AGRONIC AG 8000 kiekkomultain
Agronic kiekkomultain mahdollistaa
lietteen levittämisen kasvukaudella
suoraan kasvustoon.
Ravinnehäviöt ja hajuhaitat pysyvät
pienenä ja lietteen levitysaikaa voidaan
jatkaa.
Jousipainotetut kiekot tekevät maahan
40 kpl n. 30-60 mm syvää viiltoa, joihin
liete annostellaan tarkan silppuavan
jakolaitteen kautta.
Koska lietettä ei laiteta tarpeettoman
syvälle, eikä vakoa avata turhan
suureksi, pysyy vetovoimantarve
kohtuullisena.
Yksi kiekko/ suutin, multain toimii myös
sänkipellolla ja pitkässäkin kasvustossa.
Keskimmäinen leikkaava
kiekko on halkaisijaltaan
300 mm ja valmistettu
sitkeästä karkaistusta
booriteräksestä.
Laakerointi on toteutettu
kartiorullalaakerein.
Kiekon paksuus on 4 mm,
mutta se auraa 1,5
astetta, joten vako on 11
mm leveä.
Liete suihkutetaan vakoon
maanpinnassa olevien 12 mm
leveiden kumisuuttimien kautta.
Kiekot on pareittain jousitettu ja
nivelöity. Liikerata on jopa puoli metriä.
Kiekot seuraavat maanpintaa tarkasti
sekä mahdollistavat jyrkät käännökset.
Multaimen runko ei ole täysin jäykkä,
vaan se pääsee kallistumaan ja
kääntymään vaunusta riippumatta.
Kääntö ja kallistus ovat vaimennettu
iskunvaimentimilla.
Siivet ja keskirunko ovat varustettu
paineakuilla, joten koko multain
pääsee kolmesta eri osasta
myötäilemään maan pinnan
muotoja.
Tämä on tärkeää keskeltä korkeilla
avo-ojitetuilla pelloilla.

AGRONIC kiekkomultain seuraa maanpintaa tarkasti, runko nivelöityy keskeltä, siivet pääsevät
myötäilemään ja vantailla on puolen metrin liikevara.

Lisävarusteena saatavalla
lisäkiekolla vaon leveys
on 18 mm ja tarvittaessa
lisäkiekkoja voidaan
asentaa 2 kpl!

Avara rakenne ja kohtuullinen vetovoimantarve mahdollistavat ajamisen suoraan kynnökselle.
Lisävarusteena saatava jälkihara korvaa jopa yhden äestyskerran.

AGRONIC Jakolaite on valmistettu sinkitystä teräksestä.

Tekniikkaa.
Jakolaite
Letkukoko
Öljyntarve
Teho n.
Levitysmäärä
Työleveys
m.
Vannasväli
Painatusvoima
Omapaino
Ylikuormasuojaus

Silppuava, sinkitty
40 tai *30 kpl 50 mm
30 l/min
8000 l/min.
10-60 t/ha
AG8000 8 m. ja *AG6000 6
20 cm.
max 8000 kg
1800 kg tai *1450 kg
Paineakut ja varoventtiili

Tämä jakolaite ei yritäkään toimia pumppuna, joten öljyntarve on
vähäinen.
Silppuaminen tapahtuu kahdessa vaiheessa, liete joutuu
menemään silppurin läpi ennen jakopalkkia, lisäksi se silputaan
vielä jakopalkin päissä. Toiminta on heinäiselläkin lietteellä
varmaa.
Leikkaavat terät ovat Hardox kulutuslevyä. Jakajaa voidaan
pyörittää kumpaankin suuntaan, terät ovat käännettävissä.
Kivitaskun tyhjennys on helppoa lisävarusteena saatavan
hydraulisen luistiventtiilin kautta.

