
Rozmetadlá SAMSON SP15 
s vertikálnym rozhadzovacím ústrojenstvom  

      

- Rozmetadlá SAMSON od dánskeho výrobcu so 100 ročnou tradíciou boli 
vyvinuté na plnenie najnáročnejších úloh s najvyššou efektivitou.  

- Maštalný hnoj a slepačí trus so slamou je rozdrtený  
- Vyžaduje o 50% menší príkon ako ostatné stroje s rovnakými vertikálnymi 

bubnami, požadovaný výkon traktora je okolo 120 k (výkonom nahradí 2 
agrotatry )  

- Má veľmi nízke ťazisko, nízku vlastnú hmotnosť ,vďaka čomu má     vysoké 
úspory na PHM 



      

- Nízko uložené vertikálne rozhadzovacie  bubny majú voľné odstredivé 
lopatky ,ktoré zabezpečujú drtenie a  rovnomerné rozhadzovanie 
častíc MH. V spodnej časti nezávislé lopatky od kinematiky bubnov 
rozhadzujú do šírky 12 m.  

-   2 Reťazové dopravníky s 32 
podávačmi  pokrývajú   
         95 % plochy zásobníka.  
    
     

Minimálne opotrebenie reťaze 

 

32 podávačov dvíha a napína     
     dopravník na dnom korby. 

Technické prednosti SAMSON SP 11, SP 15 



Technické prednosti SAMSON SP 11, SP 15 
 

Nízko uložené vertikálne  rozhadzovacie  bubny majú  zakrivené 
nože ,ktoré zabezpečujú drtenie, rezanie 

 podávania a rovnomerné rozhadzovanie častíc MH. Po 
opotrebenií sa  jednoducho otočia (dvojnásobná životnosť) 

 



Rýchlovymenitelné 
Ewartové reťazové články  

Technické prednosti SAMSON SP 11, SP 15 

Vlastná, patentovaná prevodovka na pohon  
 rozhadzovacieho ústrojenstva s istením proti záseku.   

 Bezúdržbová prevodovka počas celej životnosti. 



Nástavba pre zelený materiál  pre montáž na 
existujúce nástavby (opcia) 

Vďaka silážnej nástavbe rozmetadlo SAMSON je 
schopné navýšiť objem až na 21,5 m3.  

Nastaviteľné 
obmedzovače pre 
siláž a kompost 

Hydraulická stena  
Efektívny obmedzovač pre 
ľahké materiály 

 
 Dávkovacie hradítko pre 
nižšie dávky 

Domex vysokopevná oceľ 
 nízka vlastná hmotnosť 
 vysoká zaťažiteľnosť :               
3 krát pevnejšie ako pri 
normálnej oceli používanej na 
rozmetadlách  

 

Materiál  

Technické prednosti SAMSON SP 11, SP 15 



SAMSON SP 15  



 SP 11 SP 11 + Silážna nástavba SP 9 

 
SP 15 + Silážna nástavba SP 15 SP 12 

OBJEMY  SP 9, 11 & SP 12, 15 

Nástavba pre zelený materiál/ siláž pre 
montáž na existujúce nástavby 

Extra objem 

Extra objem 

7 



Rôzne konzistencie materiálov  



Ostatné typy : FLEX - s možnosťou voľby rozm. ústrojenstva  

FLEX 16  

FLEX 20  

-  Možnosť namontovania 12 m vertikálneho aj 24 m horizontálneho rozmetacieho 

ústrojenstva  



V prípade otázok, nás neváhajte kontaktovať 


