
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Niet schuiven…. maar walsen !! 

Dé slimme methode voor schone roosters en ligbed 

 

De nieuwe generatie  

Met de WALS Spreader houden uw koeien droge gezonde klauwen, een schone staart 
en uiers. De slim ontworpen machine zorgt naast het perfect reinigen van uw 
roostervloer ook voor het instrooien van een mooi ligbed. Het resultaat is een goede 
hygiëne in de koeienstal en een effectieve arbeidsbesparing. 

De Spreader is volledig elektrisch aangedreven en voorzien van het unieke 
walsprincipe waarmee de mest direct door de roosters wordt gedrukt. Droge en dikke 
mest wordt op deze manier moeiteloos verwerkt. De strooier zorgt, dankzij zijn 
slimme uitstrooiband, dagelijks voor een droog en fris ligbed. Deze effectieve wijze 
van reinigen en instrooien garandeert een optimaal comfort voor de koe en 
tijdsbesparing voor de veehouder. 

 

Rooster- 



 
 

Mooi ligbed 
De Spreader is de ideale arbeidsverlichting en tijdsbesparing bij het dagelijks instrooien 
van uw ligboxen. Met een ruime strooisel voorraad van 165 liter kunt u moeiteloos 100 
boxen instrooien. De machine kan zaagsel, kalk, gemalen stro, gemalen koolzaadstro 
en mengsels hiervan verwerken. 
 
Slimme wals 
Een zeer schoon resultaat bij alle weersomstandigheden dankzij de unieke combinatie 
van de wals met een dubbele achterschuif. 
De wals breekt de mest en drukt het direct door de spleten in de roostervloer. Hierdoor 
blijven de roosterspleten open en wordt de mest niet door de stal geschoven. 
Een perfect eindresultaat, ook bij dikke en droge mest. 
 
Elektrische aandrijving 
De Spreader is een opvallende verschijning, ideaal voor iedereen die een  
schone stal wil. Het dynamische en robuuste design van de Spreader met zijn krachtige 
aandrijfmotoren, biedt u een complete machine.   
Alle functies zijn intuïtief te bedienen. Het overzichtelijke bedieningspaneel geeft u het 
gevoel dat alles vanzelf gaat. Met de eenvoudige joystick besturing en kleine draaicirkel 
(Zero-turn) manoeuvreert u de Spreader snel door de stal. De accu’s zorgen voor de 
stroomvoorziening en zijn eenvoudig op te laden door de bijgeleverde intelligente lader 
aan te sluiten op het reguliere 220 Volt stroomnet. 

Voor informatie:               
    
www.ebbersmetalworks.nl 
 
Tel: + 31 (0) 314 368484 
info@ebbersmetalworks.nl      
 

 

Technische gegevens 

Pluspunten 
 

 Snel roosters reinigen en ligboxen strooien 
 Mest direct in kelder ook dikke en droge mest 
 Keuzevrijheid in soort strooisel 
 Zaagsel besparen door goede verdeling 
 Eenvoudig te bedienen 
 Robuust en degelijk ontwerp, bestand tegen stalklimaat 
 Uitstekend zicht op de roosters en boxen 
 Rijdt makkelijk over drempels, hellingen en ongelijke 

roosters   
 Duurzaam en betrouwbaar 
 Elektrisch, stil en efficiënt 

 Snel en uiterst wendbaar 

 

Hygiëne 

Flexibel 

Comfort 

De slimme mengvijzel zorgt voor keuze-
vrijheid in soorten strooisel en/of kalk. 

 

Uiterst wendbaar en zeer snel, door 
compacte bouw en slimme aandrijving. 

Gemak 

Perfecte verdeling van strooisel, de 
hoeveelheid en instrooidiepte regelt u 
zelf. 
Met keuzevrijheid om links of rechts 
uit te strooien. 

Dankzij het unieke walsprincipe mest 
direct in de kelder, de dubbele schuif 
achter de wals zorgt voor een schoon 
eindresultaat. 

De rooster           Spreader stalreiniger 

Gewicht:   ca. 350 kg 
Maximum snelheid:  7 km/h 
Laadtijd:   + 6 uur 
 
Accu’s:    2 x 12 V  onderhoudsvrij 
Aandrijf wielen motortype: 2 x 24 V  elektromotoren  
Werkbreedte:   1,10 m 
Afmeting (L x B x H):  1,90 x 1,10 x 1,35 m 
Inhoud voorraadbak:  165 liter 
Uitstrooien   transportband regelbare snelheid 


