
 
 

Hydraulische besturingsmogelijkheden Bomech 
 
3x DW (dubbel werkende ventielen op de tractor) 
Alle Bomech sleepvoetbemesters zijn standaard uitgevoerd in 3x DW-uitvoering, deze functies moeten 
in de bediening van de tank en/of de tractor geïntegreerd zijn. De hoofdafsluiter van de tank moet 
afzonderlijk worden bediend. De functies van de sleepvoetbemester vereisen de volgende 
besturingseenheden: 
1x DW om in en uit te klappen 
1x DW voor heffen en zakken 
1x DW voor aandrijving exactverdelers 
1x vrije retour 
 

Bomech E-Control  
De Bomech E-Control is een vast ingebouwde volgordeschakeling op de sleepvoetbemester. De drie 
DW-functies zijn achter elkaar geschakeld, inclusief de hoofdafsluiter van de tank. Er is geen aparte 
Bomech-afstandsbediening, alles werkt met een DW-besturingseenheid van de tractor. Mogelijke 
deelbreedteschakelingen met hydraulische afsluiters moeten separaat worden aangestuurd (1x DW 
extra per zijde). Benodigde besturingseenheden: 
1x DW-besturingseenheid  
1x vrije retour  
1x 12V stroomaansluiting 
 
Met de standaard E-Control sluit de hoofdafsluiter van de tank direct bij het heffen van de 
sleepvoetbemester. De optie E-Control Plus is benodigd bij het uitbrengen van mest in opgeheven 
positie van de sleepvoetbemester. 
 

Bomech E-Control Plus 
Deze functie maakt het mogelijk om de sleepvoetbemester aan te heffen zonder dat de hoofdafsluiter 
van de tank sluit. Een extra enkelwerkende besturing moet drukloos worden gemaakt als de verdeler 
met de hierboven beschreven volgordebesturing wordt gebruikt. De oliedruk wordt alleen gegeven 
voor het opheffen van de sleepvoetbemester tijdens het uitbrengen van de mest, verder is deze 
eenheid drukloos. Deze functie moet dan beschikbaar en voorbereid zijn op de tractor of tank. 
Benodigde besturingseenheden: 
1x EW-besturingseenheid meer dan de standaard E-Control 
 
Bomech I-Control 
De Bomech I-Control is een elektro-
hydraulische besturing met een losse 
afstandsbediening. Alle functies kunnen 
individueel of als automatische 
volgordeschakeling op de kopakker 
worden bediend. Een stroomaansluiting 
voor het bedieningspaneel in de cabine 
is vereist. De I-Control kan ook worden 
gebruikt om bijvoorbeeld de 
deelbreedteschakeling te regelen of 
andere opties (werkverlichting, 
uitbrengversneller, enz.; knoppen A1, 
A2, B1, B2). In dit geval zijn er geen extra 
besturingseenheden aan de tractor 
nodig. Benodigde besturingseenheden: 
I-Control functioneert via Load Sensing (LS) of via 1x druk en 1x retour. 

 


