Agronic Spredeutstyr

AGRONIC JVM 8/12 meter Knivnedfeller og Agronic Slangespreder 12/16 meter
Med AGRONIC knivnedfeller kan det
gjødsles også i vekstsesongen, ved å
få gjødsla direkte ned i bakken.
Restlekkasje og lukt er lavt, og økt
mengde gjødsel kan brukes. Opp til 40
fjærbelastede kniver skjærer, med en
arbeidsdybde fra 5 til 40 mm avhengig
av hvor tørr grunnen er, ned i
gressflata.
Dette systemet fungerer svært godt i
lettere og i sandholdig jord.
Rammeledd på bommen sørger for at
den er meget godt terrengfølgende,
og dette fungerer også svært bra
sammen med krabbestyringssystem.

Gjødselen sprøytes ned i kuttet kniven lager i bakken.
Bomseksjonene foldes automatisk i sammen, og
transportmål er små.

AGRONIC Slangespreder – det er to
modeller, 12 eller 16 m arbeidsbredde.
Distribusjonsalternativene er de
samme som på de andre spredere. De
etterfølgende slangene har en
diameter på 50 mm, og avhengig av
arbeidsbredden på bommen, fra 40 til
54 slanger er brukt, med en avstand
mellom slangene på 30 cm. Bommen
er galvanisert , og har et dryppstoppsystem som standard.
Slangene har støtter som hindrer
slangebrekk under arbeidet og under
transport. Slangene er produsert i 3
deler, med lukket endekonstruksjon for
å hindre sammenfiltring . Automatisk
flytreversering på alle slanger for å
hindre lekkasje.

Distribusjonshode med 4 kammer.

AGRONIC knivnedfellere kommer i tre modeller, 8, 12,
eller 15 m, og alle har 12 mm brede injektordyser.
Knivene er uavhengige og fjærbelastede.
Injektordysene er også montert på slik måte at de kan
dreie og vippe, uavhengig av gjødselvogna. Både dreieog vippefunksjonene har støtdempere for kontrollerte
bevegelser.

TEKNISKE DATA
Modell:
Arbeidsbredde meter:
Distribusjonshode:
Antall slanger:
Oljebehov :
Dekning per time:
Avstand spredeslanger:
Slangetrykk:
Spredeplate:
Hydraulisk stenfelle:
Justering hydraulisk arbeidsdybde:

Knivnedfeller
8, 12 eller 15 m

Slangespreder
12 eller 16 m
2 eller 4 kammer

20 eller 40
40 eller 54
2-seksjoner , 30l / min 4-seksjoner, 80l / min
10-60 t / ha.
30 cm
15 kg per nedfeller/injector
Valgfritt
Valgfritt
Nei.

AGRONIC AG 6000/8000 Skivenedfeller.
AGRONIC skivenedfeller tillater
gjødsling på avlinger i vekst.
Restlekkasjer og lukt er minimalt, og
perioden for gjødselspredning kan
forlenges.
Skiveknivene, som er montert
uavhengig av hverandre opp til et
maksimum antall på 40 enheter,
skjærer ned til en dybde på 30-60 mm i
grasmark der gjødsla blir fordelt fra
distributørhodet.
Siden ingen gjødsel legges for dypt
eller for grunt, oppnås et jevnt resultat
hele veien. En knivnedfeller fungerer
også effektivt i felt som har vært brukt i
kontinuerlig avling.

Skjæreskivene har en dia.
på 300 mm og er produsert
i herdet borstål, og har en
tykkelse på 4 mm.
Platene har en skjærevinkel
på 1,5 °, noe som gir et
spor på 11 mm bredde.

AGRONIC Skivenedfellere følger terrenget nøyaktig. Bommen er leddet i midten, og sidevingene
følge terrenget nøyaktig. Skjæreskivene har 50 cm sikkerhetshøyde, noe som gir god sikkerhetsmargin mot steiner. Denne gode avstand en gir god effektivitet på pløyd eller dyrket mark.
Etterharv er tilgjengelig som ekstrautstyr.
AGRONIC distributørhoder leveres i to modeller.
Standard 2 -knivs versjon er tilstrekkelig for de fleste
operasjoner, og har 2 kniver med en diameter på 220 mm.
Om gjødsla inneholder en stor mengde høy eller halm, og
kravet er å bruke en større mengde gjødsel ved høyere
hastigheter, og du har tilgjengelig en oljemengde på 80 l/min.,
så bør 4-kniv OMH systemet vurderes. Dette har opp til 70 %
mer dreiemoment enn standard 2- knivsystem et.
Oppmaling av gjødsla foregår i 2 trinn. Gjødsla må først
passere opp til distributørhodet hvor det ved inngangen males
opp av to kniver, så går gjødsla gjennom fordeleren hvor den
finmales enda mer.
Knivene er produsert i Hardox, og knivbladene er reversible.
Drenering kan gjøres gjennom en valgfri hydraulisk tømmeventil.

Gjødsla sprøytes ned i det kuttede
sporet av injektordysene som har en
12 mm bred åpning.
Parene med skiver er utformet for å
følge terrenget nøyaktig, og de følger
også vogna når den svinger. Derfor er
også gjødsling gjennom skarpe
svinger mulig.
Sprøytebommen «flyter» bak på
vogna, slik at den kan dreies eller
svinges med gjødselvogna etter
behov. Alle bevegelser dempes av
støtdempere.
Injektordysene og skivene kontrolleres
av trykkakkumulatorer, slik at bredde
og dybden på kuttet holdes konstant,
og i samsvar med overflatens kontur.

Hver disk har et konisk
rullelager som er
vedlikeholdsfritt og har lang
levetid.

En valgfri skjæreskive kan
også brukes, og denne
lager et 18 mm bredt spor.
Yytterligere 2 avstandsstykker også kan monteres
på hver skive.
TEKNISKE DATA:
Distribusjonshode:
Slanger:
Oljebehov:
Kapasitet:
Arbeidsbredde:
Coulter Åpning:
Driftstrykk :
Egenvekt :

2 eller 4 kammer
30 eller 40 stk, med 50 mm dia.
2-seksjoner min.35 l / min.
4-seksjoner min. 80 l / min.
8 000l / min.
6,4m (AG6000) og 8,0m (AG8000).
20cm
245 kg per disk (maks.)
1450kg (AG6000),1850kg (AG8000)

Overbelastningsvern: Akkumulatorer med sikkerhetsventil

Norsk importør:
www.agronic.fi

