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Inleiding

SKL keuring Veldspuiten

Periodieke keuringen zorgen ervoor dat machines duurzaam kunnen worden ingezet.
Een technisch goed functionerende machine werkt efficiënter, heeft meer capaciteit
en gaat bovendien langer mee. De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek
(SKL) organiseert de periodieke SKL keuringen voor diverse soorten machines. De
inhoud van deze keuringen is gericht op de controle en meting van alle relevante
onderdelen die van invloed zijn op een goede werking van de machines. De eisen van
de keuring zijn zodanig dat met een goedgekeurde machine veilig en efficiënt kan
worden gewerkt.

De keuring van veldspuiten is begonnen als vrijwillig initiatief en sinds 1997
verplicht voor alle veldspuiten in Nederland.Tijdens de keuring worden alle relevante
onderdelen gecontroleerd en nagemeten zodat de gewasbeschermingsmiddelen
goed worden verdeeld over het veld of gewas.
Gecontroleerd en gemeten worden onder andere:
De breedteverdeling met een mechanisch of elektrisch meetbord
De nauwkeurigheid van de manometer en flowmeter
De roercapaciteit van de machine

SKL

SKL keuring Boomgaard/laanboomteelt spuiten

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) te Wageningen is een onafhankelijke, ISO 9001-2008 gecertificeerde stichting die als doelstelling heeft het
bevorderen van de goede werking van machines en installaties in de land- en tuinbouw door middel van periodieke keuringen en inspecties.

De keuring is ook vrijwillig begonnen en sinds 2002 verplicht voor alle mechanisch
voortbewogen spuitmachines die zijwaarts of schuin opwaarts spuiten die in buitenteelten gebruikt worden. Tijdens de keuring worden alle relevante punten gecontroleerd
en gemeten, waaronder:

Waar keuren
De keuringen worden uitgevoerd door landelijk dekkend netwerk van SKL erkende
keuringsbedrijven. Deze bedrijven beschikken over de benodigde testapparatuur en
gediplomeerde keurmeesters om de keuringen op een goede manier uit te kunnen
voeren. De keuringen worden uitgevoerd volgens een door het bestuur van SKL
vastgesteld keuringsprotocol.
De actuele lijst met erkende keuringstations is zichtbaar op onze website:
www.sklkeuring.nl

Toezicht
SKL houdt toezicht op de keuringsbedrijven en op de kwaliteit van de uitgevoerde
keuringen door middel van periodieke steekproeven bij de keuringsbedrijven, waarbij de nauwkeurigheid en conditie van de testapparatuur wordt gecontroleerd en
waarbij wordt gecheckt of de keuringen worden uitgevoerd conform het vastgestelde
keuringsprotocol.

Registratie van de keuringen
De resultaten van de uitgevoerde keuringen worden door de keuringstations vastgelegd op een uniform keuringsrapport. Middels een webbased registratietool worden
alle keuringen geregistreerd in een centrale database. De eigenaar van de spuitmachine ontvangt een door de keurmeester ondertekend keuringsrapport.

Sticker
Bij goedkeuring van de machine wordt door de keurmeester een goedkeuringsticker
op de machine geplakt. Deze sticker is voorzien van een uniek nummer wat ook
vermeld staat op het keuringsrapport. SKL verzorgt de uitgifte en registratie van
deze stickers. Op de sticker staat ook de volgende keuringsdatum vermeld.

Afgifte van de spuitdoppen.
Verdeling van de spuitvloeistof.
Conditie van manometer en pomp.

SKL keuring Motorvatspuiten
Vanwege het belang dat spuitmachines die in de tuinbouw gebruikt worden duurzaam en veilig kunnen worden ingezet is voor de diverse typen motorvatspuiten,
mobiel of vastopgesteld, voorzien van een spuitpistool of horizontale of verticale
spuitboom, een SKL keuring ontwikkeld.
Tijdens deze keuringen worden de machines uitgebreid gecontroleerd en nagemeten
waarbij onder andere:
Afgifte van de spuitdoppen
Nauwkeurigheid van de manometer(s)
Conditie van de pomp

SKL keuring Selectieve spuitapparatuur
voor onkruidbestrijding op verhardingen
De chemische onkruidbestrijding op verhardingen moet plaatsvinden volgens het
DOB protocol binnen de Barometer Duurzaam terreinbeheer. Binnen deze voorwaarden is de SKL keuring van de toedieningapparatuur verplicht. Tijdens deze
keuring worden onder andere de afgifte van spuitdoppen en werking van de sensoren
gecontroleerd.

SKL Trekkerkeuring
Tijdens de SKL trekkerkeuring worden alle relevante onderdelen van de trekker
gecontroleerd en nagemeten. Deze keuring past binnen de eisen die de ARBO wet
stelt aan het werken met veilige apparatuur. U krijgt zekerheid over de veiligheid en
prestaties.

