SAMSON SP SPREDERE
SP9/11, SP12/15 og SP14/17

- growing together
SAMSON AGRO A/S • SP
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SP Spredere: Effektivitet og stabilitet
Mange års know-how
SP sprederserien er resultatet af 65 års SAMSON AGRO knowhow. Serien er løbende blevet videreudviklet og tilpasset intensiv

SP14 uden ekstra sider og SP17 med ekstra sider. Tallene er et
udtryk for, hvor mange kubikmeter møg, der kan være i sprederne.

brug i landbruget.
Med SP sprederne var SAMSON AGRO den første producent i verden til at lancere spredeudstyr med lodrette valser. Det øgede
kapaciteten betragteligt. SP seriens vigtigste egenskab er dens
evne til let, præcist og effektivt at fordele og sprede husdyrgødning jævnt på marken. Det er af afgørende betydning for planternes udnyttelse af husdyrgødningen.
SP serien er meget alsidig og gearet til at klare alle former for
spredeopgaver – både på større landbrug, på maskinstationer,
ved biogasanlæg og hos maskinfællesskaber. Der er tale om en
absolut driftssikker sprederserie med meget lave vedligeholdelsesomkostninger.
Nye modeller
SP sprederen kan købes med og uden ekstra sider. Den mindste
model uden ekstra sider hedder SP9. Med ekstra sider hedder
den SP11. Den mellemste model uden sider hedder SP12 og SP15
med ekstra sider. Den største model – den nye model – hedder
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Nyt fra 2015
SP-serien er blevet opdateret og tilpasset brugernes behov i
2015:
•
Kapaciteten er øget, idet SP serien er blevet udvidet med
endnu en modelstørrelse, SP14/17. Kassen på denne model
er en 55 cm længere udgave end på SP12/15
•
Gearkasse og oliemotor er opgraderet, så der er skabt et
bedre træk i bundkæden
•
Der er skiftet til nye integrerede 13 ton aksler fra BPW
•
Der er lavet et nyt design af frontgitter/stenfang, som sikrer
et bedre overblik over fyldning og tømning af sprederen fra
traktoren
•
SP sprederen kan som option forsynes med hydraulisk bagklap, der åbner 100 mm højere end tidligere
•
Der kan tilkøbes et nyt stærkere skærmkit til hjulene. Disse
skærme har desuden så meget hældning, at ophobning af
materiale oven på skærmene mindskes
•
Der kan tilkøbes spredebegrænser til venstre, højre eller
begge sider
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1480 mm

1420 mm

Gennemtænkt design
Uovertruffen holdbarhed

Kassen er konisk
SAMSON AGROs sprederkasser er opbygget med en konisk længdekonstruktion. Bredden af kassen er hermed større i den bagerste del af kassen
end foran. Det betyder, at der sikres en naturlig fremføring af materialet i
kassens længderetning og en effektiv forsyning til spredeudstyret. Samtidig forhindrer den koniske opbygning, at materialet danner bro i kassen,
selv når der spredes materiale med et højt indhold af strå.
En finish af høj kvalitet
SAMSON AGROs spredere er sandblæst og herefter malet med en primer
og maling. Det giver en optimal beskyttelse og holdbarhed af overfladen
på sprederen.
Domex stål
Ligesom alle andre SAMSON AGRO spredere, er de vitale dele på SPsprederne konstrueret i højstyrke stål, som kombinerer lav vægt med høj
styrke i stålet. Eksempelvis er det meste af kassen produceret i Domex
højstyrke stål. Afhængig af udformning og hvilken type stress, komponenterne i Domex højstyrke stål udsættes for, kan de tåle 3-4 gange så meget
stress, som stålkvalitet 235.
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En effektiv arbejdsmaskine
Lav læssehøjde
SP sprederen fra SAMSON AGRO er konstrueret med et lavt tyngdepunkt og hjulene tæt på kassen for at opnå en god stabilitet og
en af markedets laveste læssehøjde. På trods af det lave tyngdepunkt, kan SP sprederen monteres med store hjul (op til 1,82 m i
diameter).
SP sprederen kan uden problemer læsses med for eksempel traktor med frontlæsser. Konstruktionen af kassen og stabiliteten
i sprederen giver mulighed for en imponerende høj læsningsgrad. Selv når der køres på skrånende terræn med fuld læs er SP
sprederen meget stabil.
En ideel kraftoverførsel
Da hjulene er placeret så langt bagude på SP sprederen, opstår der ikke negativt prodsøjetryk. Selv når kassen er ved at være tømt,
er kraftoverførslen under kontrol.

Vandtæt
Materialet i kassen trækkes frem af to
dobbelte bundkæder. Der er monteret
gummiklapper foran på bunden af kassen
og foroven på spredebordet, så væsken
i materialet bliver i materialet og mindst
muligt væske lækkes fra kassen, selv når
der skal spredes meget vandig materiale.
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Perfekt aflæsning
SP sprederen er forsynet med et bredt og
højt lodretstående frontgitter/stenfang, så
føreren af traktoren beskyttes mod sten,
der sendes ud fra spredeudstyret, og har
et godt overblik over fyldning og tømning
af kassen fra traktoren

Ekstrem komfort
SP sprederen er udstyret med fire støddæmpere i gummi (to over og to under
træktrianglen), så der er en god affjedring både når kassen er fyldt helt op og
når den næsten er tømt.
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SAMSON AGRO VALSER: ET UNIKT KONCEPT

Erfaring, nøjagtighed og en spredeevne uden lige
SAMSON AGRO har i samarbejde med uvildige eksperter fra
uafhængige forskningsinstitutter udviklet en unik opbygning
af valserne på spredeudstyret til SAMSON spredere. Dette
design på valserne giver et optimalt og ens spredebillede og
tillader en dosering fra 4 til 70 ton pr. hektar. Ser man på den
enkelte valse, er den opbygget som en spiral som de fleste
andre valser, men spiralen drejer i den modsatte retning på
den nederste 1/3 af valsen. Sammen med de kraftfulde udkastere på spredebordet betyder det, at materialet spredes
perfekt uden vinden får den store påvirkning på spredningen.
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I den øverste 2/3 af valsen
drejer spiralen mod venstre.
Her sker der en parabolsk og
ensartet fordeling af materialet

Skarpe skæreknive
De skarpe knive på valserne er reversible og sat fast med bolte. De er lavet
i 24MnB5 stål, der er hærdet efterfølgende. De er unikt formet til at tillade
en perfekt oprivning i materialet og
spredning i en vid vinkel.
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I den nederste 1/3 af valsen er spiralen monteret omvendt. Her sker der
en nedadrettet spredning med kortere
bue, så spredningen er mindre vindfølsom

Smart designet spredebord
SP sprederen er forsynet med et unikt udformet
spredebord. Det er lavet i højstyrkestål for at øge
holdbarheden. Den buede form omkring udkasterne sikrer en naturlig udkastning af al materialet. Hele spredebordet kan udskiftes, da det er
boltet fast til sprederen.

3

Udkasterne i bunden af valsen på
spredebordet fjerner det nederste/
det sidste materiale i kassen på
sprederen. Og størstedelen af
eventuelle fremmedlegemer fjernes

Topleje på valsen
Valsen hænger i et ”In-built ball system”,
der betyder, at valsen kan løfte sig, hvis
et fremmedlegeme kommer ind i valsen.
Transmissionen er fuldstændig beskyttet. Smøringen af disse lejer valsen
hænger i sidder i mandshøjde.
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En alsidig spreder
til mange typer opgaver
Høj ydelse
SP sprederne er designet ud fra brugernes behov og ønsker til at
kunne sprede tungt og kompakt materiale, komposteret materiale
eller materiale med et højt indhold af strå.

SP sprederne er derfor et godt valg, når der ønskes en høj ydelse
samtidig med, at der garanteres en bred spredebue og et præcist
spredebillede.

Meget stærk konstruktion
SP sprederkassen har et unikt design. Siderne er bukket. Det er en meget stærk opbygning. Det tillader meget klistret materiale at blive spredt uden problemer, da den
suge-effekt, der kan ske på lige flader med et klistret materiale, ikke opstår.
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Stærkt drejningsmoment
Den kraftfulde gearopsætning sikrer jævn
bundkæde kørsel.
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DOBBELTKÆDET STÆRK BUNDKÆDE SOM STANDARD

Type

schema
maillon

Ref maillons
Ref barettes

maillon chaine

Type d'épandeur

Type d'épandeur

932000001
932000001
932000001
932000001

068.524 x2
(ou 068.413 x2)

74

932000001
065.555
SP9/11 (jusque 06/2012)
SP12/15 (jusque 12/2011)

065.555

60,6

1316356
1316825
SP9/11 (depuis 07/2012)
SP12/15 (depuis 01/2012)

tapis complet

9THM
12THM
908
1009MT

932000001

1316825
(ou 065.555)

069.464 x2
(ou 069.404 x2)

barette chaine

1210

1316356
(ou 932000001)

1316825
(ou 065.555)

1316758 x2

1330627 x2
1316259 x2
1316259 x2
1316223 x2
1316223 x2
1350411 x2

L-formede medbringere
Medbringerne er lavet i hærdet stål, og de dækker 95 procent
af bunden i kassen på sprederen. De er placeret med 330 mm
afstand. Den L-formede profil på medbringerne gør dem meget
stærke og en bedre tømning af meget klæbrigt materiale. Materialet falder desuden af, inden kæden og medbringerne kører
tilbage til fronten af vognen under kassen. Så der er intet spild
på vejen.

062.607
062.588
065.555
065.555

SP9/11
chaines standard

1316356
(ou 932000001)

1316757

1330030
1316335
1316335
1316335
1316335
1316335

Stabil fremdrift i materialet
En dobbeltkædet bundkæde sikrer en regelmæssig/stabil
fodring af spredeudstyret. Kæden er lavet i stål med høj trækstyrke. Den drives af en kraftig gearopsætning. Bundkæden i SP
sprederen kan køre i begge retninger.

062.466 x3
062.511 x3
068.413 x2
069.404 x2
069.404 x2 +
932000001 x8

SP12/15
chaines standard

932000048
932000053
932000053
932000053
932000053
932000053

Ens slid
Det tager kun nogle få minutter at afkorte kæden. Når først
den rigtige justering er blevet lavet, sikrer den hydrauliske
kædestrammer (ekstra udstyr), at kæden strammes ensartet.
Det medvirker til at mindske sliddet af kæden.

932000048

SP12/15 chaines
renforcées
SP22
Flex16/19 =>2013
Flex16/19 2014=>
Flex20/23 =>2013
Flex20/23 2014=>
SPE/B
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Fond mouvant / Tapis

entrainement tapis

065.423 x1

067.452 x1

062.307 x1
062.339 x1
065.423 x1
065.423 x1

062.423 x4

062.423 x4

062.423 x4

pignon entr.
avant
062.423 x4
062.423 x4
062.423 x4
062.423 x4

065.474 x2

065.474 x2

065.474 x2

065.474 x2

palier lateral
d'arbre entr.
065.474 x2
065.474 x2

1316229 x2
1319043 x2
1316229 x2
1319043 x2
1316229 x2

065.424 x2

065.424 x2

065.424 x2

065.424 x2

palier central
d'arbre entr.
065.424 x2
065.424 x2

932000048
1316757
SP22
SP12/15 (option)

065.423 x1

1316756 x4

1330515 x2
1316234 x2
1319030 x2
1316234 x2
1319030 x2
1316234 x2
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arbre entr. tapis

1316753 x1

1316268 x4
1316268 x4
1316268 x4
1316268 x4
1316268 x4
1316268 x4

Selvrensende kædehjul
Kæden renses af kædehjul på bundkædeakslerne, der er placeret både foran og bag på kassen. Det betyder, at hvert led
på kæden automatisk bliver renset i spredeudstyret. Så der
efterlaves ikke materiale i kæden, som ellers kunne falde af
under sprederen.

1330038 x1
1316218 x1
1319003 x1
1316218 x1
1319003 x1
1350112 x1

Flade SAMSON kæder
De flade kædeled, der kun bruges af SAMSON AGRO, er meget
slidfaste, hvilket medfører en lang holdbarhed og lave vedligeholdelsesomkostninger. De flade kæder gør SAMSONs dobbeltkædede bundkæde ekstraordinær langtidsholdbare.

BUNDKÆDESTRAMMER - EKSTRA UDSTYR
RETOUR

PRESSION

78,5

932000053
1316335
Flex - SPE
SPB - SP22

AGR 07/2014

Spredere fra SAMSON AGRO kan forsynes med et patenteret hydraulisk bundkædestrammer-system (ekstra udstyr), der øger spredernes levetid, fordi det
sikrer, at kæderne altid er korrekt strammet i forhold til vægten af det materiale,
der er i kassen. Fire cylindere placeret i serie sørger for en tilpas stramning af de
fire kæder. Den nemme brug og den regulerede stramning af kæderne garanterer
lave vedligeholdelsesomkostninger.

SAMSON AGRO A/S • SP
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MEGET STÆRK GEARKASSE

SAMSON gearkasse
SP sprederne er forsynet med SAMSONs
højtydende, unikke tredobbelte blokgearkasse med integrerede fleksible koblinger. Denne kraftige gearkasse tillader, at
valserne kan køre med 534 rpm. Det sikrer en rigtig god oprivning af materialet.
Gearkassens høje oliekapacitet (27 liter)
sikrer en konstant smøring, ydeevne, en
naturlig afkøling uden nedbrud og dermed
en lang levetid.

Fremragende styrke
SAMSONs gearkasse, der blev lanceret for
over 40 år siden, er konstant forbedret siden da. Den er med de ekstra store koniske koplinger et fremragende valg for at
opnå en højtydende kapacitet.
Gearkassen sørger også for stivhed i sprederammen. Nem adgang til gearkassen
gør vedligeholdelse let.

SAMSON AGRO A/S • SP

Indbygget sikkerhed
Der er integrerede og fleksible koblinger
mellem gearkasse og valser. Koblingerne
absorberer slag, som kommer fra spredevalserne – fra eventuelle fremmedlegemer. Så det ikke ødelægger gearkassen.

Pobco lejer i træ
Den vigtigste transmissionsledning er monteret på trælejer. Denne løsning, som SAMSON har anvendt i over 40 år, eliminerer
behovet for vedligeholdelse og smøring.
Lejerne, der sidder forrest og bagerst på
drivakslen, har lettilgængelige smøresteder.
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STANDARD UDSTYR

Høj kvalitets produkt
Standardudstyret til SP sprederne inkluderer:
- Lodretstillede spredevalser med slagleophængte udkastervinger
- Vidvinklet PTO med sikkerhedskobling (automatkobling) med friløb
- Valsernes lejer kan smøres manuelt i mandshøjde
- Hydraulisk regulering af bundkædehastigheden og nødbetjening
- Træktrianglen er ophængt/støttet af fire gummistøddæmpere
- Manuelt regulerbar bundkædehastighed
- Bredt front stenfangsgitter med godt overblik over fyldning og
tømning af kassen
- Nem adgang til smøring af bundkæderne
- Adgangsstige

SAMSON AGRO A/S • SP

For øget trafiksikkerhed
Der er LED lygter på SP12, SP15, SP14 og
SP17 som standard. Men SP9 og SP11 er
monteret med glødepære baglygter som
standard. Der kan som option vælges en
hydraulisk klap til lygterne samt hjulskærme, så lygterne ikke svines til under
spredning af husdyrgødning. Disse optioner ser anderledes ud på de SP9 og SP11 i
forhold til de større SP spredere.
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EKSTRA UDSTYR

BAGKLAPSINDIKATOR
Skalaen indikerer, hvor højt den hydrauliske bagklap er oppe.

HYDRAULISK BAGKLAP
Der kan tilkøbes en hydraulisk bagklap til
SP sprederne. Den sørger for at der ikke
spildes materiale under kørsel på vejen.
Det smarte design, med to aktuatorer/cylindere med to forskellige diametre, sikrer
en jævn hævning af bagklappen. Bagenden
af SP sprederne er bredere end forenden,
hvilket medvirker til en løbende forsyning
af materiale til valserne.

Alle SP spredere kan forsynes med
en kompost fordeler til spredning
af tørt og let materiale. Åbningen
til SAMSON AGROs kompost fordeler kan justeres i bunden, hvilket gør den velegnet til at sprede
kompost og kalk i doseringer fra to
til tre ton pr. hektar.

SPREDESKÆRM
TIL KOMPOST
SIKKERHEDSBAGKLAP
Det er muligt at tilkøbe en sikkerhedsbagklap, der er lovpligtig på for eksempel det
tyske marked.

LOAD LOGGER
SAMSON AGRO tilbyder en intelligent læstæller, Load logger, der kan
dokumentere de enkelte læs, der er kørt ud. Loadloggeren kan også
tælle antallet af læs, der er kørt ud pr. dag eller i hele sprederens
levetid. Den er styret fra en sensor, der sidder i fronten af drivlinjen.

MUCKCONTROL
Med muckcontrol kan operatøren regulere hastigheden af bundkæden ved hjælp af et potentiometer. Spredningen startes og stoppes
manuelt ved hjælp af en nem, simpel, manuel betjent knap.

MUCKMASTER 1000
Muckmaster 1000 er en kørselsafhængig doseringsenhed. Den justerer automatisk bundkædehastigheden i forhold til traktorens hastighed, så doseringen sker nøjagtig og konstant, uanset hvor stærkt
traktoren kører. Som standard er SP sprederne forsynet med en hydraulisk regulering, men de kan forsynes med en muckmaster 1000,
der elektronisk regulerer hastigheden af bundkæden.
SAMSON AGRO A/S • SP

SPREDNING AF KOMPOST
OG FASTE UDKASTERE

Det anbefales at købe en spredeskærm til spredning af kompost.
Herved opnås en ens spredning af
komposten.

CENTRALHYDRAULIK
Det integrerede central hydrauliske system tillader operatøren at
ændre retningen af bundkæden og at hæve og sænke bagklappen. Dette trykknapregulerede system kan forbindes til SAMSON
AGROs andre elektroniske kontrolsystemer.

RETURFILTER
Som ekstraudstyr kan man få sat
et returfilter på det hydrauliske
system, der sikrer, at olien i hydrauliksystemet på både spreder og
traktor bliver renset. Det reducerer
vedligeholdelsesomkostningerne.
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Derfor skal du købe en SP spreder
» Lang levetid
		
•
Velafprøvet og robust konstruktion
•
Der er anvendt Domex højstyrkestål for at opnå en meget stærk spreder med lav vægt
•
Alle samlinger er fuldstændig svejset. Ikke kun punktsvejset
•
Piggene på valserne er produceret i hærdet stål
•
Unik tredobbelt SAMSON blokgearkasse med integrerede fleksible koblinger
•
Adskillige SP-spredere på markedet har været i brug i mere end 20 år
•
To dobbelte bundkæder med medbringere der sørger for regelmæssig forsyning til spredeudstyret, dobbelt
•
retningsrotation og lave vedligeholdelsesomkostninger
•
Højkvalitets overfladebehandling

» Ekstrem effektiv

» Lavt brændstofforbrug

•
		
•
•
		
•
•

•
•
		

Stabil konstruktion med lavt tyngdepunkt.
Hurtigere kørsel og hurtigere indtjent
Store hjul - mindre behov for trækkraft
Lav læssehøjde med hurtig læsning og
øget produktivitet
Valsernes pigge og vinkler: Gennemafprøvet design
Optimal diameter og rotationshastighed på valserne

» Afprøvet teknologi og 			
know-how
•
		
•
		

SAMSON har mere end 65 års erfaring med spredning
af husdyrgødning
SAMSON er de første i verden, der udstyrede sine
SP-spredere med dobbelte lodrette valser

SAMSON AGRO A/S • SP

Lav egenvægt – mindre behov for trækkraft
Større hjul giver en bedre vægtoverføring til traktoren
og reducerer køremodstanden

» Optimal spredning
•
•
•
•
•
•
•
•

Uovertruffen ydeevne
Kan sprede alle typer materialer
Konisk længdedesign på kassen, der sikrer en naturlig
fremføring af materialet
Dobbelte lodrette SAMSON valser
Design af valse og pigge sikrer en optimal findeling,
dosering og spredning af materialet
Optimalt spredebillede, der sørger for optimal udnyttelse
af husdyrgødning
Robust gearkasse: ydeevne fra 4 ton til 70 ton pr. hektar
Sikkerhed under transport og ingen spild på vejen ved
kørsel med vandigt materiale ved valg hydraulisk bagklap
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B

D

B

5310

A

7110

B

2395
2105

SP12

1760
5000831-003

2468
1760

002

210513 H1 added

5000831-003

2468
2130

002

AAB

210513 H1 added

5000831-003

1250

002

210513 H1 added

G

G

D

E

F

1064

1414

G

F

SP 11

SP15

1760

490

5250

E

A
D

D

B

6000
7930

A

A

B

B

5000831-003

2468

SP14

1760

5915

210513 H1 added

AAB

G
D

D

E

G

F

1060

1414

002

2468
2135
1760

SP17

6362
8554

A

A

B

B

SP 9-11
Hjulmontering
(Mål i mm)

Diameter

A

B

D

E

Alliance 18,4-15x34, Diagonal

1650

2045

2537

474

956

Alliance 600/65 R34 - A365

1648

2215

2817

473

Alliance 620/75 R26- A375

1593

2255

2843

Hjulmontering
(Mål i mm)

Diameter

A

B

18,4 R34 Alliance Diagonal Type 324

1650

2045

2515

482

930

23,1 R26 Alliance Diagonal Type 347

1605

2215

2802

460

600/65 R34 Alliance Radial Type 365

1648

2215

2835

620/75 R34 Alliance Radial Type 375

1593

2215

650/65 R38 Nokian Radial Type TRI 2

1811

Hjulmontering
(Mål i mm)

F

G
(SP9)

G
(SP11)

2708

1880

955

2707

446

928

D

E

Egenvægt (kg)
SP9

SP11

2230

2990

3111

1878

2228

3110

3231

2680

1745

2095

3115

3236

F

G
(SP12)

G
(SP15)

2848

2085

907

2826

481

929

2855

567

2215

2860

Diameter

A

B

18,4 R34 Alliance Diagonal Type 324

1650

2162

2632

513

930

23,1 R26 Alliance Diagonal Type 347

1605

2332

2922

490

600/65 R34 Alliance Radial Type 365

1648

2332

2932

620/75 R34 Alliance Radial Type 375

1593

2332

650/65 R38 Nokian Radial Type TRI 2

1811

2332

SP 12-15
Egenvægt (kg)
SP12

SP15

2435

3975

4160

2063

2413

4095

4280

2847

2084

2434

4115

4300

1015

2820

2057

2407

4175

4360

563

1010

2929

2166

2516

4275

4460

D

E

F

G
(SP14)

G
(SP17)

2848

2085

907

2826

512

929

2952

598

2977

593

SP 14-17

Egenvægt er vejledende og afhængig af den enkelte maskines konfiguration.

Egenvægt (kg)
SP14

SP17

2435

4270

4480

2063

2413

4290

4500

2847

2084

2434

4310

4520

1015

2820

2057

2407

4370

4580

1010

2929

2166

2516

4470

4680
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