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Yara’s kennis, producten en oplossingen laten boeren, distributeurs en industriële bedrijven 
op een winstgevende en verantwoorde manier groeien, terwijl de hulpbronnen, voedsel en 
milieu van de aarde beschermd worden.

Onze meststoffen, gewasvoedingsprogramma’s en technologieën verhogen de 
opbrengst, verbeteren de productkwaliteit en verminderen de impact op het milieu door 
landbouwpraktijken. Onze industriële en milieuoplossingen verbeteren de luchtkwaliteit 
door de uitstoot van industrie en transport te verminderen en dienen als sleutelingrediënten 
in de productie van een breed scala van goederen. Wij koesteren een cultuur die de 
veiligheid van onze werknemers, aannemers en maatschappijen bevordert. 

Opgericht in 1905 om de opkomende hongersnood in Europa op te lossen, heeft Yara 
vandaag een wereldwijde aanwezigheid met bijna 13.000 werknemers en een omzet in 
ongeveer 160 landen. 
www.yara.nl

Over Yara

Knowledge grows

Mobiele unit met automatische A+B doseerunit
voor YaraTera SUBSTRAFEED vloeibare meststoffen

DISCLAIMER: De informatie in deze brochure komt overeen met ons huidige kennisniveau 
en maakt geen aanspraak op de volledigheid. Een garantie of aansprakelijkheid
voor het individuele geval is uitgesloten omdat de locatie en teeltomstandigheden
aanzienlijk onderhevig zijn aan schommelingen. De verstrekte informatie vervangt niet
het individuele advies. Het is niet bindend en vooral niet het onderwerp van een 
advies-/informatiecontract. © YARA Vlaardingen B.V. 2019. Alle rechten voorbehouden.

YaraTera™ SUBSTRAFEED, nu nog makkelijker en veel voordeliger! 

Al sinds 1985 staat YaraTera SUBSTRAFEED garant voor een totaal pakket aan vloeibare meststoffen voor moderne 
glastuinbouwkwekers die geloven in duurzaamheid en streven naar een maximaal rendement. De flexibiliteit en 
nauwkeurigheid van YaraTera SUBSTRAFEED vertaalt zich – bewezen – naar een betere productie en kwaliteit.  

Met het introduceren van YaraTera EASYFEED wordt het profiteren van de welbekende voordelen van 
YaraTera SUBSTRAFEED vloeibare meststoffen heel gemakkelijk gemaakt en ... heel voordelig!     

Voordelen YaraTera EASYFEED & SUBSTRAFEED t.o.v. vaste meststoffen:
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YaraTera™ EASYFEED is een mobiele A- en B bak doseerunit 
en opslag in één, geschikt voor YaraTera™ SUBSTRAFEED 
vloeibare meststoffen. (patent pending – EP 17181955.07) 

• Een mobiele ‘Safe by Choice’ oplossing (PGS31 ready), 
inclusief plaatsing en onderhoud. 

• Geschikt voor bestaande bedrijven of 
nieuwbouwprojecten.

• Gemakkelijk aan te sluiten op uw huidige A+B installatie, 
zonder de investering.

• Inclusief TMS niveaumeting, om de voorraad meststoffen 
automatisch op peil te houden. 

• Automatisch vullen van de A- en B bak met slechts één 
druk op de knop.

YaraTera™ EASYFEED geeft eenvoudig toegang tot alle voordelen van YaraTera SUBSTRAFEED vloeibare meststoffen, de 
slimste en zuiverste, hoogst geconcentreerde en toch veiligste, vloeibare meststoffen voor een maximaal rendement. 

Niet kopen maar huren en nog 
voordeliger ook 

YaraTera™ EASYFEED is niet te koop, 
maar te huur voor een heel bescheiden 
tarief. Een aantal standaard units 
bouwen in serie op één locatie is nu 
eenmaal veel voordeliger dan één 
voor één op diverse locaties. Dus lage 
kosten, zonder de hoge investering 
voor u.

Een plug & play oplossing 

U zorgt voor de aansluitpunten, 
stroom, schoon water en een 
internetverbinding, dan zorgen wij voor 
de rest. YaraTera™ EASYFEED wordt 
compleet bij u afgeleverd: wij sluiten 
hem aan, brengen hem in bedrijf, 
onderhouden hem en houden uw 
voorraad meststoffen op niveau. 

Plaatsing kan binnen of buiten

YaraTera™ EASYFEED is voorzien van 
verwarming en ventilatie (optioneel) 
en is hiermee geschikt om binnen maar 
ook buiten te staan. 

Eenvoudig het juiste 
voedingsschema uitrekenen

Met het geheel nieuwe online 
rekenprogramma gaat het 
berekenen van uw schema’s nog veel 
gemakkelijker en heel nauwkeurig. 
Precies geven wat uw gewas vraagt - 
niets meer en niets minder. 

Meststoffen doseren met slechts 
één druk op de knop in uw huidige 
A+B bakken

YaraTera™ EASYFEED is voorzien van 
een automatische A+B bak doseerunit 
met een eenvoudig te bedienen 
touchscreen. Hier kunt u eenvoudig al 
uw recepten in opslaan en tevoorschijn 
halen. Het activeren van een volledige 
bak vulling doet u slechts door op  
“start” te drukken, maar ook een 
kleinere vulling vlak voor het weekend 
is geen probleem.    

Wat is YaraTera™ 
EASYFEED?   

Waarom YaraTera™  
EASYFEED?   

Hoe werkt YaraTera™ 
EASYFEED?  

Met slechts één druk op de knop de A+B bakken vullen en altijd op de
hoogte van uw actuele voorraad meststoffen - digitaal en ook analoog.

Levering YaraTera EASYFEED - een mobiele plug & play oplossing,
met opslag en automatisch doseerunit - gewoon proberen.

YaraTera EASYFEED mobiele opslag en doseerunit

1. YaraTera SUBSTRAFEED vloeibare  
meststoffen, de hoogste kwaliteit,  
geproduceerd in Vlaardingen sinds 1985.

2. Gespecialiseerd bulktransport door van 
‘Staalduinen Logistics‘, de meest ervaren 
transporteur.

3. Afgeleverd in YaraTera EASYFEED, een 
mobiele opslag met automatische A+B 
doseerunit.

4. Uw voorraad YaraTera SUBSTRAFEED 
meststoffen automatisch op niveau  
gehouden met het TMS system.

5. Nieuwe YaraTera Sofware om  
moeiteloos de voedingsgift zeer  
nauwkeuring aan te laten sluiten op de  
behoefte van uw gewas.

YaraTera EASYFEED - een totaaloplossing

• Een ‘Safe by Choice‘ (PGS 31 ready) 
opslag- en doseerinstallatie, zonder de 
investering. 

• Automatisch gevuld met  
meststoffen.

• Toegang tot YaraTera sofware. 

• Eenvoudig aan te sluiten op uw  
huidige A+B installatie.

Uw voorraad meststoffen, via het net ook op afstand inzichtelijk
en automatisch door ons op niveau te houden, zoals u dat wenst.

YaraTera EASYFEED, gebouwd volgens de hoogste veiligheidsstandaard - 
met o.a. overvulbeveiliging en nood-stop. (PGS 31 Ready)

Het uitrekenen van het juiste voedsingsschema is kinderlijk 
eenvoudig, met onze volledig nieuwe ‘YaraTera Calculator”.

Naast de (hoofd)voedingselementen, is het ook mogelijk om de extra (klei-
nere) producten automatisch mee te laten doseren.


