DUPLA TÁRCSÁS MŰTRÁGYASZÓRÓK

H

A múlt század hetvenes éveiben alapított
EUROSPAND márka mindig kiemelkedő és
sikeres volt a professzionális műtrágyaszórók
építésében és szállításában. A gondolkodás
alapjai a szerkezeti szilárdság, elosztási
pontosság, korrózióállóság, folyamatos és állandó
technikai innováció.
2001-ben lett feltalálva és azóta gyártva a Vibro
System, a rezgő alsó garattal ellátott rendszer, amely
azóta sikeressé tette a dupla tárcsás szóró gépek
gyártását.
Az üzem 8500 négyzetméteres területet foglal
magában, és egy napelemes rendszert, amely maximális
teljesítménye 730 kWp, és amelynek éves termelési
kapacitása megközelíti a 900.000 kW / év.
A gyáron belül (az UNI EN ISO 9001 minõsített
minõségbiztosítási rendszer ellenõrzése alatt) folyik a
mechanikai és elektronikus tervezés 100% -a, és itt készül az
összes alkatrész és félkész alkatrész 90% -a.

Miért
válassza az
Eurospand-ot?
David, Galileo, Jolly, Elettra:
az Eurospand dupla tárcsás
műtrágyaszórói, melyek ideálisak
a megfelelő és pontos műtrágya
kijuttatásra. Alkalmasak emellett
bizonyos vetőmagok, és szerves
tápanyagok kiszórására is.
A helyes műtrágya kijuttatás nem
szennyezi a környezetet, éppen
ellenkezőleg: nélkülözhetetlen
segítség a jobb gazdálkodáshoz.
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ROZSDAMENTES
ACÉL

HIDRAULIKUS
SÚBER NYITÁS

ELEKTRONIKA

SÚLYMÉRÉS

INTEGRÁLT GPS

Rezgő alsó garat,
keverő nélkül

Kiváló eloszlás még
sík terepen is

Mikrometrikus adagolás és
a szórási szög önbeállítása

Transmission Protection
System. A műtrágyaszóró
hajtómű egység védelme

Éveken át: Inox és korszerű
korróziógátló kezelések

Alapfelszereltség, kétféle
megoldás választható

Automatikus
sebességarányos
kijuttatás

A tartály tartalmának
valós idejű súlymérése
(+W verziók)

Integrált GPS

VIBRO SYSTEM keverőszerkezet nélkül
Rezgő alsó garat, amely folyamatosan és
egyenletesen táplálja az elosztórendszert. A keverők
használatának elkerülésével megakadályozza a
termékek zúzódását, garantálva a kiválasztott
mennyiségek homogén adagolását szemcsés,
porszerű, szerves pellettált műtrágyák és vetőmagok
esetében is.
A rezgő aljzatokra szerelt két rozsdamentes acél
rács az esetlegesen összeállt anyagot megtartja
és állandó nyomást biztosít a műtrágya tápláló
rendszerre.

A VIBRO-SYSTEM előnyei:
• A műtrágya szemcsék és magok törése,
porosodása nem következik be
• Nincs felmelegedés és nem képződnek csomók
• A műtrágyák minden típusának elosztása még
kritikus időjárási körülmények között is
• A kiadott mennyiségek nem függenek a
tartályban lévő mennyiségtől

NPK
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VETŐMAG

AMMONIUM
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SZUPERFOSZFÁT

KÁLIUM KLORID

AMMONIUM
SZULFÁT

AMMONIUM
NITRÁT

NPK

SZERVES PELLET

OLDALIRÁNYÚ RÁFOLYÁS
A műtrágya oldalirányú betáplálása a szemcsék
törésének és porlasztásának megszüntetését jelenti
az elosztás során.
A műtrágya oldalirányban kerül a lapátra, fokozatos
gyorsítással kerül kiszórásra. A rendszer folyamatos és
rendszeres ráfolyás biztosít, még egyenetlen terepen
is, ahol a hagyományos kiáramlású rendszerek nem
garantálják a keresztirányú egyenletességet.

TÖRÉSVEDŐ
A szabadalmaztatott bordákkal ellátott lapátok
és a szórótárcsák fölött rozsdamentes acél gát
garantálják a kiváló keresztirányú eloszlást.

ADAGOLÁS és ELOSZTÁS
Az automatikus pozícionálási rendszer
optimalizálja a műtrágya ráfolyását a szórótárcsára
az adagolt mennyiség növekedésétől függően.
A műtrágyák kilépési útján manuálisan is lehet
gyorsítani/lassítani, hogy kompenzálja a műtrágyák
különböző fizikai jellemzőit.

A változó geometriájú nyílásokkal ellátott
rozsdamentes acél garatok lehetővé teszik a
megfelelő dózisgörbét mind a mikro-mennyiségek,
mind a nagy adagok esetében.
NPK 15-15-15 ADAGOLÁSI GÖRBE

TÖKÉLETES ELOSZTÁS KETTŐS ÁTFEDÉSSEL

fedő

valódi

nyitás

RELATÍV SZÓRÁS

távolság (m)

TPS

Műtrágyaszóró
védelmi
rendszer

A Transmission Protection System (hajtómű védelmi
rendszer) megakadályozza, hogy a hajtómű
alkatrészei károsodjanak, ha a kardántengely hossza
nem megfelelő.
A központi hajtásház hat gumibakos csatlakozóval van
rögzítve a vázhoz, amelyek elnyelik a nem megfelelő
csatlakozás által generált hajlító feszültségeket.

HIDRAULIKUS
NYITÁS és ZÁRÁS
Hidraulikus hengerek rozsdamentes acél szárakkal a súber
záráshoz és rozsdamentes acél gázrugók az áramellátás
súber nyitás aktiválásához.

1. OPCIÓ – Egy db egyszeres, vagy kettős működésű hidraulika kör
A jobb vagy bal oldali olajkör független működését a
váltószelep állításával lehet elérni.

Váltószelep

Gázrugó
Egyszeres működésű
hidr. kör

Gyorscsatlakozás

2. OPCIÓ – Két db kettős működésű hidraulika kör
A jobb vagy bal oldali olajkör független működését
közvetlenül a fülkéből lehet elérni.
Nagy szilárdságú
öntött és edzett
fogaskerekek

Gázrugó
Egyszeres működésű
hidraulika kör
Váltószelep
Gyorscsatlakozók

ROZSDAMENTES ACÉL
Az adagolórendszer, a mérlegelés és az elosztó
rendszer az összes csavarral együtt rozsdamentes
acélból készülnek, garantálva a hosszú élettartamot.
A nem rozsdamentes acélból készült fémalkatrészek
homokfúvással vannak előkészítve, majd a kétsoros
festést követően 220° C-os kezelést kapnak.

Az ívelt csövek és a lekerekített alakú profilok
megakadályozzák a műtrágya lerakódását, és így
könnyen tisztítható a váz és a tartály minden része.

ELEKTRONIKUS
VEZÉRLÉS

SÚLYMÉRŐ
RENDSZER

A szükséges dózis automatikusan szabályozva van
a két szervomotor előtolási sebessége (Forward
Speed Calibration) alapján.

A „+W” változat kettős váza tartalmaz két
5 tonna teherbírású integrált
mérőcellát, amelyek folyamatosan
érzékelik a tartályban levő műtrágya
valóssúlyát, hogy mindig a pontos
hektáronkénti mennyiség legyen
kiszórva, még akkor is, ha a
a tartályban lévő műtrágya fizikai
jellemzői változnak munka közben.

A rendszer lehetővé teszi a dózisok azonnali
megváltoztatását, a bal/jobb oldali szórás külön
leállítását, a kiszórt mennyiségek és a megművelt
terület ellenőrzését, mindezt kényelmesen a traktor
kabinjából.
Két mágneses érzékelő érzékeli a súberek pontos
nyitását/zárását, közvetlenül vezérli a szervomotorokat
és kiküszöböli a lehetséges pozícióhibákat.

A két alsó csatlakozási ponton
található mérőcella pontos értékeket
mutat akár 12 fokos dőlés esetén is.

Akkumulátor vagy
ISO 12369

Mágneses poziciónáló szenzor
Vizszintes csatlakozó rúd
Sulymérő cellák
Szervomotorok
Sulymérő rendszer segédváz

ECU
Súlymérő
egység

Rendkívül megbízható szervomotorok, gyors mozgatás
(14 mm/s) és alacsony energia fogyasztás.
Kijelző

GPS egység

Mágneses
szenzor

Elektromos súber nyitás

2 súlymérő
cella
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SZÓRÁSI SZÉLESSÉG
NYÍILT TEREPEN

Maximális sokoldalúság.
Ez a modell, melynek szélessége mindössze
1,2 méter, ideális a gyümölcsösök és a
szőlőültetvények soraiban 2-5 méteres intenzív
lokális műtrágyázáshoz. A tápanyag közvetlenül a
sorba kerül. A lokális sortrágyázáshoz tervezett David
Fruit egy rozsdamentes acélbol készült moduláris
terelőlemeznek köszönhetően gyorsan átalakítható,
hogy alkalmazkodjon a különböző típusú elosztáshoz.
Egy perc elegendő a terelőlemez kiszereléséhez és
a gép teljes szélességben tud dolgozni, ez legfeljebb
12 méter.
Két hátsó határszél szóró (opcionális)
alkalmazásával lehetséges a műtrágyázás a
sorok között is, fóliákban, illetve szántóföldi
területek területek jobb vagy bal szélén.

Gyors átszerelés a sorszórás/teljes munkaszélességű munkavégzés között.
Két gomb lecsavarásával a terelőlemez eltávolítható, és a David Fruit-t alkalmas
teljes szélességű szórásra.

SZÓRÁSI SZÉLESSÉG
SORKÖZI
KIJUTTATÁSKOR

TARTÁLY
KAPACITÁS

ÜRES TÖMEG
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BEÉPITETT
MÉRLEG

A nagy teherbírás és a nagyobb munkaszélesség teszi ezt
a modellt ideálissá a nagyobb sortávolságú ültetvények
intenzív műtrágyázására.
A lokális sortrágyázáshoz tervezett Jolly Fruit egy
rozsdamentes acélbol készült moduláris
terelőlemezeknek köszönhetően gyorsan
átalakítható, hogy alkalmazkodjon a
különböző típusú elosztáshoz.
Egy perc elegendő az oldalsó hosszabbító
lemezek felemeléséhez, a középső terelőlemez
eltávolításához és a Jolly Fruit-t alkalmas teljes szélességű
szórásra, legfeljebb 18 méteres munkaszélességgel.
Ahogy a David Fruit modell esetében is, két hátsó
határszél szóró alkalmazásával a sorok közepén is
lehet trágyázni, valamint fóliákban, vagy a
szántóföldi tábla jobb vagy bal szélén.

Gyors átszerelés a sorszórás/teljes munkaszélességű munkavégzés között három egyszerű és gyors művelettel.
.

SZÓRÁSI SZÉLESSÉG
NYÍILT TEREPEN

SZÓRÁSI SZÉLESSÉG
SORKÖZI
KIJUTTATÁSKOR

TARTÁLY
KAPACITÁS

ÜRES TÖMEG
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MAX. SZÓRÁSI
SZÉLESSÉG

Kis méret,
nagy tartalom.
Ez a kis méretű modell ideális választás a
kisebb és közepes méretű gazdaságok
számára, műtrágyázására és vetésre.
Kompakt méretei ellenére David rendkívül
robusztus, teherbírása 1200 kg-ig terjed,
és ideális az I/II függesztőművel
rendelkező kis vagy közepes traktorokhoz
két különböző rögzítési helyzetben.

* opcionális szórólapátokkal

TARTÁLY
KAPACITÁS

ÜRES TÖMEG
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A funkcionalitás a lényege.
Az alacsony kialakítású tartály és a
csökkentett magasságú alapgép lehetővé teszi
a nagy zsákok könnyű betöltését, ugyanakkor
a teherbírás jelentős, 1600 literes kapacitásig.
Erős, 1900 kg teherbírású keret és két
rögzítési pozícióval rendelkező II. kategoriájú
csatlakozás.

Ellenőrző plexi ajtók a hátsó oldalon.
Manuális határszél szóró
rendszer (opcionális).

MAX. SZÓRÁSI
SZÉLESSÉG

TARTÁLY
KAPACITÁS

ÜRES TÖMEG
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SÚLYMÉRÉS
(*) JOLLY 18

Profi modellek.

TARTÁLY
KAPACITÁS

ÜRES TÖMEG

Belső támasztó szerkezet: minden dupla
tárcsás modell esetében alapfelszereltségként
ez a központi megerősítő támasztó négy
biztonságos horgot tartalmaz a gép
felemeléséhez, és az összecsukható
rögrácsok (opcionális) rögzítésére is
ez szolgál.

Közepes/nagy teherbírású és munkaszélességű
modellek a közepes és nagyobb üzemmérettel
rendelkező gazdálkodók számára,
műtrágyázásához és vetéshez.

Keret: szerkezeti szilárdság
3600 kg-os teherbírással. 3 pont
csatlakozások és kapcsolási
sokoldalúság három különböző
pozícióval; normál, előre tolt
100 mm-rel, vagy 150 mmrel emelt pozíció magasabb
növényállománynál.
Plexi ajtók: garat hátsó oldalán elhelyezett
plexi ajtók lehetővé teszik az alsó rögrácsokhoz
való könnyű hozzáférést az esetleges idegen
anyagok eltávolítása céljából.

**opcionális lapátokkal

MAX. SZÓRÁSI
SZÉLESSÉG

MAX. SZÓRÁSI
SZÉLESSÉG

Hidraulikus határszél szóró készlet:
a területek jobb oldalának műtrágyázására
(opcionális)

TÖKÉLETES JOBB OLDALI ELOSZTÁS

Átfedésben

Valódi

TARTÁLY
KAPACITÁS

ÜRES TÖMEG
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360°-os technológia.
Az Elettra verziókban alapfelszereltségként
megtalálható az Elektronikus rendszer, a +W
verziókban a súlymérő rendszer is, hogy a műtrágya
minőségétől és a menetsebességtől függetlenül
legyen szabályozva a kijuttatott mennyiség.

ROZSDAMENTES
ACÉL

HIDRAULIKUS
SÚBER NYITÁS

INTEGRÁLT GPS

SÚLYMÉRÉS

Azonnali gyors nyitást és zárást a munkafázis
elején és végén két kettős működésű hidraulikus
munkahenger garantálja, míg az áramlás folyamatos
beállítását munka közben a két szervomotor irányítja.

Az Elettra kettős vezérléssel rendelkezik, egy
hidraulikus és egy elektromos vezérléssel a
súber nyitásához és zárásához, valamint az azt
követő beállításhoz.

Két helyzetérzékelő szenzor érzékeli a hidraulikus
rendszer ON / OFF állapotát, és ezáltal az elosztást.
A műtrágya táblaszélen túlra való szóródásának
elkerülése érdekében a GPS továbbítja az
indítójelet, miután a traktor elérte a terület szélétől
a műtrágyaszóró szórási szélességével
megegyező távolságot.
Két mágneses érzékelő érzékeli a két súber
pontos nyitását, közvetlenül vezérli a
szervomotorokat és kiküszöböli a lehetséges
pozícióhibákat.

MAX. SZÓRÁSI
SZÉLESSÉG

TARTÁLY
KAPACITÁS

ÜRES TÖMEG

INTEGRÁLT GPS és SÚLYMÉRÉS
A 7 collos többfunkciós színes monitor
tartalmazza a GPS antennát, amely észleli és
továbbítja a rendszernek a valós előremeneti
sebességet anélkül, hogy az ISO 11786 kábelt,
vagy kerék jeladót kellene alkalmazni.

A „+ W” változat kettős
váza tartalmaz két 5
tonna teherbírású integrált
mérőcellát, amelyek
folyamatosan érzékelik a
tartályban levő műtrágya
valós súlyát, hogy mindig
a pontos hektáronkénti
mennyiség legyen
kiszórva, még akkor is,
ha a tartályban lévő
műtrágya fizikai jellemzői
változnak munka közben.

A szórási táblázatok lehetővé teszik az egyedi
trágyázási feladatok létrehozását / módosítását /
mentését, és a Bluetooth-on keresztül történő adat
továbbítást a végrehajtott feladatokról szóló jelentések
nyomtatására vagy további kezelésére.

A két alsó csatlakozási ponton
található mérőcella pontos
értékeket mutat akár 12 fokos
dőlés esetén is.

A gépkezelő a monitoron azonnal megváltoztathatja
a hektáronkénti mennyiséget, aktiválhatja a határszél
szóró egységet, megjelenítheti a folyamatban lévő
munka jellemzőit, a megművelt területet, a maradék
kg-ot, figyelmeztetést a tartály alacsony töltöttségére
vonatkozóan, illetve riasztásokat bármilyen egyéb
rendellenességről.

01 – PELLET RÁCS
02 – OLDALSÓ SORSZÓRÓ TOLDAT
03 – VILÁGÍTÁS
04 – HATÁRSZÉL SZÓRÓ
05 – FIX PONYVA
06 – BILLENTHETŐ PONYVA
07 – MENNYISÉG ELLENÖRZŐ SZETT
08 – KIEGÉSZÍTŐ SZÓRÓLAPÁTOK
09 – SORKÖZI TERELŐLEMEZ
10 – KERÉK SZETT
11 – NYITHATÓ FELSŐ RÖGRÁCS

*Jolly Fruit tömege elektromos rendszer nélkül

**Jolly 24 tömege elektromos és mérlegrendszer nélkül

Az ebben a prospektusban található leírások és információk tájékoztató jellegűek, nem lehet kötelezőnek tekinteni őket és előzetes értesítés nélkül megváltoztathatóak.

