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Welke teelten spelen op uw bedrijf een rol?

Grasland

Hoge capaciteit

Vermijden van greppels 

Beperken van overlap 

Voor veen-, klei- en zandgrond 

Snijdt nagenoeg alle soorten mest

Mogelijk door:

Werkbreedtes van 5,5 tot 12 meter

Sectieafsluiting per kouter mogelijk 

GPS aansturing van sectieafsluiting 

Standaard en lichtere kouters 

Diverse schijven en kouterbeitels

Verdeelmolen met excentrisch mes

Zeer nauwkeurige mestverdeling

Exacte afgifteregeling 

Precisie bemester 

Draaien zonder te steken

Kouters altijd aan de grond

Mogelijk door:

Continue mestflow door anti-pulsatie

Automatische mestdosering

GPS aansturing met sectie control 

Swing-over arm over de bemester 

Over de slang bemesten systeem

Laag eigen gewicht

Bemest nooit bovengronds Laagst mogelijke bodemdruk

Tarwe



 

Welke teelten spelen op uw bedrijf een rol?

Bouwland en tarwestoppel

Drijfmest in de zaai-rij aanbrengen

Exacte verdeling over de werkbreedte 

Zonder ombouwen van de bemester 

35 tot 40 kuub per hectare in de rij 

Geen bovengrondse bemesting

Mogelijk door:

Rij-afstand van 75 centimeter

Excentrisch mes met anti-pulsatie

Grote snijschijven met instelbare druk

Om en om afsluiten van secties

Afsluiten en uitheffen van kouters

GPS overname van bemeste rijen

Zeer goede onderwerking van mest

Versnijden van gewasresten 

Grond en gewas kan niet aankoeken 

Altijd afsluitbaar op kopakkers 

Bestand tegen zware omstandigheden

Mogelijk door:

Diepte regeling vanuit de cabine

Snijschijven van Hardox staal 

Speciaal gevormde 350 mm schijven 

Automatisch afsluiten bij uitheffen

Robuust frame met gesloten bouw

Driemaal gelagerde schijven

Mais en aardappelen

Zaaizaad ligt nooit in de mest Onderhouds arm werken



HYDRODISC ZODENBEMESTERS

Robuuste constructie

Sectieafsluiting per kouter

Perfecte bodemvolging

De Tjalma Hydrodisc zodenbemesters worden ontworpen met de 
nieuwste ontwerpsoftware en gemaakt van de hoogwaardigste staal-
soorten. Doordat alle Tjalma machines worden gepoedercoat zijn de 
machines gegarandeerd bestand tegen de meest agressieve stoffen.                      
De machines zijn zowel inzetbaar als tank- en sleepslangbemester, dit 
maakt ze veelzijdig en rendabel in gebruik. 

De Tjalma Hydrodisc zodenbemesters kunnen optioneel voorzien worden 
van sectieafsluiting. Dit biedt de mogelijkheid om exacter te bemesten.
Het vermijden van greppels of sloten en het uitsluiten van overlap zijn 
enkele belangrijke voordelen. De sectieafsluiting kan naar wens ook 
automatisch worden aangestuurd via een GPS systeem. Sectieafsluiting is 
mogelijk per kouter, dus per 37,5 centimeter.

De kouterdruk van de Tjalma Hydrodisc bemesters is traploos regelbaar. 
De druk op de kouters wordt over de volledige breedte van de machine 
verdeeld en de kouterelementen zijn continu met elkaar verbonden. Alle 
schijven hebben dus steeds dezelfde inwerkingsdiepte, onafhankelijk van 
de contouren van het land. 



Afsluiten en uitheffen

Rijenbemesting 

Nauwkeurige verdeling

Grote keus in schijven

Comfortabele bediening

Een belangrijk kenmerk van de Tjalma zodenbemesters is de afsluiting van 
de mesttoevoer op de kopakker. De bemester werkt hierdoor netter en 
er zal minder overbemesting plaatsvinden. Wanneer een element wordt 
afgesloten wordt deze door de constructie van de kouterelementen ook 
direct uitgeheven. Daarmee is het een eenvoudige manier om te vol-
doen aan de strenge Nederlandse wetgeving.

De Tjalma zodenbemesters zijn uitermate geschikt om rijenbemesting 
toe te passen. De snijschijven hebben een onderlinge afstand van 18,75    
centimeter. Vanwege de sectieafsluiting die per kouterelement mogelijk 
is, kunnen op 75 centimeter rijafstand geteelde gewassen eenvoudig be-
mest worden met drijfmest. En met de traploos regelbare kouterdruk is het 
altijd mogelijk om de mest op de juiste diepte te injecteren.

De speciale snij-verdeelmolen van Tjalma is uitstekend in staat om 
alle soorten drijfmest te verwerken. Door de verticale stand van de snij-
verdeelmolen, het zware excentrische mes en het luchttoevoer systeem 
met anti-pulsatie wordt de mest als het ware in de sleuven gegoten. 

De Tjalma zodenbemesters kunnen uitgerust worden met snijschijven. 
Deze zijn leverbaar met diameter 250 mm, 300 mm en 350 mm en zijn altijd 
driemaal gelagerd. Verder is er een kunststof schijf van 300 mm leverbaar. 
Ook is er de mogelijkheid om sleufkouterbeitels toe te passen. Daarbij is het 
achteraf altijd mogelijk om eenvoudig over te schakelen op schijven.

Een in eigen huis ontworpen en speciaal op de Tjalma zodenbemesters
aangepaste bedieningsterminal is optioneel leverbaar. Alle functie’s 
zijn daarmee binnen handbereik en alle belangrijke waarden zijn in één 
oogopslag te zien. Natuurlijk is het ook mogelijk om de bemester te
bedienen via een bestaande bedieningskast van een mesttank of een
eenvoudigere Tjalma bedieningskast. 



SWING-OVER SYSTEEM
Swing-over 1-delig

Swing-over 2-delig

Praktisch en veilig

De Tjalma sleepslangbemesters tot 9.375 meter werkbreedte kunnen                  
uitgerust worden met een vaste Swing-over arm. Hiermee kan de slang 
niet onder de bemester komen. Ook is het mogelijk om de slang met de 
Swing-over arm in het veld gedeeltelijk te sturen en te verplaatsen.   

Alle Tjalma sleepslangbemesters kunnen naar wens met een 2-delige
Swing-over arm worden uitgerust. Deze werkt volautomatisch op kop-
akkers en kan eventueel ook door de chauffeur worden bedient. Hier-
door kan de chauffeur de slang in het veld sturen en verplaatsen. Door-
dat de Swing-over hydraulisch kan knikken is deze handiger in het veld en 
compact tijdens transport.  

Met het Tjalma Swing-over systeem is het nagenoeg onmogelijk om de 
slang onder de snijschijven van de bemester te krijgen. Omdat de slang 
altijd bij de schijven vandaan wordt gehouden, kan de bemester na het 
keren op de kopakker ook direct weer aan de grond. U kunt dus efficien-
ter bemesten en handiger werken met het Tjalma Swing-over systeem op 
uw sleepslangbemester.



FTH FRONT-TANKHASPEL
Ruim zicht door compacte bouw

Ruim voldoende capaciteit

Lichte en degelijke constructie

Veilig transport op de openbare weg en handig bij gebruik in het 
veld. De compacte bouw van de machine heeft meerdere voordelen. 

De Tjalma FTH front-tankhaspel is met zijn haspel- diameter van 1.70 
meter en een breedte van 2.70 meter nagenoeg even groot als een 
slangenhaspel. De machine is echter aanzienlijk compacter dan hui-
dige front-buffertanks.

De Tjalma FTH front-tankhaspel gebruikt de ruimte die anders onbe-
nut blijft. In het hart van de slangenhaspel is ruimte voor maar liefst 2 
kuub drijfmest.

De praktijk wijst uit dat er ruimte is voor ongeveer 800 meter mest-
slang op de haspel. De Tjalma FTH front-tankhaspel voldoet hiermee 
aan de wensen en eisen die er gesteld worden door professionele 
loonbedrijven.

Door gebruik te maken van de nieuwste ontwerp-software is de ma-
chine volledig berekend op zijn taak. Zeer sterk maar toch licht van 
gewicht.  
 
De Tjalma FTH front-tankhaspel kan daarnaast zeer dicht bij de tractor 
worden aangekoppeld. Door het eigengewicht van slechts 1.200 kg 
en de compacte aanbouw worden zowel de bodem als de tractor 
bespaard in het veld en tijdens transport.



TP310 MESTPOMP
Extreme pompcapaciteit

Watermengen op de juiste plaats

Turbovuller in de mestput

De Tjalma TP310 mestpomp is standaard voorzien van een Bauer SX1000 
mestpomp. Deze mestpomp kenmerkt zich door een zeer gesloten bouw-
wijze, de speciale vorm van het pomphuis en de waaier in de pomp. 
Het pomptoerental is hierdoor relatief laag. Een extreme pompcapaciteit 
tot wel 310 kuub mest per uur, bij een laag brandstofverbruik. 

Wanneer de mest homogener of dunner moet worden gemaakt, is het
vaak nodig om water aan de mest toe te voegen. Bij de Tjalma TP310
mestpomp wordt het water nog vóór de turbovuller bijgevoegd. Hierdoor 
worden het water en de mest zeer goed gemengd en is er logischerwijs 
ook minder water nodig per kuub drijfmest. 

De Bauer SX1000 mestpomp wordt vanuit de mestput voorzien van 
een continue mestaanvoer. Doordat de 6” turbovuller onderin de 
mestput ligt, is er steeds een voordruk op de mestpomp. Hierdoor wordt 
de capaciteit aanzienlijk vergroot en is de mestpomp ook altijd volledig 
gevuld met mest.



2- of 3-delige zuigarm

2-persoons sleepslangsysteem

Overzicht houden

Slangenreiniging

Op afstand bedienbaar

Om op elke plek mest te kunnen verpompen is een flexibele machine
nodig. De Tjalma TP310 mestpomp kan voorzien worden van een twee- of 
drie-delige zuig-arm. De arm is draaibaar en volledig hydraulisch te
bedienen, dit  maakt het plaatsen van de machine extra makkelijk. 
Extreem diepe mestputten of over de rand van een mestbassin werken
is dus geen probleem.

Doordat de Tjalma TP310 mestpomp in de hef wordt gedragen en 
compact is gebouwd, past deze uitstekend in een twee persoons
sleepslangsysteem. De pomptractor kan voordat het mestpompen
begint, eerst de transportslangen uitleggen. Natuurlijk is er de mogelijk-
heid om een wagen met toebehoren mee te nemen en optioneel is er
een hydraulische haspel mogelijk voor de waterslangen.

Het verpompen van drijfmest met de Tjalma TP310 mestpomp is vanuit de 
pomptractor makkelijk in de gaten te houden. Drie grote manometers voo-
rop de machine geven de belangrijkste waarden direct weer. Zowel druk/ 
vacuüm vóór de mestpomp, de mestpompdruk en de hydraulische druk 
op de turbovuller zijn in één oogopslag duidelijk.

Voor het reinigen van de transport- en sleepslangen biedt de Tjalma 
TP310 mestpomp u uitgebreide mogelijkheden. Het is zowel mogelijk om 
de slangen met lucht te reinigen als met water. Ook kan er optioneel een 
ballenschieter geleverd worden, voor extra snelle en goede reiniging van 
de slangen. Het reinigingskanaal wordt tijdens het werk afgesloten door 
een industriële schuifklep, hierdoor bent u altijd verzekerd van een veilige 
werking. 

Tijdens het sleepslangbemesten dient men de bemester af te sluiten op 
kopakkers. De mestpomp mag op dat moment geen mest leveren.
De Tjalma TP310 mestpomp kan optioneel uitgerust worden met een
radiografisch Start/Stop systeem. Hiermee kan de pomptractor op
afstand bestuurd worden door de sleepslangbemester.



VICTOR WATERPOMPEN
Hoge pompcapaciteit

Robuust en zuinig

Op afstand te bedienen

De Victor pompen zijn gebouwd voor de verwerking van vuil water. Ze zijn 
dus bij uitstek geschikt voor gebruik bij sleepslangsystemen. De capaciteit 
van de pomp ligt in de praktijk rond de 80 kuub water per uur. 

De Victor waterpomp is voorzien van een Duitse Lombardini dieselmotor 
van hoge kwaliteit. Deze motor heeft een relatief laag brandstofverbruik. 
De Victor waterpomp is makkelijk te verplaatsen door zijn wielstel en 
handbeugel. Door de robuuste constructie staat de machine stevig en stil 
tijdens het werk. 

Met de optioneel leverbare afstandsbediening is het motortoerental trap-
loos verstelbaar. De motor van de pomp kan tot een afstand van 700 
meter worden bediend. Dit scheelt tijdens het werk een hoop heen-en-
weer lopen en er kan eenvoudig brandstof worden bespaard. Tevens is 
het een behoud voor de pomp omdat altijd de juiste hoeveelheid water 
levert en kwijt kan.



SLANGHASPEL EN SLANGEN
Slangenhaspels

Transport- en sleepslangen

Storz slangkoppelingen

Naast de Tjalma FTH front-tankhaspel leveren wij ook gangbare hydrau-
lisch aangedreven slangenhaspels in meerdere uitvoeringen. De slan-
genhaspels zijn geschikt voor in de front- en achterhef van tractoren. 
De haspels zijn verkrijgbaar van groot tot klein en geschikt voor alle 
soorten transport- en sleepslangen. 

Alle soorten en maten transport- en sleepslangen voor een sleepslang-
systeem zijn bij Tjalma verkrijgbaar. We leveren slangen van de hoogste 
kwaliteit en met de minste interne weerstand. Wanneer u voor slangen 
van Tjalma kiest verhoogt u uw bedrijfszekerheid en bespaart u kosten.

Natuurlijk levert Tjalma de Storz koppelingen die geschikt zijn voor alle 
soorten en maten transport- en sleepslangen. Verloopkoppelingen, 
knelringen, koppelingsleutels, tules en slangverbinders zijn maar enkele 
voorbeelden van het leveringsprogramma.
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