- stronger than the rest

Rozmetadlo SP 9 - 15
Rozmetadla SAMSON SP 9 - SP 15 byla vyvinuta v
těsné spolupráci s našimi koncovými uživateli, aby
byla schopná plnit náročnější úkoly pracovat se
všemi druhy rozmetaných materiálů.
Robustnost
Po mnoho let prokazuje svou sílu konstrukce se
svislými bubny, ve kterých dochází k drcení materiálu. Převodovka SAMSON vlastní konstrukce a
hydraulický pohon dolního dopravníku pomáhají
zpracovat hrubý a velmi kompaktní materiál.

Rozmetadla SP 9 - SP 15 jsou vybavená vícelopatkovým rozmetacím
ústrojím pro mnoho druhů materiálu.
Rozmetací ústrojí obsahuje dva svisle
postavené bubny a pohyblivými
rozmetacími lopatkami. Stroj s pracovní šířkou záběru 12 metrů může
aplikovat hnojivo od 4 t/ha do 70 t/
ha.

Univerzální použití
Chlévská mrva z podestýlky může být aplikovaná přímo
ze stáje. Mrva se suchou slámou je rozmetána a může být
zaorána.
Suchý slepičí trus s dlouhou slámou je drcený. Rozmetací ústrojí SAMSON vyžaduje o 40-50% menší příkon než
tradiční stroje s vodorovnými bubny s rozmetacím stolem.
Nízká celková hmotnost
Rozmetadlo SAMSON je vyrobeno z vysoce pevné oceli. Má
nízkou vlastní hmotnost a velké užitečné zatížení.

Unášeče u rozmetadel SAMSON
pokrývájí 95% plochy zásobníku.
32 unášečů ve tvaru L zajišťují
rovnoměrné podávání materiálu v
zásobníku. Unášeče zvedají řetězy,
takže jsou zvednuté nad dnem a dochází jen k minimálnímu opotřebování
řetězů.

Rozmetadla SAMSON SP 9 - SP
15 mají plynule nastavovanou
rychlost dolního řetězu. Tím lze
přesně nastavit dávkování. Ústrojí
je opatřeno přetlakovým ventilem,
který zajišťuje pohon a umožňuje
zpětný chod.
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Standardní vybavení a přídavná zařízení
MuckMaster 1000 je řídicí
jednotka aplikačního množství.
Jednotka nastavuje automaticky
dolní řetěz podle pojezdové
rychlosti.

LoadLogger je nové počítadlo pro
rozmetadla SAMSON. Obsahuje
počítací jednotku (dá se vynulovat), která počítá množství nákladů
během každé práce. LoadLogger
má také počítadlo, které sčítá
celkový počet nákladů rozmetených
strojem.
Všechna rozmetadla SAMSON mohou být vybavena galvanizovaným,
hydraulicky poháněným hradítkem,
které lze používat jako dávkovací
mechanizmus a které rovněž
brání ztrátám při přepravě.

Všechna rozmetadla SAMSON
jsou vybavena pryžovými tlumiči
rázů na podvozku, uspořádané
do trojúhelníku. Tlumiče absorbují rázy, vznikající při jízdě po
nerovném terénu, a prodlužují
životnost podvozku.

Rozmetadla SP 9 - SP 15 mohou
být vybavena hydraulickou soustavou, která automaticky napíná
dolní řetěz po zahájení práce s
rozmetadlem.

Rozmetadla SP 9 - SP 15 mohou
být rovněž vybavena indikátorem
hydraulicky ovládaného hradítka
(viz výše). Indikátor usnadňuje
používání hradítka pro nastavení
aplikačního množství (dávkování).

Další přídavná zařízení: hydraulické dvoučinné zařízení pro přenos hmotnosti, zvýšené bočnice, zelené bočnice, hydraulická zadní
světla, MuckControl a kulové přípojné čepy.
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