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SP15
szervestrágya-szóró
A dán SAMSON AGRO S/A közel nyolc 
évtizedes tapasztalattal rendelkezik 
a mezőgazdasági gépgyártás, és a 
trágyaszórók, valamint hígtrágya-ki-
juttató tartálykocsik fejlesztése te-
rén. A gyár 2019-ben vásárolta fel a 
PICHON INDUSTRIES csoportot. Szá-
mos szabadalom és újítás kapcsolódik 
a gyár nevéhez, köztük a függőleges 
szóróhengeres trágyaszóró is.

Az SP trágyaszóró család
tagjai kiforrott, kompromisszum-men-
tes gépek, maximális szórási pontos-
sággal. A komponensek 

80 százaléka 
a dániai Viborgban lévő üzemben ké-
szül. A sorozat főbb jellemzői az ala-
csony teljesítmény-igény, a kompakt, 
időtálló, kistömegű építésmód. A ki-
szórható mennyiség

4–70 t/ha között
választható, a szórásszélesség 

8–12 m közötti 
lehet. Az SP 15-ös modell a második 
legnagyobb a SAMSON kínálatában: 

15 köbméteres kapacitása 
magasítóvalközel 20 köbméterre nö-
velhető.

A SAMSON a világon elsőként ve-
zette be a dupla függőleges hen-
gerekből álló szórószerkezetet, 
amely az optimális és egyenletes 
szóráskép garanciája. A tányérok 
pozícionálása eltérő, így a felső rész 
oldalra és fölfelé, a középső rész 
hátra és egyenesen szór, míg az alsó 
rész a legkönnyebb részecskéket is 
képes felvenni. A speciális kialakítás 
teszi lehetővé a tökéletes szóráské-
pet és a széllel szembeni minimális 
érzékenységet.

A dobok mechanikusan, kardánten-
gellyel vannak meghajtva

Az extrém nagy szilárdságú svéd 
DOMEX acél révén a kocsi alacsony 
saját tömeggel bír, az önsúlya alig 
4,4 tonna. 

A nagyméretű kerék, a hátratolt ten-
gely és az alacsony súlypont révén 
kisebb teljesítményigényű (130–150 
LE), és könnyen manőverezhető ne-
hezebb körülmények között, mély ta-
lajokon is.
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A hajlított, csavarozott késvégek edzett 
acélból készülnek, így nagyon jól el-
lenállnak a kopásnak és a különböző 
idegen tárgyaknak.Az elfordított kések 
nemcsak adagolnak, de aprítanak is, így 
nemcsak egyenletes, de aprózott szó-
rásképet is kapunk.

A hátrafelé táguló kocsiszekrény 
által az anyag a hátrafelé történő 
mozgás során saját magától lazul 
fel.

A rácsos kialakítású homlokfalon 
keresztül a gépkezelőnek rálátása 
van a trágyaszóró belsejébe.

Hidraulikus hátsó ajtóval minden 
SAMSON szervestrágya-szóró fel-
szerelhető. A galvanizált védelem-
mel ellátott ajtó megakadályozza 
az anyag kihullását szállítás köz-
ben, a munka során pedig a kiszórt 
anyag mennyisége szabályozható 
általa.

Az opcionális SpreadMaster vezér-
lőegység a trágya precízebb ada-
golásában segít. Minden fontosabb 
funkció a 4,3 colos érintőképernyős 
kijelzőn keresztülelérhető és vezérel-
hető. Az adatok (terület, idő, kiszórt 
anyag mennyisége stb.) egy külső 
hordozóra exportálhatók.

Az anyag mozgatásáról két hosszú 
élettartamú lehordólánc gondos-
kodik. A láncok meghajtását masszív 
hidromotor végzi, és a mozgásirányuk 
megfordítható. Az öntisztító, L alakú, 
edzett acélból készülő kaparólécek 
a kocsifenék 95%-át lefedik. Opcio-
nálisan kérhető, szabadalmaztatott, 
hidraulikus láncfeszítés gondoskodik 
a kaparóláncok mindenkori tökéletes 
előfeszítéséről.


