandwielas aan 
de binnenkant van de trechterbak en controleer of het 

schoepenwiel in de juiste richting draait, zoals aangegeven 
door de pijlpunt

c. duw de hendel in de bovenste positie, 
zorg ervoor dat de gaten aan de onderkant goed 

open zijn

trechterzeef  (#14)

borgpen  (#17)

Trechterbak  (#16)
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STROOITIPS 
•  Verplaats de meststofstrooier altijd voordat je de bedieningshendel indrukt om te beginnen strooien. 

Stop pas met stappen nadat je de trechterbak weer gesloten hebt met de bedieningshendel.
•  Bepaal bij benadering de vierkante meter van het te bestrooien oppervlak en schat de benodigde 

hoeveelheid materiaal.
•  Zorg ervoor dat de stroomregelarm in de uitstand staat en de sluitplaat dicht is voor je de trechterbak 

vult. Breek eventuele klonterige meststof op terwijl je de bak vult.
•  Raadpleeg de strooitabel op deze pagina en de instructies op de meststofzak om de juiste instelling 

voor de stroomsnelheid te kiezen.
•  De meststofstrooier is ontworpen om geduwd te worden met een snelheid van 5 km per uur, dat is 

een stevige loopsnelheid. Langzamere of hogere loopsnelheden zullen het strooibeeld veranderen. 
Natte kunstmest verandert ook het strooibeeld en debiet.

•  Hoe sneller je rijdt, hoe breder de strooibreedte.
• Als je per ongeluk te veel kunstmest op een klein oppervlak hebt gestrooid, doordrenk het gebied 

dan grondig met een tuinslang of sproeier om verbranding van het gazon te voorkomen.
• Om een gelijkmatige dekking te verzekeren, dient u elke werkgang zo uit te voeren dat het 

strooibeeld het strooibeeld van de vorige werkgang licht overlapt. De geschatte strooibreedte voor 
verschillende materialen is aangegeven in de strooitabel hieronder.

TABEL MET STROOI-INSTELLINGEN
 (regeling van dosis met behulp van doseerhandvat)

Soort product Strooibreedte (meter) Verspreide dosis 
(kg/100 m²) bij 
maximale opening – 
30 (1x)

Opening nodig om 
10 kg/100m² te 
strooien

Meststof (kruimel) ± 3,5 4 – 6 30 ( 2 x )

Meststof (korrel) ± 5 4 – 6 30 ( 2 x )

Gekorrelde 
meststoffen 
(korrelgrootte 3-4 mm)

± 5 19 - 21 22 ( 2 x )

Graszaad (strooibreedte : ± 1,6 meter)

Dosis Stand van het handvat

3 kg/100 m² 28 ( 2 x)

2 kg/100 m² 26 ( 2 x)
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De strooibreedte van de Edialux professionele meststofstrooier is afhankelijk van het type product. De 
strooibreedte vermeld in bovenstaande tabel zijn de totale strooibreedtes = som van de strooibreedte 
van naar links en naar rechts.  De instellingen die vermeld staan op de tabel met strooi-instellingen 
zijn uitsluitend bedoeld als leidraad. Verschillen in fysieke eigenschappen of in het materiaal van het 
strooigoed, een afwijkende wandelsnelheid of verschillen in de hardheid van het grondoppervlak 
kunnen ertoe leiden dat de centrifugaalstrooier lichtjes anders moet worden ingesteld. Met het oog op 
bovenvermelde omstandigheden, kan Edialux niet garanderen dat een toestel dat werd ingesteld aan 
de hand van de vermelde instellingen het strooigoed gelijkmatig zal verdelen.

TEKENING WANDELPATROON
   
1 X        2 X

 
•  Als je gazon rechthoekig is, brengt dan het product in de langste richting aan. Breng twee kopstroken 

aan over elk uiteinde voor een keerzone. Laat de strooier niet open staan als je draait - zet hem uit 
als je het einde van een strook bereikt en open hem dan als je met de volgende strook begint. Als 
er bomen in het gazon staan, zet de strooier dan uit net voordat je bij de stam komt, ga dan naar de 
andere kant en ga verder met het strooi patroon.

•  Als je gazon een onregelmatige vorm heeft, strooi dan een strook rondom het gazon. Strooi 
vervolgens het product heen en weer in de langste richting en zet de strooier uit wanneer je de 
kopstrook bereikt.

•  Vermijd “overslagen” of gemiste strepen. Dit betekent dat je elke strook lichtjes over de rand van 
de vorige strook moet laten overlappen door de pijl op de vultrechter in lijn te brengen met het 
wielspoor van de vorige rij. Gebruik het wiel niet voor het uitlijnen. 

TIP: Door een beetje water op uw gazon te sprenkelen voordat je de strooier gebruikt, worden de rijen 
geaccentueerd, waardoor consistent strooien gemakkelijker wordt.

Start
Start

Start

Einde
Einde

Einde



ONDERHOUD EN BEWARING
Verwijder na ieder gebruik van het toestel alle resten van meststoffen, zaden of strooizout uit de 
trechterbak. Reinig vooral de strooischijf onderaan na ieder gebruik. Kunstmest die aan de schoepen 
blijft hangen kan leiden tot ongelijkmatige verspreiding. De tandwielen zijn in de fabriek gesmeerd. 
Open de tandwielkast niet, anders kan er vuil in komen. Bewaar de meststofstrooier in een droge 
ruimte, buiten het bereik van kinderen aan een temperatuur tussen - 5° en +30°C.

AFVALVERWERKING
•  Gooi uw toestel, accessoires en verpakking weg in overeenstemming met de eisen van 

milieubescherming naar het inzamelcentrum voor recycling. 

GARANTIE
•  Pelsis Belgium biedt een garantie van twee jaar (vanaf de datum van aankoop) voor dit product. Deze 

garantie dekt alle materiële gebreken van het product indien kan worden aangetoond dat het gaat 
om fabricagefouten. Deze garantie dekt de levering van een volledig werkend vervangingsproduct of 
reparatie van het defecte toestel. Wij behouden ons het recht voor tussen deze opties te kiezen. 

•  Voorwaarde voor het verlenen van garantie is het naleven en opvolgen van alle aanwijzingen met 
betrekking tot bediening, controle, reiniging, opslag en onderhoud van de machine. 

•  Uitgesloten van garantie zijn beschadigingen die zijn ontstaan door natuurlijke slijtage, 
overbelasting of onjuiste bediening. 

De informatie in deze gebruiksaanwijzing wordt gezien de voortdurende technologische ontwikkeling 
van tijd tot tijd gewijzigd en bijgewerkt, zonder voorafgaande kennisgeving. Foto’s dienen uitsluitend 
ter illustratie en komen mogelijk niet exact overeen met het product zelf. Als zodanig is het niet de 
bedoeling dat u er blindelings op vertrouwt of dat deze deel uitmaakt van een contract. Het is niet 
mogelijk juridische claims te doen gelden in verband met deze gebruikershandleiding. © 2022

Verdeeld door:
Pelsis Belgium NV • Industrieweg 15
2880 Bornem • België/Belgique
Tel.: 03 886 22 11 • info@edialux.be

Edialux Nederland BV • Gildeweg 37b
3771 NB Barneveld • Nederland
Tel.: 0342 420 435 • info@edialux.nl

Art. 1114000062 - STROMESPRFMB  - V-2718

Meer informatie: www.edialux.comPlus d’information :
Meer informatie: 

www.edialux.com Plus d’information :




