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Voorwoord 
 
Gefeliciteerd. U bent in het bezit gekomen van en Slootsmid sleufkouterbemester, gefabriceerd voor het moderne 
veeteelt- en loonbedrijf. Wij zijn van mening dat u door het kopen van een Slootsmid bemester een goede keuze heeft 
gemaakt. Wij zijn ervan overtuigd dat u met deze sleufkouterbemester, mits normaal gebruikt en goed onderhouden, 
jarenlang een tevreden gebruiker zult zijn. 
 
Voordat u uw bemester in gebruik neemt, raden wij u dringend aan deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen, daar wij 
geen garantie kunnen geven op eventuele bedieningsfouten of ondeskundige gebruik. 
 
De fabrikant zal steeds streven naar een verbetering van zijn producten en behoudt zich het recht voor veranderingen 
aan te brengen, zonder enige verplichting ten aanzien van eerder geleverde machines. Alle afbeeldingen, afmetingen en 
gewichten, die in deze gebruiksaanwijzing voorkomen, kunnen zonder voorafgaande mededeling gewijzigd worden. 
Afbeeldingen en gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk, echter door eventuele tussentijdse wijzigingen niet bindend. 
 
 
 
 
 
 
Slootsmid Laren B.V. 
Zutphenseweg 31 
NL-7245 NR  LAREN GLD 
Telefoon : +31 (0)573-401227 
Fax : +31 (0)573-402131 
E-mail : info@slootsmid.nl 
Website : www.slootsmid.nl 
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1 Garantie 
 
Wij garanderen na de leveringsdatum 6 maanden volledige garantie op goede werking van deze machine, mits 
onderhoud en gebruik overeenkomstig de voorschriften in deze gebruiksaanwijzing hebben plaatsgevonden. 
 
De garantie omvat die gebreken, die hun oorzaak vinden in materiaal- en fabricagefouten en beperkt zich tot het onder 
garantie leveren van onderdelen: dit uitsluitend ter beoordeling van Slootsmid B.V. 
 
De aanspraak op garantie vervalt indien sinds de leveringsdatum meer dan zes maanden verstreken zijn. Ook 
onoordeelkundig gebruik, onjuist of onvoldoende onderhoud en foutief uitgevoerde reparaties en veranderingen doen alle 
aanspraken op garantie vervallen. Garantie dient aangevraagd te worden door middel van een volledig ingevuld 
garantieformulier. 
 

 
 
Wij verzoeken u bij bestelling van onderdelen altijd de nummers op het typeplaatje op te geven. 

    Blz. 3 



Blz. 4 

2 EG-verklaring van overeenstemming voor machines 
 
(Richtlijn 89/302/EEG) 
 
Fabrikant:  Slootsmid B.V. 
Adres:   Zutphenseweg 31, NL-7245 NR  LAREN GLD 
 
 
Verklaart hiermede dat: 
 
De SLOOTSMID SLEUFKOUTERBEMESTER type SK 
 
Serienummer  :…………………………………… 
 
Bouwjaar  :…………………………………… 
 
Afleveringsdatum :…………………………………… 
 
Voldoet aan de bepalingen van de Machinerichtlijn (richtlijn 89/392/EEG, zoals laatstelijk gewijzigd);  
EN 292-1 en EN292-2. 
 
 
Gedaan te LAREN GLD, de ………………………………………………… 
 
 
L.H. Eggink 
Directeur Slootsmid B.V. 
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3 Veiligheidsmaatregelen
 
De op of aan de machine of tank aangebrachte stickers geven ten aanzien van een gevaarloos gebruik zeer 
belangrijke aanwijzingen! 
 

1. Het opvolgen van deze aanwijzingen is van groot belang en dient daarom uw eigen veiligheid! Beschadigde 
stickers dienen direct vervangen te worden. 

 
2. Werk alleen met de machine als de bescherming compleet, intact en in functionele staat verkeerd. De 

bescherming verhindert de toegang tot gevarenzones en is aangebracht voor uw eigen veiligheid en die van 
anderen. Houd daarom te allen tijde de bescherming in optimale staat. 

 
3. Verzeker u ervan, dat niemand zich op, onder of aan de machine bevindt of zich ophoudt in de onmiddellijke 

omgeving van de machine, als: 
a. de machine in het werk wordt gezet; 
b. met de machine gewerkt wordt; 
c. de machine stilstaat en nog net uit het werk is gezet. 

 
4. De machine mag slechts door één persoon bediend worden. 

 
5. Bij stilstaande tractor dient de machine in ruststand te staan. Dat wil zeggen: uitgeklapt en in niet geheven 

stand. De kogelkraan aan het hydraulische blok dient gesloten te zijn. 
 

6. Bij werkzaamheden aan de machine te allen tijde de machine stopzetten en de hydrauliek ontlasten. 
 

7. Zorg er bij het openen van de snijverdeler voor, dat er geen mestdruk aanwezig is. Dit kan worden bereikt door 
de machine uitgeklapt te laten zakken, waardoor de kouterafsluiters open zijn. 
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8. Let op uw vingers bij werkzaamheden aan de snijverdeelmolen. 
 

9. Beschadigde hydrauliekslangen moeten direct vervangen worden. 
 

10. De overdrukventielen mogen nooit versteld worden, raadpleeg hiervoor uw leverancier. 
 

11. Let er op, dat tijdens het werken met de machine niemand zich op, of in de reikwijdte van, de machine bevindt. 
 

12. Ga tijdens het werken met de machine, nooit op de machine staan. 
 



3.1 Veiligheidsstickers 
 
De op of aan de machine of tank aangebracht stickers geven ten aanzien van een gevarenloos gebruik zeer belangrijke 
aanwijzingen. Het opvolgen van deze aanwijzingen is van groot belang en dient daarom uw eigen veiligheid. Beschadigde 
stickers dienen vervangen te worden! 
 

 

    Blz. 7 



4. Montagebeschrijving 
 
Montage van de machine achter de tank: 

1. Voorwaarde is, dat de tank een doorlopend chassis heeft. 
2. Bevestig de hefconsoles met de schoorstukken volgens de schets aanbouwmaten (blz. 11) op degelijke wijze aan 

de tank. 
3. Bevestig de heflatten, de topstangen en de hefcilinders volgens onderstaande foto. Zie ook de schets 

hefinrichting en de schets stabilisatiekettingen (blz. 12)! 
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4.1 Hefinrichting en doseerset 
 

- Monteer de pennen te allen tijde met vet. 
- Voor de SK 3M 2x18 mm. hydraulische leidingen monteren. 
- Voor de SK 4M, de SK 5M en e SK 6M 2x 18 mm. hydraulische leidingen monteren voor de bediening en 2x 15 

mm. hydraulische leidingen voor het opklappen. 
- Koppel de machine aan de tank en sluit de hydraulische leidingen aan. 

o Zie hydraulische schema’s pomptankwagen en vacuümtank (blz. 10). 
o 4” of 5” slang tussen tank en bemester op maat maken en aansluiten. 

- Bij een vacuümtank de doseerset op de verdeler en op de fijndrukregelaar van de pomp monteren, teneinde de 
druk in de tank constant te houden. 

- De machine is klaar voor gebruik. 
 

  
Doseerset Fijndrukregelaar 

 

    Blz. 9 



4.2 Hydraulische schema 
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4.3 Schets aanbouwdelen 
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4.4 Schets hefinrichting 4.5 Schets stabilisatiekettingen
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5. Afstellen van de werkdiepte 
 

1. Zorg dat de bemester vlak staat, zodat ook de 
snijverdeler vlak staat in de werkstand. 

2. Zet het ventiel in de tractor vast in de stand 
“zakken”. 

3. Stel de bodemdruk in op circa 30 á 40 (maximaal 60) 
bar, door middel van het handwiel op het 
volgordeventiel. 

4. Stel de steunwielen zodanig in, dat de elementen in 
werkstand iets aflopen (circa 10 graden). 

5. Trek circa 10 meter en controleer de werkdiepte. Zo 
nodig wielen en druk verstellen (het ventiel in de 
tractor staat tijdens het werk altijd in de stand 
“zakken”). 

6. Zet de werkdruk niet onnodig hoog; dit verhoogt 
alleen de druk op de wielen voor de diepte-instelling 
en daarmee de benodigde trekkracht. 

7. Als de wielen over de grond lopen kan worden 
overgegaan tot verstelling van de veerdruk om de 
werkdiepte verder in te stellen. 

8. Ga bij het instellen van de veerspanning altijd uit van 
de werkstand. 

 
 
 
 
 

Manometer

Stelschroef 
bodemdruk 

Hoek van 10 
graden. 

Horizontaal
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9. Verstelling veerspanning bij de SK standaard en SK 
Profi: door het verschuiven van de aangegeven strop 
kan de veerspanning versteld worden. 

10. Verstelling veerspanning bij de Profi E: door de bout 
los te draaien en naar voren of naar achteren te 
schuiven. 

11. Bij pomptankwagen de vertragingsbak in de juiste 
versnelling schakelen (zie tabel op pomptankwagen). 

12. Bij vacuümtank de druk in de tank instellen op 0.3 – 
0.5 bar en de juiste doseerschijf monteren. 

13. De druk in de tank en de doseerschijf zijn afhankelijk 
van de dikte van de mest en de rijsnelheid. 

14. Laat tijdens het bemester het hydraulische ventiel in 
de stand “zakken” staan, zo blijft de verdeelmolen 
draaien. De machine behoudt dan constant de 
ingestelde bodemdruk en een juiste 
bodemaanpassing. 

Strop

 
Naar voren: hogere bodemdruk 
Naar achteren: lagere bodemdruk 
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5.1 Afstellen uitklappen (SK Profi 7.02) 
 
Bij het in- en uitklappen van de machine ontstaan grote krachten. Om deze krachten goed te verdelen en piekbelasting te 
voorkomen moeten de armen geleidelijk en gelijkmatig bewegen. De uitklapsnelheid kan worden ingesteld met een 
smoorventiel op de cilinder (zie afbeelding). De cilinders worden gesmoord op de retourolie. Het afstellen van de 
uitklapsnelheid is een éénmalige afstelling. 
 

1. Klap de armen van de machine in. 
2. Klap de armen weer uit en lep op of dit gelijkmatig 

gebeurd. 
3. Wanneer de armen niet gelijkmatig uitklappen, 

smoor dan de snelste cilinder iets af. 
4. Tijdens het zakken mogen de armen niet gaan 

klapperen, gebeurt dit toch dan staat de smoring 
te ver open. 

Seegerring

5. Draaien richting seegerring: smoren, draaien van 
seegerring af: open 
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6. Werken met de machine 
 

1. Wees ervan overtuigd dat er zich niemand in de onmiddellijke omgeving van de bemester bevindt. 
2. Machine uitklappen (vergrendeling ontgrendeld automatisch). 
3. Zet al rijdend de machine op “zakken” en laat de ventielhendel op “zakken” staan. 
4. Zet al rijdend de machine op “heffen” en zet de hendel van het ventiel op de neutraal-stand als de machine 

geheven is. 
5. Til de machine altijd in de maximale hefstand. 
6. Machine opklappen. 
7. Tijdens het transport over de openbare weg moet de kogelkraan aan het hydraulisch blok dicht gezet worden 

(blz. 19). 
 
N.B. RIJD NOOIT ACHTERUIT MET DE MACHINE IN WERKSTAND! 
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7. Onderhoud 
 
Bij regelmatig gebruik 

- Dagelijks de snijverdeler reinigen. 
- Wekelijks alle smeerpunten aan de machine doorsmeren. 
- Voor iedere rit op de openbare weg reflectoren en verlichting controleren. 

 
Bij machine in opslag 

- Verdeler reinigen en invetten en beluchtingskleppen reinigen. 
- Alle smeerpunten doorsmeren en eventueel vervangen. 
- Kouters en schijven invetten. 
- Zichtbare delen van zuigerstangen invetten. 
- Snelkoppelingen voorzien van stofdoppen. 
- Beschadigde hydraulische leidingen vervangen. 
- Banden op spanning brengen (2.5 bar). 

 



7.1 Smeerpunten 
 
Zorg ervoor dat alle smeerpunten wekelijks worden gesmeerd. 
 

 
 

Blz. 18 



8. Hydraulisch volgordeventiel 
 

1. Kogelkraan (zakken) 
2. Kogelkraan (t.b.v. enkelwerkende set) 
3. Kogelkraan (t.b.v. enkelwerkende set) 
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4. Volgordeventiel 
5. Drukverstelling (t.b.v. bodemdruk) 
6. Overdrukventiel 
7. Manometer 

 
Automatisch volgordeventiel 

6

7

 

1

2

4

5

3



9. Storingen 
 
Machine wil niet zakken: 
 
A) Kogelkraan onder aan het hydraulisch blok zit dicht. 
 Oplossing: kraan openen. 
B) Machine is niet geheel uitgeklapt, waardoor de anti-zakklep niet bediend wordt; de afstelling van de anti-zakklep 

is ontregeld. 
Oplossing: Anti-zakklep afstellen. In uitgeklapte toestand dient de stift van de zakklep geheel ingedrukt te zijn. 

C) Snelkoppeling defect. 
 Oplossing: Opsporen en vervangen. 
 
Machine wil niet heffen: 
 
A) Verdeler zit vast. 
 Oplossing: verdeler reinigen (let op uw vingers!) 
B) Storing in het hydraulisch blok. 
 Oplossing: leverancier raadplegen. 
C) Snelkoppeling defect. 
 Oplossing: opsporen en vervangen. 
 

Anti-zakklep

Machine zakt tijdens het transport: 
 
A) Lekkage anti-zakventiel, bijvoorbeeld door vuil. 
 Oplossing: Ventiel reinigen, leverancier raadplegen! 
B) Lekkage manchetten hefcilinders 
 Oplossing: cilinders repareren. 
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Machine verdeelt onregelmatig of geheel niet: 
 

Binnenwerk verdeler

A) Rotor in verdeler is vastgelopen. 
 Oplossing: Verdeler reinigen (let op uw vingers!) 
B) De mestgangen van de rotor zijn verstopt geraakt. 
 Oplossing: Slangen reinigen 
C) Te zwaar afgestelde rotor. 
 Oplossing: Afstellen kruisbalkrotor: 
 Rotor schoon monteren op as hydromotor 
 (moet glijpassing zijn) 
 Rubber schijf en stalen schijf monteren. 
 Moer aandraaien zodat ruber schijf ± 1,5 mm.  

ingedrukt wordt. 
D) Beluchtingskleppen op verdeler vast of verstopt. 
 Oplossing: Kleppen schoonmaken. 
 

Rotorbeveiliging 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Blz. 21 



Blz. 22 

10. Technische gegevens
 
Type SK3M  SK4M SK5M SK6.2M
Aantal elementen 15 21 25 31 
Afstand elementen cm. 20 20 20 20 
Werkbreedte in m. 3.00 4.20 5.00 6.20 
Transportbreedte in m. 3.00 2.65 2.65 2.65 
Aantal steunwielen 2 2 4 4 
Hydraulisch opklapbaar nee ja ja ja 
Eigen gewicht in Kg. 700 910 1100 1340 

Werkdiepte   : van 0 tot 4 cm. 
Dosering   : 5 tot 30 m3 per ha. 
Bediening   : automatisch d.m.v. volgorde ventiel 
 
Type SK6.3M SK7M 
Aantal elementen 35 39 
Afstand elementen cm. 18 18 
Werkbreedte in m. 6.30 7.00 
Transportbreedte in m. 2.85 2.85 
Aantal steunwielen 4 6 
Eigen gewicht in Kg. 1660 1840 

Werkdiepte   : van 0 tot 4 cm. 
Dosering   : 5 tot 30 m3 per ha. 
Bediening   : automatisch d.m.v. volgorde ventiel 
Bij de SK 4M, SK 5M, SK 6M, SK 6.3M, SK 7.02M en SK 7.4M is benodigd: 
1 dw. ventiel voor de bediening en  
1 dw. ventiel voor het opklappen en uitklappen 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slootsmid Laren B.V. 
Zutphenseweg 31 
NL-7245 NR   LAREN GLD 
 
Telefoon: +31 (0)573 40 1227 

©
 M

W
20

07
 

Fax: +31 (0)573 40 2131 
E-mail: info@slootsmid.nl 
Internet: www.slootsmid.nl 
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