
SAMSON SG GYLLEVOGN  

- growing together



SAMSON AGROs SG gyllevogn produceres i 2 modeller: SG 23 
med 2 aksler og 22,6 m³ tankvolumen samt SG 28 med 3 aksler 
og 27,8 m³ tankvolumen. 

Svanehalstrækanordningen til SG serien er udviklet til at overføre 
maksimal vægt til traktoren. Det betyder, at der ved en SG 28 
med fuld tank overføres mere end 10 ton vægt til traktorens 110 
mm trækkugle. Traktorens trækydelse øges, og vægtfordelingen 
mellem traktor og gyllevogn på marken forbedres.

SG gyllevognen er ligeom alle andre SAMSON gyllevogne meget 
kompakt. Akslerne er placeret langt tilbage, og hele køretøjet 
bestående af traktor og gyllevogn, forbliver fuld manøvredygtig 
med en lille venderadius. Derfor kan der køres på selv mindre 
arealer uden problemer. 

Svanehalstrækanordningen er højdejusterbar, så den kan tilpasses 
traktorer med forskellig dækstørrelse og højde på kugletrækket.

Pumpen
SAMSONS SG gyllevogne kan leveres med et fuldhydraulisk pum-
petårn. Via en hydraulikpumpe med høj ydelse (arbejdstryk 350 

bar), som sidder på traktorens kraftudtag, drives både læsse-
pumpen på pumpetårnet og aflæssepumpen. Vælges der imidler-
tid ansug på pumpetårnet, drives pumpetårnet af traktorens hy-
draulik. Alle pumper i SG vognene er de velkendte og højtydende 
SAMSON AGRO pumper. 

Ydelsesdata på læsse- og aflæssepumper*
SG gyllevognen kan som ekstra udstyr udstyres med et pumpe-
tårn (8”) til fyldning af vognen. Det kan pumpe optil 12.000 liter 
pr minut. Det er også muligt at vælge et pumpetårn med SAMSON 
AGROs ny ejektor system. Det har en fyldekapacitet på cirka 7.500 
liter pr. minut.

Ved udbringning af gylle med et SAMSON AGRO redskab – for eks-
empel slæbeslangebom (SB/SBX), sortjordsnedfælder (CM/CMX) 
eller græsnedfælder (TD/TE), kan SAMSONs spredepumpe på SG 
gyllevognen yde op til 12.000 liter pr. minut med hjultræk, der 
samtidig giver optimal hydraulisk effekt til sprede- og fyldepumpe. 
Med en standard fuldhydraulisk transmission er aflæssekapaci-
teten cirka 9.000 liter pr. minut. Flowmåler og dosering er også en 
del af standardudstyret på SG vognene.
* Alle pumpers ydelsesdata er baseret på vandydelse

   SAMSON SG gyllevogn 

med svanehals-træk



EJEKTOR PRINCIPSKITSE

Tryk og flow, når fyldepumpen ansuges. 

Forklaring til skitse: Rød pil viser det vakuum, der 
suger gyllen op til fyldepumpen. Blå pil viser, driftstryk 

til ejektor. Grøn pil viser det trykløse gylleflow.

Med ejektoren kan fyldepumpen på pumpetårnet ansuges/
primes. Når pumpen på pumpetårnet er fyldt med gylle, overtag-
er denne læsningen. Det nye ejektorsystem har stået sin prøve i 
SAMSON AGROs PG gyllevogne, og er blevet tilpasset og forbed-
ret til SG vognen.

EJEKTOR ANSUG TØMNING AF LASTBIL

Med ejektorsystemet kan fyldepumpen ansuges, således gyl-
len kan suges op fra eksempelvis et underjordisk lager samt 
tankbiler uden pumpe. Ejektoren, der bruges til at ansuge 
fyldepumpen, kan desuden via en 6” perrotkobling anvendes til 
mindre sugeopgaver.

EKSTRA UDSTYR

Ejektor på SG



Med SAMSONS doseringscomputer SlurryMaster6000 styrer 
chaufføren fyldningen af gyllevognen og doseringen under 
udbringningen. Alle hydrauliske funktioner kan styres herfra. 
SAMSONs SM Joystick gør gyllevognens betjening meget nem-
mere og mere ergonomisk – inklusive „Dog Walk“ funktionen.

SLURRYMASTER 6000 MED  
SM JOYSTICK

SAMSON SG gyllevogne er som standard udstyret med en elek-
tronisk fyldebegrænsning/vægtbegrænsning. Dette computer-
styrede læssesystem kan indstilles til kun at tillade, at der læsses 
en given mængde gylle i vognen. Fyldningen stoppes automa-
tisk, når den ønskede mængde er opnået, og køretøjets samlede 
vægt kan derved begrænses.

COMPUTERSTYRET 
FYLDEBEGRÆNSNING

Der kan tilvælges hydraulisk hjultræk med bakfunktion. Med hy-
draulisk hjultræk kan der overføres cirka 50 kW til vognens faste 
aksel. I meget kuperet eller ujævnt terræn, er SAMSONs hydrau-
liske hjultræk det oplagte valg for optimal kørsel under vanskelige 
forhold med mindre hjulslip og færre køreskader. For eksempel 
når der køres med græsnedfælder op ad bakker. Bakfunktionen 
gør, at chaufføren ofte er selvhjulpen i tilfælde af fastkørsel. 

HYDRAULISK HJULTRÆK 
Alle SG gyllevogne har hydraulisk affjedring som standard. Den 
hydrauliske affjedring sikrer en optimal vægtfordeling mellem 
alle hjul. Ligeledes forhindrer den hydrauliske affjedring, at vog-
nen kan krænge i skarpe sving og ved kørsel på skråninger.

HYDRAULISK AFFJEDRING

EKSEMPLER PÅ STANDARD UDSTYR OG EKSTRA UDSTYR/TILBEHØR

  EKSTRA UDSTYR       STANDARD     

  STANDARD       STANDARD     



SAMSONS SG gyllevogn er som standard udstyret med elek-
tronisk hjulstyring. Den tre-akslede  SG 28 har elektronisk 
styring af bageste og forreste aksel, mens den to-akslede SG 
vogn har elektronisk styring på den bagerste aksel.

ELEKTRONISK HJULSTYRING
SAMSON SG gyllevognen er monteret med en kraftig lift med 
cirka 3,6 ton løfteevne. Den kan trykke op til 5 ton, for eksem-
pel ved brug af en græsnedfælder. Liftfunktionerne kan styres 
automatisk via SlurryMaster6000, der også giver en integreret 
individuel dybderegulering for en eksakt styring af redskaberne.

LIFT

SG23 er forsynet med Colart aksler og 
bremser. Det er også standard på eksem-
pelvis SAMSON AGROs velkendte PG gylle-
vognsserie. SG28 er forsynet med aksler 
og bremser fra BPW. 

BPW AKSLER OG 
BREMSER PÅ SG28

SG kan forsynes med en bekvem trans-
port- og opbevaringskasse på siden af 
gyllevognen. Der kan bruges til transport 
og opbevaring af sugestudse, andoktragt 
med mere.

OPBEVARINGSKASSE 
TIL STUDSER

SG gyllevognen har en højdejusterbar 
svanehals, som kan tilpasses forskellige 
dækstørrelser på traktor og gyllevogn.

HØJDEJUSTERBAR 
SVANEHALS

EKSEMPLER PÅ STANDARD UDSTYR OG EKSTRA UDSTYR/TILBEHØR

  STANDARD       STANDARD PÅ SG28       EKSTRA TILBEHØR     

  STANDARD       STANDARD     



»  Lang levetid 

 Stærk konstruktion
•	 Tanken er fremstillet i 5mm stål
•	  De to vanger er udført i stål (S355)
•	  Hjulkonsollerne er fremstillet af Domex 600 højstyrkestål
•	  Der er fuldsvejset chassis
•	 Svanehalsen er produceret i højstyrkestål
•	  Hjulene er placeret på siden af tanken - resultatet er et 

lavt tyngdepunkt. Det lave tyngdepunkt gør konstruk-
tionen mere stabil

•	  Mindre korrosion - stærk overflade både indven-  
digt og udvendigt. Vognen er behandlet med   
epoxy indvendigt.

•	  En centrifugalpumpe er en stærk pumpe –    
der er mindre følsom over for sten og andre    
fremmedlegemer i gyllen.

» Høj effektivitet

 Høj stabilitet
•	 Det lave tyngdepunkt giver mere stabilitet og gør det 

muligt at køre hurtigere både i mark og på vej. Der kan 
dermed køres flere læs pr. time

•	  Hydraulisk affjedringssystem giver også mere stabil 
kørsel 

•	  Høj læsse- og aflæssekapacitet på op til 12.000   
liter pr. minut

 Effektiv arbejdsmaskine
•	  Konstruktion/design på vognen medfører uovertruffen 

manøvredygtighed og en meget lille venderadius
•	  Vognens egenvægt er lav sammenlignet med størrelsen, 

hvilket giver en høj nyttelast
•	  Det er muligt at bruge brede redskaber, såsom slange-

bomme, græs- og sortjordsnedfældere
•	  Det er hurtigt at skifte fra et redskab til et andet
•	  Med pumpetårn kan føreren opholde sig i førerhuset på 

traktoren under læsning af gyllevognen
•	  SG-gyllevognen er som standard udstyret med elektronisk 

fylde-/vægtbegrænsning. Fyldningen stoppes automatisk, 
når den ønskede mængde er læsset. Man kan hermed 
undgå at køre med for meget læs på offentlige veje

 

 Effektiv centrifugalpumpe ved aflæsning
•	  Pumpen er klar til brug med det samme, hvor en  

vakuumvogn har brug for tid til at opbygge et tryk 
•	  Den kan håndtere mange forskellige væsketyper uden 

at give stop i driften
•	  Pumpen er ikke følsom overfor sten og andre 

fremmedlegemer i gyllen, så der er færre driftsstop 

 

 SG Gyllevogn

Derfor skal du købe en



» Optimal spredning af   
 gylle - optimalt udbytte

•	  Gyllevognen kan udstyres med slæbeslangebomme, 
græs- og sortjordsnedfælder, som kan øge udnyttelsen 
af gyllen

•	  I modsætning til en vakuumpumpe kan SG-vognens 
centrifugalpumpe yde et mere konstant tryk. Resultatet 
er en mere præcis dosering i hele redskabets bredde

•	  Computeren og flowmåleren i SAMSON SlurryMaster 
6000 medvirker også til en meget præcis dosering

•	  Vognen overfører en stor del af vægten til Claas Zerion-
traktorens trækkugle. Traktoren får dermed et fan-
tastisk greb i jorden og kan hermed effektivt trække 
vognen. Det reducerer hjulslippet og skader på marken 
væsentligt

•	 Tanken er bygget i sektioner, og den bageste ende 
tømmes først, hvilket sikrer en høj vægtoverførsel til 
traktoren, selv når vognen er næsten tom. Det min-
imerer også risikoen for hjulslip og skader på marken

•	  På grund af den høje aflæsse- og læssekapacitet er der 
større chance for at kunne tildele gyllen i den isolerede 
og forholdvis korte periode, hvor det er bedst for af-
grøderne, og når vejret og øvrige forhold er optimale til 
at sprede gylle

•	  Med SG gyllevognen kan Xerions ”Dog Walk” funktion 
udnytttes

» Lave vedligeholdelses-
 omkostninger

•	 SAMSONs centrifugalpumpe er ikke følsom overfor sten 
og andre fremmedlegemer

•	 Centrifugalpumpen er fremstillet af standardkompo-
nenter, og nye komponenter er tilgængelige overalt

•	 Aflæsningsrøret er galvaniseret og er boltet på vognen, 
så det nemt kan modificeres og udskiftes

•	 Danfoss PVG32-ventilblokken er en standard komponent
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  Mål i mm  /  vognstørrelse SG 23 SG 28

  Længde [L] 10290 12280

  Længde [L’] 9420 11380

  Tankdiameter 2200

  Højde, afhængig af udstyr [H] 4000

  Kuglehøjde [K] 1530 - 1992

  Udsparing ved hals [U] 2460

  Nav-vidde [M] 2200

  Alliance 650/60 - 30,5. Diagonal type 328 [B] 2730

  Alliance 650/60 - 30,5. Radial type 380 [B] 2744

  Alliance 750/60 - 30,5. Radial type 390 [B] 2975

  Alliance 850/50 - 30,5. Radial type 390 [B] 3165

  Nokian 710/55 R34 ELS [B] 2910

  Nokian 800/50 R34 ELS [B] 2960

  Volumen, nyttelast (l)¹ 22600 27800

  Egenvægt, inkl. pumpetårn og 750 mm hjul (kg) 12100 15100

  Kugletryk uden redskab, tom vogn, Kg 3000 3700

  Kugletryk uden redskab, fuld vogn, Kg 8400 10200

NR: 5000818-001

NR: 5000816-001

NR: 5000817-001

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Brochure 70001-000

SG23-28

SG23

SG28

¹Når ejektoren (hvis monteret) anvendes til fyldning, bruges 400 liter af kapaciteten til opstart af ejektoren


