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- growing together

FLEX-SPREDER FRA SAMSON AGRO
SAMSON AGROs sprederserie FLEX er
konstrueret til den professionelle bruger,
der stiller store krav til maskinens driftssikkerhed og lave vedligeholdelsesomkostninger.

FLEX-sprederen fås i modellerne FLEX16, FLEX19, FLEX20
og FLEX 23. FLEX19 er FLEX16 med spildkant, og FLEX23 er
FLEX20 med spildkant. Med en afrundet top på en halv meter i
højden i midten rummer disse vogne henholdsvis, 16, 19, 20 og
23 kubikmeter. FLE16 og FLEX19 er enkeltakslet. FLEX20 og 23
er forsynet med en boogieaksel.

Alsidighed
FLEX -sprederen kan udstyres med to forskellige spredesystemer:
12 og 24 meter. Sprederen kan hermed klare alle spredeopgaver fra traditionel staldgødning til industrielt spredbart affald som
slamprodukter og aske. Begge typer af spredesystemer er optimeret efter bedst mulige spredebillede. De kan afmonteres og skiftes,
hvis brugerens behov ændrer sig.

Udover spredeteknikken og arbejdsbredden har typen af materialet ligeledes indflydelse på spredebilledet. For eksempel er det
nemmere at opnå et godt spredebillede, når gødningen har været
lagret.

SAMSON spredeudstyr kan ifølge en dansk undersøgelse sprede
med variationskoefficienter under 20. Variationskoefficienten er et
udtryk for, hvor jævnt materialet spredes. Er den under 20 betragtes det som godt. Er den over 30, er den uacceptabel.
Valget af afstand mellem sporene i marken (arbejdsbredden) har
også betydning for overlapningen af materiale, og dermed også,
hvor ensartet materialet fordeles på marken. I den danske undersøgelse havde SAMSONs spredeudstyr en god variationskoefficient op til mindst 9 meters arbejdsbredde.

Råstyrke
Sprederen er konstrueret i højstyrkestål, der minimerer egenvægten og øger lasteevnen. Som standard er FLEX-sprederen udstyret
med en gummiaffjedret træktriangel.
Bundkæden på FLEX-sprederen er af mærket Rübig, der har stor
slidstyrke og en høj brudstyrke (12.500 kg træk). Bundkæden
er forsynet med vinkelmedbringere, der dækker 95 procent af
bunden. Bundkæden drives hydraulisk gennem et kraftigt reduktionsgear. Det er dimensioneret til at klare meget store belastninger ved spredning. Tandhjulet til bundkæden er monteret på en
65 mm aksel.

2014 - Opdateringer
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SAMSON AGROs velkendte FLEX sprederserie er blevet opdateret med flere nye features. Med denne
opdatering er FLEX sprederne blevet endnu stærkere, endnu mere effektive og endnu mere arbejdsvenlige. Ambitionen er, at FLEX sprederne bliver de professionelle brugers foretrukne valg. Også mange år
fremover. Der er sket både en opgradering af det eksisterende udstyr og en udvidelse af det i forvejen
brede program af ekstraudstyr.

AF NYE OPGRADERINGER KAN NÆVNES:
> En ny og kraftigere spredegearkasse på 24 meter spredeudstyret. Den

er forsynet med SAMSON AGROs patenterede knivfunktion, der sikrer,
at halmstrikke og andre fremmedlegemer skæres over, inden det får
kontakt med gearkassen.
> En kraftigere drivline (fra ø 40 mm til ø 50 mm)
> PTO-aksler er øget fra 1 3/8” (35 mm) til 1 ¾” (45 mm)
> Bundkædeaksel er øget fra ø 60 mm til ø 65 mm
> Bundkædeaksel er øget fra ø 60 mm til ø 65 mm
> Der er valgt et kraftigere standard bundkædegear med større oliemotor.

På 12 meter spredeudstyret er motoren 125 ccm. På 24 meter spredeudstyret er motoren 160 ccm
> 24 meter spredeudstyret er forsynet med et kraftigere T-gear (fra

drivline til spredeudstyr)
> Bagklappen er forsynet med ekstra forstærkninger
> Der er lavet åbningsstop med holder på bagklap for at holde den åben

under for eksempel rengøring af oprivervalser
> Spredebordet er opdateret og forstærket til 24 meter spredeudstyret,

der er udstyret med slidplader og mulighed for spredebegrænser
> Endnu stærkere spor for bundkæde i front
> Ny beskyttelse over hydraulikrør, slanger og ledninger på siden af

vognen. Beskyttelsen er boltet på

AF NYT EKSTRAUDSTYR KAN NÆVNES:
> 24 meter spredeudstyret kan købes med tre-armede spredevinger
> Der kan vælges et nyt to-trins bundkædegear
> Hydraulisk spredebegrænser på 24 meter spredeudstyr til venstre,

højre eller begge sider
> Mulighed for fastmonteret stige
> Nye lygtekasser med mulighed for hydraulisk klapfunktion, så

baglygterne ikke smudses til under udbringning af møg

NYE OPGRADERINGER 2014
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Bagklappen har fået ekstra forstærkninger tre steder.

Bagklappen er forsynet med åbningsstop med holder, så den
bliver holdt åben under rengøring af oprivervalser

Der er nyt spredebord på 24 meter spredeudstyret, der er udstyret
med slidplader. Som standard leveres det med to-armede spredevinger.
Nederst: Tre-armede spredervinger kan købes som ekstra udstyr

Ny og kraftigere spredergearkasse på 24 m sprederudstyret. Den
er forsynet med SAMSON AGROs patenterede knivfunktion, så
halmstrikke og andre fremmed legemer skæres over.

NYE OPGRADERINGER 2014
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Drivlinen er forstærket.

PTO akslen er forstærket.

Kraftigere bundkædegear med større oliemotor.

Der kan nu også som ekstraudstyr vælges to-trinsgearkasse på
FLEX sprederen

NYE OPGRADERINGER 2014
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Hydralikrør, -slanger og -ledninger er blevet beskyttet med en
boltet afskærmning.

Ny hydraulisk spredebegrænser kan tilvælges på 24 meter spredeudstyret. Både til venstre, højre eller begge sider.

Nye lygtekasser med mulighed for hydraulisk klapfunktion som
ekstra tilkøb. Det minimerer tilsmudsning under spredning, og
giver optimal trafiksikkerhed på vejen.

Det er nu muligt at tilkøbe en fastmonteret stige som ekstra
udstyr.

STANDARD UDSTYR

Spildkant
EN FLEX16 og FLEX20 med spildkant kaldes
henholdsvis FLEX19 og FLEX23.

12 meter spredeudstyr
Et alsidigt spredeudstyr til alle typer af materiale. Opbygget med to lodrette valser og
slaglemonterede udkastere. 12 meter udstyret kan håndtere mængder fra 4 t/ha op til
70 t/ha. 12 meter spredeudstyret er forsynet
med SAMSONs egen gearkasse, der er kendt
for at være meget robust og driftssikker.

Boogiekonstruktion
Den unikke hjulkonstruktion på FLEX-sprederen nedsætter marktrykket og minimerer behovet for trækkræft. Boogiekonstruktionen,
med et stort og mindre hjul, gør det meget
let at manøvrere med sprederen.

24 meter spredeudstyr
Der er tale om et bredspredeudstyr med
vandrette valser og et spredebord med to
roterende udkastere. Dette udstyr er specielt
velegnet til at håndtere let/findelt naturgødning og industrielt spredbart affald fra 3 t/ha
op til 50 t/ha.

25 ton fjederboogie
FLEX-sprederen er forsynet med en specialkonstrueret 25 ton fjederboogie, der
absorberer de påvirkninger, som sprederen
udsættes for under kørslen.

Bundkæde
Bundkæden er fra Rübig.

EKSTRA UDSTYR

EKSTRA UDSTYR

Vægtoverføring
Der kan tilkøbes dobbeltvirkende vægtoverføring, så der lægges mere vægt
over på traktorens forhjul. Det tilsluttes
traktorens hydraulik. Det er desuden
muligt at tilkøbe 20 cm forlængerstykke
til trækket, hvis traktoren skal kunne
køre med tvillingehjul.

Loadlogger
Loadlogger er en læstæller, der viser,
hvor mange læs den enkelte spreder
har kørt ud.

Bagklap indikator
FLEX-sprederen kan udstyres med en
indikator til den hydrauliske bagklap.
Indikatoren gør det lettere at benytte
bagklappen til at dosere med.

Hydraulisk
bundkædestrammer
FLEX -sprederen kan monteres med en
hydraulisk bundkædestrammer. Bundkæden er fra Rübig.

Hydraulisk galvaniseret
bagklap
FLEX-sprederen kan forsynes med en hydraulisk galvaniseret bagklap, der forhindrer
spild fra sprederen under transport.

Muckmaster
MuckMaster 1000 er en kørselsafhængig
doseringsenhed. MuckMaster 1000 justerer automatisk bundkædehastigheden i
forhold til fremkørselshastigheden.

Derfor skal du købe
Flex sprederen
» Lang levetid
•

Kasse og valser er lavet af Domex 600 stål med høj
trækstyrke.

» Optimal udnyttelse af 			
næringsstoffer –
optimalt udbytte
		

•

Hver pig på valserne er lavet af hærdet specialstål.

•

Mange SAMSON AGRO-spredere har kørt i over 20 år.

•

FLEX-sprederen er fuldt svejset. Der er ingen punkt-

hastigheden på spredevalserne, størrelsen af knivene,

svejsning.

omdrejninger og placering af afkasterne på spredebor-

4 højstyrke bundkæder fra Rübig medfører mindre slid

det, sikrer at materialet pulveriseres og spredes jævnt/

på hver kæde. Trækstyrken på hver bundkæde er 12,5

homogent.

•

ton.
•
•

•

•

styr afhængig af hvilket materiale, der skal køres ud.

ket kædegearkasse med olie.

Hvis det er tunge materialer, eksempelvis dybstrøelse,

Der sker en stødabsorption mellem valser og gearkasse.

skal det være 12m spredeudstyr, hvis det er lette ma-

Placeringen og vinklen af spredevalserne, omdrejningshastigheden på spredevalserne (534 omdrejninger pr.
minut), størrelsen af knivene, omdrejninger og placering af afkasterne på spredebordet, sikrer at maskinen

terialer, eksempelvis kompost og kyllingemøg, skal det
være 24 m spredeudstyr.

» Lavt energiforbrug (diesel)
•

daglige læs pr. maskine.
Den meget lave konstruktion sikrer et lavt tyngdepunkt
og en høj stabilitet af vognen. Det gør det muligt at
køre hurtigere på vej og i mark. Det medfører også flere
daglige læs pr. maskine.

Kassen er lavet af Domex 600 stål, hvilket reducerer
totalvægten for vognen, så traktoren behøver færre

kan sprede materialet meget hurtigt. Det giver flere
•

Det er muligt at vælge mellem 12m og 24m spredeud-

Kæden til 24 meter spredeudstyret er placeret i en luk-

» Høj effektivitet
•

Placeringen og vinklen på spredevalserne, omdrejnings-

hestekræfter.
•

Hjulene er placeret på siden af maskinen, hvilket sikrer
en stor diameter og hermed en mindre rullemodstand
på hjulene, så traktoren behøver færre hestekræfter.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FLEX 16 & FLEX 19

12 m
5000875

24 m

12 m
5000868

24 m

Volumen
(inklusiv top)

Egenvægt (kg)
12m

24m

FLEX16

4815

5800

FLEX19

4950

5935

Mål i mm
Hjulmontering

Diameter

A

B

D

E

F

G

12m

24m

12m

24m

FLEX16

FLEX19

Alliance 620/75 R34 - A375

1820

2332

2952

553

978

795

2903

2938

2503

2863

Alliance 800/65 R32 - A360

1850

2432

3232

570

995

812

2920

2955

2515

2875

Egenvægt er vejledende og afhængig af den enkelte maskines konfiguration.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FLEX 20 & FLEX 23

12 m
5000869

24 m

12 m
5000870

24 m

Volumen (inklusiv top)

Egenvægt (kg)
12m

24m

FLEX20

7275

7800

FLEX23

7435

7960

Mål i mm
Hjulmontering

Diameter

A

B

D

E

F

G

12m

24m

12m

24m

FLEX20

FLEX23

Alliance 600/65 R34 - A388

1670

2201

2801

755

1280

1095

3205

3240

2800

3160

Alliance 600/50 R22,5 - A388

1230

2201

2801

755

1280

1095

3205

3240

2800

3160
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