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- growing together

SAMSON SPE/B
SPREDERE
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SPE/B-møgsprederne fra SAMSON AGRO hører til blandt de største smalkassespredere på 
markedet. SPE-sprederen er enkelt akslet. SPB-sprederen er forsynet med SAMSON AGROs 
boogie-aksel. Kassen er ens på de to spredere. Den rummer som udgangspunkt 21 kubik-
meter almindelig, fast husdyrgødning. Det vil sige møg fra mælke-, svine-, æg-, kyllinge- og 
minkproduktioner, hvor der har været strøet med halm, savsmuld eller lignende. Der kan 
tilkøbes en spildkant, så SPE/B-sprederne kan rumme op til 24 kubikmeter almindelig, fast 
husdyrgødning.

SPE/B-sprederne er udviklet til den professionelle bruger, der 
ikke alene har brug for en stor spreder, men også en stærk, 
stabil og effektiv spreder, som ligger godt på vej og i marken.  

Kassen og undervognen er udviklet som én enhed og bygget 
i materialer af høj styrke, hvilket gør SPE/B-sprederne meget 
robuste og stærke.  Drivlinie, gearkasse og spredebord er udført 
i kraftige kvalitetsmaterialer for at sikre SAMSON AGROs vel-
kendte holdbarhed og driftssikkerhed. Der opstår aldrig negativt 
prodsøjetryk på SPE/B-sprederne – med de uheldige følger det 
har for traktorens stabilitet. Drivlinien er opbygget af ø 50 mm 
rør og 6not 1 ¾ spline. De vitale komponenter i gearkassen til 
24 meter spredeudstyret er produceret af 18 CrNiMo 7-6 stål. 

SPE/B-sprederne findeler og spreder desuden husdyrgødningen 
rigtig godt, så planterne udnytter næringsstofferne i husdyr-
gødningen bedst muligt. Det gælder for eksempel om at undgå 
klumper på marken, idet det kan give planteskader. 12 meter 
spredeudstyret udmærker sig ved stor kapacitet ved mindre 
effekt end 24 meter spredeudstyret. 12 meter spredeudstyret 
egner sig til fast husdyrgødning med meget halm. Sprederne er 

forsynet med en hydraulisk bagklap og en baglåge, som holder 
på materialet under transport. 

Valser og udkastervinger på 24 meter spredeudstyret er dimen-
sioneret ekstra kraftig. Dette spredeudstyr kan derfor håndtere 
selv ret tung husdyrgødning, kyllingemøg, kompost og kalk/
slam. Gearkassen kører desuden med et højt antal omdrejninger, 
hvilket medvirker til en rigtig god findeling af materialet og en 
stor arbejdsbredde. 

SAMSON AGRO gearkassen er forsynet med knive, der klip-
per eventuelle halmstrikker i husdyrgødningen over. Det er en 
patenteret SAMSON AGRO løsning, der beskytter gearkassen.

For at sikre en fortsat effektiv spredning af husdyrgødning og 
for at sikre en lang levetid af SPE/B-sprederne, er det muligt at 
skifte sliddele i bunden af spredebordet og svøbene. 

SPE/B-sprederne er designet, så de er nemme at vedligeholde. 
Det er for eksempel nemt at smøre bundkæden udefra. Det gør 
man igennem en hængslet låge i front.

SAMSON AGRO 

SPE/B-møgspredere

SPE-spreder med en aksel SPB-spreder med boogie-aksel
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Valg af aksel
Man får en stærk og enkel spreder ved valg af den enkeltakslede 
SPE-spreder. Den vil dække mange professionelle brugeres 
behov. Med SPB-sprederen fordeles vægten af sprederen på 
to aksler. Boogieakslen er drejebar. 

Valg af spredeudstyr
SPE/B-sprederne kan enten leveres med spredeudstyr, der 
går ud i henholdsvis 12 og 24 meter arbejdsbredde. Der er 
lodrette valser på 12 meter spredeudstyret, mens der er 
vandrette valser på 24 meter spredeudstyret. Uvildige eks-
perter har lavet et større udviklingsarbejde med SAMSON 
AGROs 12 og 24 meter spredeudstyr for at sikre det bedste 
spredebillede.

12 meter spredeudstyret er særdeles velegnet til fast husdyr-
gødning fra dybstrøelsessystemer med meget halm. 24 meter 
spredeudstyret kan håndtere næsten alle typer af materialer 
– også fast husdyrgødning. Men med større effektforbrug. 
Der er monteret sikkerhedskoblinger på både 12 og 24 meter 
spredeudstyret.

Valg af tilbehør
Det er muligt at tilkøbe flere typer af ekstra udstyr og tilbehør 
til SPE/B-sprederne, der monteres på SAMSON AGROs fabrik 
før levering. Blandt andet kan nævnes:

• MuckMaster 1000 doseringsudstyr, inklusive el-styret bund-
kæderegulering, der automatisk justerer bundkædehastighed 
efter fremkørselshastighed. Muckmaster 1000 er forbundet 
med en hjulføler, der måler vognens hastighed, hvorefter 
hastigheden af bundkæden reguleres efter denne hastig-
hed, så doseringen af husdyrgødning bliver, som ønsket. 

 • Epandix vejesystem, Pesee 3000, der kan veje sprederen, 
mens den holder stille. Det vil sige under pålæsning. I Pesee 
3000 er der en funktion, som registrerer antal læs og total 
vægt på alle læs. Systemet giver desuden alarm ved overlæs. 

 • Digital læstæller, der kan tælle antal læs, sprederen har kørt ud.  

 • 2-trins gearkasse til kalkspredning, 500-1000 NM, der giver 
mere moment til de tungere spredeopgaver, som for eksem-
pel kalkspredning. Med 2-trins gearkassen kan man desuden 
komme ned på en lavere aflæsningshastighed. Eksempelvis 
hvis man har et tungt læs og vil køre med lav dosering. 

 • Spredebegrænsere til højre eller venstre side kan fås til 
24 meter spredeudstyr. Det gør det muligt at lukke af for 
spredningen i en af siderne, når man for eksempel kører i 
kanten af en mark, hvor man ikke ønsker, at husdyrgødnin-
gen bliver spredt på nabomarken eller en tilstødende vej, 
der grænser op til marken.

12 meter spredeudstyr 24 meter spredeudstyr
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FUNKTIONER 
SPE/B

•  Ø 50 mm drivline
•  Al hydraulik er ført under kassen

Drivlinie

•  Kraftigt dimensioneret
•  Udkasterne kan leveres med 2 eller 3 vinger
•  På 24 meter spredeudstyret er det standard  
    med slidplader på spredebordets bund og sider

Spredebord

•  Er opbygget i højstyrke stål
•  Konisk opbygget og mest bred i bagenden, så  
   materialet dekomprimeres og naturligt ledes  
  mod spredeudstyret  

Kassen

Den forreste del af kassen er gummiophængt 
på træktrianglen

Affjedret træktriangel
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Hængslede låger foran på vognen gør det nemt
at smøre bundkæden

Nem vedligehold af bundkæde

• Stærk SAMSON AGRO gearkasse
• 30 liter olie
• Knive på klo-kobling (SAMSON AGRO patent)
• Gennemtestet gearkasse

Gearkasse

Baglågen på 24 meter spredeudstyret åbnes til 
siden, så det er muligt at rengøre valser uden at 
skulle ind i vognen. Her er den hydrauliske 
bagklap kørt op

Arbejdsvenlig opbygning af baglåge

Hydraulikslanger og andre ledninger er ophængt i en 
skinne/slangeholder med beskyttelsesskærm. De er 
dermed gemt væk og beskyttet under arbejdet. Be-
skyttelsesskærmen på slangeholderen er så kort, at 
den ikke kommer ind i skærmene på traktoren

Beskyttelse af hydraulik

Der er hydrauliske bremser som standard. Luft- og 
kombibremser er ekstraudstyr. Her ses luftbremser

Luft- og kombibremser (ekstra udstyr)

Hydraulisk spredebegrænser til både venstre og 
højre side muligt på 24 meter spredeudstyret

Kantspredebegrænser (ekstra udstyr)
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• Baglygternes placering forhindrer, at de  
 smudses til
• Lang holdbarhed, bedre lys

Placering af baglygter, LED-lys

Med forhøjet kant kan kassen rumme 24 
kubikmeter. Som standard rummer den 
21 kubikmeter.

Forhøjet kant (ekstra udstyr)

Stigen monteres forrest på venstre 
side af vognen. Der er stigetrin inde i 
vognen.

Stige (ekstra udstyr)

Inspektionsluge er monteret på front, så 
man fra traktorens førerhus kan holde øje 
med påfyldning og tømning af vognen/
ved kørsel med flydende materiale, kan 
der købes en afblændingsplade

Arbejdsvenlig inspekstions-
luge/afblændingsplade

Toplejerne kan smøres i passende ar-
bejdshøjde ved bundkædegearet. Man 
skal ikke ned under vognen.

Nem vedligehold af 
bundkædegear
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»  Effektivitet 

• Opbygning af spredeudstyret og den høje omdrejning-
shastighed medvirker til et optimalt spredebillede

•  Drivlinie, gearkasse og spredebord er kraftigt opbygget 
og kan håndtere selv tung husdyrgødning

•  SPE/B-sprederne er nemme og hurtige at fylde. På 
langs af kassen, er der plads til to-tre skovlfulde fra en 
gummiged, teleskoplæsser eller lignende 

 

» Styrke
 

• Kassen er produceret i højstyrke Domex stål
• GKN Walterheide kraftoverføring/PTO
•  Kraftig drivline, ø 50 mm og 6 not 1 ¾ spline
•  Rübig bundkæde
•  Valser og udkastervinger er kraftig dimensioneret 
•  De vitale komponenter i gearkassen er produceret i 18 

CrNiMo 7-6 stål 
•  De udskiftelige sliddele i spredebordet er produceret i 

Hardox stål

» Kapacitet

• SPE/B-sprederne er en af de største smalkassespredere 
på markedet 

» Vedligehold 

•  Man skal ikke ned under SPE/B-sprederne for at smøre 
bundkæden. Det kan man gøre igennem den hængslede 
låge i fronten af sprederne

• Alle smøresteder på både 12 og 24 meter spredeudsty-
ret er placeret i arbejdshøjde og kan nås udefra

 

» Levetid  

•  SPE/B-sprederne er produceret i højstyrke Domex stål
•  De centrale dele: drivlinie, gearkasse, bundkæde, spre-

debord, valser og udkastere er fremstillet i ekstra stærke 
materialer for at øge styrken og levetiden for sprederne

•  Det er muligt at udskifte sliddele i bunden af spredebor-
det og svøbet. Det giver en øget levetid for sprederne

•  GKN Walterheide kraftoverføring/PTO
•  SPE/B sprederne er monteret med lovbefalet LED lys, 

der har længere levetid

  Derfor skal du købe en

SPE/B-spreder 
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Brochure 70032-000

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

SPE

SPE

SPB

SPB
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Egenvægt er vejledende og afhængig af den enkelte maskines konfiguration.

Hjulmontering 
(Mål i mm)

Diameter A B D E
12 m

E
24 m

F
12 m

F
24 m

G
SPE21

G
SPE24

Alliance 620/75 R34 - A375 1820 2332 2952 646 1114 1098 3264 3264 2755 2758

Alliance 800/65 R32 - A360 1850 2432 3232 662 1130 1114 3260 3260 2770 3025

Nokian 800/50 R34 - ELS SB 1650 2582 3382 552 1030 1014 3060 3060 2670 2925

Hjulmontering Egenvægt (kg)

(Mål i mm) 12 m 24 m

Alliance 620/75 R34 - A375 5350 
(SPE21)

5700 
(SPE21)Alliance 800/65 R32 - A360

Nokian 800/50 R34 - ELS SB 5555 
(SPE24)

5905 
(SPE24)

Hjulmontering Egenvægt (kg)

(Mål i mm) 12 m 24 m

Alliance 600/65 R34 - A388 8050 
(SPB21) 

8400 
(SPB21)Alliance 600/50 R22,5 - A388

Alliance 800/50 R34 - A388 8255 
(SPB24)

8605 
(SPB24)Alliance 800/45 R26,5 - A328
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Hjulmontering 
(Mål i mm)

Diameter A B D E
12 m

E
24 m

F
12 m

F
24 m

G
SPB21

G
SPB24

Alliance 600/65 R34 - A388 1670 2390 3190 890 1355 1187 3505 3505 2995 3250

Alliance 600/50 R22,5 - A388 1230 2390 3190 890 1355 1187 3505 3505 2995 3250

Alliance 800/50 R34 - A388 1650 2590 3390 920 1390 1220 3540 3540 3030 3285

Alliance 800/45 R26,5 - A328 1374 2590 3390 920 1390 1220 3540 3540 3030 3285


