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Husk det årlige eftersyn af dine 
SAMSON maskiner

Husk at vedligeholde din SAMSON maskine med samme omhu, som du 
vedligeholder din traktor eller mejetærsker. Mindst ét årligt hovedeftersyn 
af dine udbringningsmaskiner er den bedste sikring imod nedbrud under 
udbringningsarbejdet og vigtigt af hensyn til maskinernes fortsatte 
person-, trafik- og driftssikkerhed. Samtidig er det en forudsætning for 
opretholdelse af fabriksgarantien. Det kan være hensigtsmæssigt at 
gennemføre et eftersyn i løbet af vinteren, hvor der er tid til det før den 
travle udbringningssæson. Et vintereftersyn foretaget af en specialiseret 
SAMSON servicemontør nedbringer ikke bare risikoen for nedbrud men gør 
også maskinen klar til at yde optimalt, når naturgødningen skal bringes ud. 
Det øger arbejdseffektiviteten og nedbringer omkostninger til uforudsete 
reparationer. Samtidig er det med til at opretholde maskinens høje 
eftersalgsværdi. 

Sagkyndige eftersyn øger 
udbringningseffektiviteten

Det SAMSON-kyndige eftersyn af både spredere, gyllevogne samt 
bomme, redskaber og tilbehør er med til at opretholde den høje 
standard i udbringningsarbejdet. SAMSON montørens specialiserede 
tjek af slanger, fordelere, skær og flowsystemer m.m. skal sikre, at 
næringsstofferne i naturgødningen år efter år tilføres effektivt og præcist. 
Det øger evnen til at indfri gældende miljøkrav og sikrer det størst mulige 
udbytte af udbringningen.

“Løbende vedligeholdelse af din 
SAMSON-maskine er en god 
investering. Det forlænger maskinens 
levetid og er med til at opretholde 
dens høje funktionalitet og værdi. 
Servicevejledninger og garantibetingelser 
fremgår af servicebogen tilknyttet den 
enkelte model."
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“Regular maintenance of your 
SAMSON machine contributes 
significantly to its performance 
and value retention! Maintenance 
instructions and warranty conditions 
can be found in the maintenance 
manual of the respective machine”

Winterinspection 
for the sake of your 
SAMSON machine
SAMSON TG kan udstyres med fast redskabsbeslag* eller en 
kat. 3 trepunktslift*, der har de kræfter og den funktionalitet, 
der skal til for at give dig friheden til at variere redskabstype 
og løse forskellige opgaver. Liften har en løftekraft på op til  
3,8 tons samt en trykkraft på 5 tons og kan indstilles til 
dobbelt- eller enkeltvirkende funktion, hvilket sikrer, at den 
både kan løfte og trykke samt holde en stabil arbejdsdybde. 
Hydraulisk push and pull udtag* tæt ved liften bidrager til let 
på- og afmontering af redskaber.

Hurtig levering af SAMSON reservedele

Vores stabile forsyningskæder og store egenproduktion af reservedele giver os 
størst mulig kontrol over leveringsdygtighed og kvalitet. Vi opretholder et stort 
reservedelslager centralt og velassorterede lagre lokalt for at sikre hurtig og 
effektiv vedligeholdelse og opgradering af alle SAMSON produkter. Alle slid- og 
reservedele fra SAMSON holder et konkurrencedygtigt prisleje og kan anskaffes 
let og hurtigt via din SAMSON forhandler.

Vi kender din SAMSON maskine

Din SAMSON-forhandler kender din SAMSON maskine i detaljen og er klædt 
på til at yde kvalificeret rådgivning og service. Derfor er det vigtigt, at eftersyn, 
reparationer og montering af reservedele og tilbehør foregår via din autoriserede 
forhandler. Så ved du, at anbefalinger og instruktioner fra fabrikken følges, og 
at der arbejdes med originale og godkendte reservedele. Ved et eftersyn bliver 
eventuelle problemområder identificeret og udbedret efter aftale med kunden. 
Servicevejledninger og garantibetingelser fremgår af servicebogen tilknyttet den 
enkelte SAMSON model. 
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Originale SAMSON 
reserve- og sliddele for øget 
driftssikkerhed og forlængelse 
af maskinens levetid

Hos SAMSON AGRO bliver størstedelen af komponenterne 
specialfremstillet, så de er tilpasset maskinen fuldt ud og lever op til vores 
høje kvalitetsstandard. Anvendelse af originale SAMSON reservedele, 
sliddele og vedligeholdelsesprodukter er derfor med til at sikre en 
længere levetid på din maskine. Samtidig bidrager det til, at din maskine 
bevarer sin høje funktionalitet ved udbringningen, og at fabriksgarantien 
opretholdes.

Opgradér din maskine

Vi lægger vægt på at fremtidssikre alle SAMSON maskiner. Derfor skal det 
være muligst let at få sin maskine opgraderet med senest tilgængelige 
udbringningsteknologier og funktioner fra fabrikken. Til de fleste SAMSON 
gyllevogne og spredere findes der et udvalg af tilbehør eller udstyr, som 
kan eftermonteres eller tilkøbes. Vil du høre mere om nye tilgængelige 
funktioner eller retrofit-pakker til din SAMSON maskine, så spørg din 
SAMSON forhandler til råds i forbindelse med vintereftersynet. 



SAMSON 
SAMSON AGRO A/S
Vestermarksvej 25
8800 Viborg
Denmark

T: +45 8750 9300
E: samson@samson-agro.com

www.samson-agro.com

I Danmark og Sverige er SAMSON Agrolize eneforhandler 
af alle SAMSON produkter. SAMSON Agrolize råder over 
dygtige og specialiserede servicemontører i alle egne 
af landet og står klar til at fortage vintereftersyn på din 
SAMSON maskine.
 
SAMSON Agrolize Danmark
+45 69151515
info@samson-agrolize.dk
www.samson-agrolize.dk

SAMSON Agrolize Sverige 
+ 46 (0)35 12 50 59
info@samson-agrolize.se

Flere informationer om SAMSON maskiner og teknik til 
udbringning af naturgødning findes på www.samson-
agro.com. Her finder du også kontaktoplysninger på 
SAMSON forhandlere i resten af Skandinavien, Europa og 
globalt.

Book vintereftersyn nu


