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Obrázok 35: Rozhadzovač Rauch MDS 19.1 so 7-riadkovým adaptérom 

7.3.1. NESENÉ ROZHADZOVAČE PRIEMYSELNÝCH HNOJÍV

7.3.1.1. NESENÉ ROZHADZOVAČE RAUCH MDS

Stroj veľmi vhodný pre farmy s menšími parcelami a svahmi. Tým, že zásobník má iba jeden centrálny trich-
ter, umožňuje to využiť celý objem zásobníka aj pri jednostrannom rozhadzovaní na hraniciach a okrajoch poľa. 
Veľmi vhodný je aj na svahovité polia z toho istého dôvodu. Umožňuje pripojiť riadkový adaptér na hnojenie  
k riadkom plodín ako sú kukurica, slnečnica, repa či zelenina. 

Ďalšie výhody:

• jednotrichterový zásobník: bezporuchový rovnomerný tok hnojiva pri dlhých poliach na hraniciach  
a okrajoch poľa 

• plne využitá kapacita zásobníka pri práci na svahoch

• rychle rotujúce rozhadzovacie kotúče (980 ot./min) pre rovnomerný rozhadzovací obrazec so široký-
mi prekrývajúcími sa zónami

• úplne bezúdržbová prevodovka v olejovom kúpeli s redukciou otáčok čuchrača

• pomaly rotujúci čuchrač šetrný k hnojivu (180 ot./min.)

• vďaka mimoriadne malej šírke a pomocou 2-riadkového adaptéru sú rozhadzovače MDS 10.1  

predurčené do sadov, viníc a pod. a pre pripojenie k malým špeciálnym a úzkym traktorom

• 7-riadkový adaptér k MDS 19.1 pre prihnojenie širokoriadkových plodín ako je kukurica,  
slnečnica a pod.
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7.3.1.2. NESENÉ ROZHADZOVAČE RAUCH AXIS-M S MECHANIKÝM POHONOM

Typ MDS 10.1 MDS 11.1 MDS 12.1 MDS 17.1 MDS 19.1
Zákl. objem l 500 l 600 l 800 l 700 l 900 l

Nosnosť kg 800 kg 1400  kg 1400 kg 1800  kg 1800 kg
Rozmery zásob. 108 x 108 cm 140 x 115 cm 140 x 115 cm 190 x  120 cm 190 x 120 cm
Plniaca výška 98 cm 130 cm 130 cm 180 cm 180 cm
Pracovný záber 10-18 m Disky M1C VxR  alebo  20-24 m disky M1XC VxR 
Možné objemy s ná-
stavbami 
(+ výška )

700 l (+12 cm)
900 l (+24 cm)

800 l (+12 cm)
1000 l (+24 cm)

1200 l (+8 cm) 
1400 l (+18 cm)
1600 l (+27 cm)

1100 l (+ 8cm)
1300 l (+18 cm)
1500 l (+27 cm)

1300 l (+8 cm)
1500 l (+18 cm)
1700 l (+27 cm)

Ovládanie šupátok - 
voliteľne

M- manuálne, K- hydr. (2xjednoč., D-hydr. (2x dvojč.), E-click (elektrické),
Q- elektronické s počítačom Quantron

Okrajové hnojenie TELIMAT T1 vľavo + senzor pozície
Hraničné hnojenie GSE 7 (0-2,0 m od hranice) + FHK hydr. ovládanie

AXIS-M sú mechanicky od PTO poháňané rozhadzovače dodávané v troch možných nosnostiach typy 20.2 
– 2300 kg, 30.2 – 3200 kg a 50.2 – 4200 kg a s rôznou úrovňou výbavy podľa volby zákazníka. Mechanický 
pohon od PTO je vhodný aj pre spojenie so staršími traktormi s nedostatočným výkonom hydrauliky alebo pre 
traktory bez Load Sensing hydr. systému. 

SÚ MOŽNÉ NASLEDOVNÉ RÔZNE VERZIE OVLÁDANIA ŠUPÁTOK A VÝBAVY STROJOV  
AXIS-M (avšak neplatí, že všetky verzie sú možné pre všetky nosnosti viď tabuľka):

K – hydr. ovládanie šupátok  cez 2 x jednočinné hydr. ventily

D – hydr. ovládanie šupátok cez 2 x dvojčinné ventily

C – elektrické ovládanie šupátok cez E-Click ovládač 

Q – elektronické ovládanie šupátok cez počítač Quantron

W – ako Q + vážiaci systém „W“

EMC – ako Q + elektronická kontrola prietoku EMC

EMC + W – ako Q + elektronická kontrola prietoku pre vysokú presnosť + W vážiaci 
systém pre štatistiku a registráciu

EMC dynamic – ako EMC + s plynulým ovládaním sekcií dynamic ISOBUS – jako EMC 
dynamic +  s ISOBUS  ovládacím terminálom

EMC + W dynamic ISOBUS – ako EMC + W dynamic + s ISOBUS  ovládacím terminálom
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VŠEOBECNÉ VÝHODY AXIS-M:

• rozhadzovacia technológia CDA. Jedným ľahkým otočením na ovládacom  
zariadení sa nastaví požadovaná štruktúra a kvalita hnojiva ako aj pracovná šírka. 
Zároveň sa na nastavovacej stupnici jednoducho nastaví aj požadované aplikované 
množstvo. 

• pohon diskov od pto 540 o/min cez bezúdržbovú prevodovku (pri type 50.2 od pto 
750 ot/min)

• PTO s poistkou proti preťaženiu

• High Speed Spreading (vysokorýchlostné rozhadzovanie): Optimalizované  
prietokové procesy na otvoroch šupátok a lopatkách umožňujú presné aplikovanie 
veľkého množstva hnojiva (až do 500 kg/min.). Pracovná rýchlosť môže byť aj  
pri veľkých pracovných šírkach bezproblémovo zvýšená až na 25 km/h,  
bez toho aby sa zmenil rozh. obrazec. 

• integrovaný systém Granusafe zabraňuje poškodeniu a zmene štruktúry granulátu. 
Súhra pomaly rotujúceho čuchrača (len 17 ot./min.), jemného prechodu hnojiva  
k lopatkám vďaka špeciálne tvarovanému vývodovému otvoru a usmerňovacích  
a tlmiacich keiek v dávkovacom kanáli, ako aj perfektných podmienok prúdenia 
v lopatkách vďaka patentovanému Airins systému. Výsledkom je presný stupeň 
rovnomernosti v tvare tupouhlého trojuholníka. 

• bezpečnostný koncept RAUCH - Ochranná mriežka, kryt rozh. diskov, zadné LED 
osvetlenie a výstražné tabule
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7.3.1.2.1. NESENÉ ROZHADZOVAČE AXIS-M 20.2

Stroj so všetkými výhodami typov AXIS s max. nosnosťou  2300 kg  s max. objemom 2300 l.  Určený pre 
tých, ktorí chcú kvalitný nesený stroj strednej nosnosti max. šetrný k hnojivu. S možnosťou vysokej presnosti 
vďaka EMC systému. Optimálne pre spojenie s traktorom okolo 90-120 HP podľa objemu. Nie je možný vo verzii 
ISOBUS.

Obrázok 36: Rozhadzovač Rauch AXIS M 20.2

Typ 20.2 K, D, C 20.2 Q V4 20.2 EMC V4 20.2 EMC+W V4
Zákl. objem 1000 l

Nosnosť 2300 kg
Rozmery zásob. 240x130 cm bez nástavby
Plniaca výška 95 cm bez nástavby
Pracovný záber 12-36 m disky na výber : S1 12-18 m, S2 12-18 m (nie pre EMC), S4 18-28 

m, S6 24-36 m

Nástavba - celk. objem/ rozmery / +výška 
plnenia

L 603 – 1600 l/ 240x130 cm / + 0 cm
L 800 – 1800 l / 240x130 cm / + 26 cm
XL 1103 – 2100 l / 280x130 / + 23 cm
XL 1300 – 2300 l/ 280x130 / + 38 cm

Okrajové hnojenie
Hraničné hnojenie

Telimat T 25, vpravo s diaľ. hydr. ovládaním
GSE 30 + hydr. ovládanie FHD

Ovládanie šupátok K, D alebo C Quantron-A Quantron-A Quantron-A

Dávka nezávislá na rýchlosti nie áno áno áno

EMC meranie prietoku nie nie áno áno

W – evidencia  a zvyšok v zás. nie nie nie áno

GPS Control nie áno* áno* áno*

VARISPREAD (vyp. sekcií) V-2 V-4* V-4* V-4*

OPTIPOINT nie áno* áno* áno*

Variabilná dávka (VRC) nie áno* áno* áno*
* platí pri výbave s GPS Control Quantron-Guide, ak je iný typ navigácie je nutné preverenie kompaktibility a funkcií
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7.3.1.2.2. NESENÉ ROZHADZOVAČE AXIS-M 30.2

Stroj so všetkými výhodami typov AXIS s max. nosnosťou  3200 kg  s max. objemom 3200 l.  Určený pre tých, 
ktorí chcú kvalitný nesený stroj vyššej nosnosti max. šetrný k hnojivu a s možnosťou rôznej výbavy od základ-
nej verzii až po najpresnejšie verzie pre absolútne špičkové presné a rovnomerné rozhadzovanie vďaka EMC. 
Optimálne pre spojenie s traktorom okolo 120-160 HP podľa objemu. Možný aj vo verziách „dynamic/ISOBUS 
dynamic“ s dynamickým ovládaním sekcií / s terminálom na platforme ISOBUS.

Obrázok 37: Rozhadzovač Rauch AXIS M 30.2

* platí pri výbave s GPS Control Quantron-Guide, ak je iný typ navigácie je nutné preverenie kompaktibility a funkcií

Typ AXIS-M 30.2 K, D, C 30.2 Q V4 30.2 EMC V4 30.2 EMC+W V4
Zákl. objem 1400 l

Nosnosť 3200 kg
Rozmery zásob. 240x130 cm bez nástavby
Plniaca výška 107 cm bez nástavby

Pracovný záber 12-42 m disky na výber : S1 12-18 m, S2 12-18 m (nie pre EMC), S4 18-28 
m, S6 24-36 m, S8 30-42 m

Nástavba - celk. objem/ rozmery / +výška 
plnenia

L 603 – 2000 l/ 240x130 cm / + 0 cm
L 800 – 2200 l / 240x130 cm / + 26 cm

L 1500 – 2900 l / 240x130 cm / + 50 cm
XL 1103 – 2500 l / 280x130 / + 23 cm
XL 1300 – 2700 l/ 280x130 / + 38 cm
XL 1800 – 3200 l / 280x130 / + 52 cm

Ovládanie šupátok K, D alebo C Quantron-A Quantron-A Quantron-A

Dávka nezávislá na rýchlosti nie áno áno áno

EMC meranie prietoku nie nie áno áno

W – evidencia  a zvyšok v zásob. nie nie nie áno

GPS Control nie áno* áno* áno*

VARISPREAD (vyp. sekcií) V-2 V-4* V-4* V-4*

OPTIPOINT nie áno* áno* áno*

Variabilná dávka (VRC) nie áno* áno* áno*
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7.3.1.2.3. NESENÉ ROZHADZOVAČE AXIS-M 50.2

* platí pri výbave s GPS Control Quantron-Guide, ak je iný typ navigácie je nutné preverenie kompaktibility a funkcií
** platí pri výbave s ISOBUS terminálom/navigáciou CCI-100 alebo CCI-50, ak je iný typ Isobus terminálu je nutné preverenie kompaktibility a funkcií

Špičkový najväčší stroj spomedzi radu mechanicky poháňaných AXISov s max. nosnosťou  4200 kg  a s max. 
objemom 4200 l. Určený pre tých, ktorí chcú nesený stroj najvyššej nosnosti max. šetrný k hnojivu a s možnos-
ťou  najpresnejšej verzie pre absolútne špičkové presné a rovnomerné rozhadzovanie vďaka EMC. Optimálne 
pre spojenie s traktorom okolo 160-200 HP podľa objemu. Možný iba vo verzii „dynamic ISOBUS“ s dynamickým 
ovládaním sekcií  a s terminálom na platforme ISOBUS.

Obrázok 38: Rozhadzovač Rauch AXIS M 50.2

Typ 30.2 EMC 
dynamic

30.2 EMC + W 
dynamic

30.2 EMC 
dynamic 
ISOBUS 

30.2 EMC+W 
dynamic 
ISOBUS

Zákl. objem 1400 l

Nosnosť 3200 kg
Rozmery zásob. 240x130 cm bez nástavby
Plniaca výška 107 cm bez nástavby

Pracovný záber 12-42 m disky na výber : S1 12-18 m, S2 12-18 m (nie pre EMC), S4 18-28 
m, S6 24-36 m, S8 30-42 m

Nástavba - celk. objem/ rozmery / +výška 
plnenia

L 603 – 2000 l/ 240x130 cm / + 0 cm
L 800 – 2200 l / 240x130 cm / + 26 cm

L 1500 – 2900 l / 240x130 cm / + 50 cm
XL 1103 – 2500 l / 280x130 / + 23 cm
XL 1300 – 2700 l/ 280x130 / + 38 cm
XL 1800 – 3200 l / 280x130 / + 52 cm

Ovládanie šupátok Quantron-A Quantron-A CCI-100 / 
CCI-50**

CCI-100/
CCI-50**

Dávka nezávislá na rýchlosti áno áno áno áno

EMC meranie prietoku áno áno áno áno

W – evidencia  a zvyšok v zásob. nie nie nie áno

GPS Control áno* áno* áno** áno**

VARISPREAD (vyp. sekcií) dynamické** dynamické** dynamické** dynamické**
OPTIPOINT áno* áno* áno** áno**

Variabilná dávka (VRC) áno* áno* áno** áno**
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Typ 50.2 EMC + W dynamic ISOBUS
Zákl. objem 2200 l

Nosnosť 4200 kg
Rozmery zásob. 290x150 cm bez nástavby
Plniaca výška 131 cm bez nástavby

Pracovný záber 12-42 m disky na výber : S1 12-18 m, S2 12-18 m (nie pre EMC), 
S4 18-28 m, S6 24-36 m, S8 30-42 m

Nástavba - celk. objem/ rozmery / + výška plnenia GLW 1000 – 3200 l/ 290x150 / + 25 cm
GLW 2000 – 4200 l / 290x150 / + 45 cm
Ovládanie šupátok Isobus terminál CCI-100 / CCI-50**
Dávka nezávislá na rýchlosti áno

EMC meranie prietoku áno

W – evidencia  a zvyšok v zásob. áno

GPS Control áno**

VARISPREAD (vyp. sekcií) dynamické**
OPTIPOINT áno**

Variabilná dávka (VRC) áno**

** platí pri výbave s ISOBUS terminálom/navigáciou CCI-100 alebo CCI-50, ak je iný typ Isobus terminálu je nutné preverenie kompaktibility a funkcií

7.3.1.3. NESENÉ ROZHADZOVAČE RAUCH AXIS-H S HYDR. POHONOM

Hydraulicky poháňané rozhadzovače AXIS-H sú špičkové stroje dosahujúce najvyššiu možnú presnosť  roz-
hadzovania v súčasnosti vďaka konštantným otáčkam diskov, EMC systému a dynamic ISOBUS ovládaniu zábe-
ru cez GPS. Po dokončení testov systému AXMAT a jeho zavedení do sériovej výroby budú tieto stroje reagovať 
a online korigovať parametre podľa  dráhy letu častíc z dôvodu napr. veterných podmienok alebo zmeny svaho-
vitosti alebo fyzikálnych vlastností hnojiva. V súčasnosti sú vyrábané v dvoch možných nosnostiach 30.2 – 3200 
kg alebo 50.2 – 4200 kg.

VÝHODY HYDRAULICKÉHO POHONU OPROTI MECHANICKÉMU:

• konštantné otáčky rozhadzovacích diskov umožňujú presné zachovanie šírky  
záberu bezohľadu na rýchlosť traktora a tým zachovanie vysokej presnosti na celom 
poli

• rozhadzovanie s optimálnymi otáčkami motora pre najnižšiu spotrebu paliva

• umožňuje zachovať najvyššiu presnosť rozhadzovania aj na svahoch

• ľahké ovládanie otáčok zabezpečuje rýchlu a ľahkú zmenu šírky záberu  
a jej nastavenie v prípade potřeby

• ľahká regulácia  a presnejšie obmedzenie záberu pri okrajovom a hraničnom 
rozhadzovaní

• umožňuje použitie aj menšieho traktora  (avšak s dobrou hydr. výbavou)
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7.3.1.3.1. NESENÉ ROZHADZOVAČE AXIS-H 30.2 a AXIS-H 50.2

Typ
30.2 EMC 

dynamic ISOBUS
30.2 EMC+W 

dynamic ISOBUS 
50.2 EMC+W dynamic 

ISOBUS

Zákl. objem 1400 l 2200 l

Nosnosť 3200 kg 4200 kg
Rozmery zásobníka bez nást. 240x130 cm 290x150 cm
Plniaca výška bez nástavby 107 cm 131 cm

Pracovný záber: 
30.2 12-42 m 
50.2 12-50 m

Disky na výber : 
S1 12-18 m, S4 18-28 m, S6 24-36 m, S8 30-42 m

S10 36-48 m
S12 42-50 m

Nástavba - celk. objem/ rozmery / 
+výška plnenia

L 603 – 2000 l/ 240x130 cm / + 0 cm
L 800 – 2200 l / 240x130 cm / + 26 cm

L 1500 – 2900 l / 240x130 cm / + 50 cm
XL 1103 – 2500 l / 280x130 / + 23 cm
XL 1300 – 2700 l/ 280x130 / + 38 cm
XL 1800 – 3200 l / 280x130 / + 52 cm

GLW 1000–3200 l/ 290x150 
/ +25 cm

GLW 200 –4200 l / 290x150 
/ + 45 cm

Ovládanie šupátok Isobus terminál CCI-100 / CCI-50**
Dávka nezávislá na rýchlosti áno áno áno

EMC meranie prietoku áno áno áno

W – evidencia  a zvyšok v zásob. nie áno áno

GPS Control áno** áno** áno**

VARISPREAD (vyp. sekcií) dynamické** dynamické** dynamické**
OPTIPOINT áno** áno** áno**

Variabilná dávka (VRC) áno** áno** áno**

Obrázok 39: Rozhadzovač Rauch AXIS H 30.2
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7.3.1.4. NESENÉ BOXOVÉ ROZHADZOVAČE RAUCH UKS PRE ZELENINÁROV

Univerzálny boxový nesený rozhadzovač na hnojivo, organický materiál, kompost,  semená, piesok a ďalšie 
materiály. Používa sa na aplikáciu rôznych materiálov na úzku šírku záhonov zeleniny, zemiakov, pri spevňovaní 
ciest vápnom atď.

Obrázok 40: Boxové rozhadzovače Rauch Obrázok 41: Boxové rozhadzovače Rauch

Typ UKS 150 GB UKS 190 GB UKS 230 GB UKS 300 GB
Prac. záber 150 cm 190 cm 230 cm 300 cm
Objem zásobníka 300 l 370 l 440 l 580 l

Objem s nástavbou 410 l 510 l 610 l 810 l

Plniaca výška 75 cm, s nástavbou 93 cm
Užitočná nosnosť 700 kg 1000 kg
Hmotnosť 160 kg 180 kg 210 kg 260 kg

7.3.2. ŤAHANÉ ROZHADZOVAČE PRIEMYSELNÝCH HNOJÍV 

Ťahané rozhadzovače sú vybavené rôzne veľkým zásobníkom. Pri rozumnom nasadení v primeranej vzdia-
lenosti poľa od skladu hnojív (cca 3-10 km) môžu ušetriť náklady potrebné na separátny dovoz hnojiva a jeho 
nakladanie do neseného stroja menšej kapacity. Ušetria sa tak náklady na 1-2 extra pracovníkov vyčlenených na 
dovoz a nakladanie hnojiva do neseného rozhadzovača na poli. Využívajú sa aj pri zabezpečení služieb. 

Môžeme ich rozdeliť:

1. prekladacie zásobníky kombinované s nesenými odstredivými rozhadzovačmi na rozhadzovanie gra-
nulovaných, prilovaných hnojív a pod. štruktúrnych hnojív

2. pneumatické ťahané rozhadzovače

3. univerzálne ťahané rozhadzovače na granulované hnojivá alebo vápenec

4. špeciálne rozhadzovače na aplikáciu mletého vápenca



198

• vysoký výkon vďaka veľkej kapacite zásobníka a užitočnej nosnosti prekladacieho  
zásobníka s minimálnou stratou času pri príprave a plnení zásobníka

• hmotnosť rozdelená na 3 nápravy (traktor + stroj)

• pomocou 3-bodového závesu je vzadu nesený rozhadzovač ľahko odpojiteľný a plne 
použiteľný aj samostatne

• je možné voliť verziu s rozhadzovačom s mechanickým pohonom rozhadzovacích  
diskov AXIS-M 30.2 Q alebo AXIS-M 30.2 EMC

• je možné voliť verziu s rozhadzovačom s hydraulickým pohonom rozhadzovacích  
diskov AXIS-H 30.2 EMC alebo AXIS-H 50.2 EMC

• je zabezpečená špičková kvalita rozhadzovania neseným rozhadzovačom s využitím 
všetkých najmodernejších prvkov pre najvyššiu presnosť (EMC, Varispread sekčná  
kontrola, Optipoint, hydr. pohon, VRC variabilné hnojenie atď.) 

• ľahko prístupná plniaca závitovka pre nesený rozhadzovač

• prekladací voz je možné využiť separátne aj na dovoz materiálu pre iné stroje

Obrázok 42: Rozhadzovač Rauch AXIS H EMD a prekladací zásobník TWS

7.3.2.1. PREKLADACÍ ZÁSOBNÍK NA HNOJIVO RAUCH TWS 85.1 S NESENÝM ROZHADZOVAČOM AXIS
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Typ TWS 85.1
Celková nosnosť 12000 kg
Vlastná hmotnosť s AXIS 50.2 3840 kg
Užitočná nosnosť 8160 kg
Zaťaženie závesu max. 2000 kg
Zaťaženie nápravy max. 10000 kg 
Max. objem zásobníka vrátane rozha-
dzovača AXIS

8200 l

Dĺžka x šírka x výška 6,97 x 2,79 x 3,20 m

Rozchod kolies 2,00 m

Pneumatiky 520/85 R42 (voliteľne aj né)
Prepravná rýchlosť 40 km/h

7.3.2.2. ŤAHANÉ PNEUMATICKÉ ROZHADZOVAČE RAUCH AGT 6000 

Pneumatické rozhadzovače AGT pra-
cujú na princípe strhávania dávkovaného 
hnojiva prúdom vzduchu, ktorý je rozve-
dený do aplikačných ramien podobných 
postrekovaču. Na konci každej dopravnej 
línie sú rozmiestnené s rozstupom 1,20 m 
distribučné koncovky, ktoré  rozdeľujú hno-
jivo do lúča podobne ako tryska postreko-
vača. Pokiaľ ide o rovnomernosť je tento 
systém oveľa presnejší ako akýkoľvek od-
stredivý rozhadzovač a straty zlou apliká-
ciou dosahujú len od 0 do 5%.  AGT stroje 
sa vyrábajú s ramenami 30, 32 alebo 36 m.

Obrázok 43: Rauch AGT

Hlavné výhody AGT:

• vyššia plocha plodiny zvýšením pracovného záberu (pri močovine) a znížením počtu 
koľají traktora (väčší rozstup koľajových riadkov)

• znížené prevádzkové náklady na traktor zmenšením prejdenej vzdialenosti. Väčší 
pracovný záber znamená menej km prejdených po poli – menšia spotreba phm  
a menej prevádzkových hodín

• menej času potrebného na hnojenie vďaka vyššej presnosti pri vyššom zábere

• zväčšená pracovná rýchlosť: viac času je k dispozícii pre hnojenie, práca je menej 
koncentrovaná na špičky a je menšia závislosť na podmienkach počasia

• efektívnejšie hnojenie plodín: hnojenie sa môže vykonať v optimálnom čase



200

• pri kúpe hnojiva, konzistencia hnojiva nie je taká dôležitá, takže užívateľ môže kúpiť 
a aplikovať lacnejšie hnojivo, napr. síran draselný, ktorý je ťažko inak aplikovateľný

• nižšia citlivosť na vietor: Konštrukcia ramien zaisťuje, že hnojivo je rozhadzované 
presne, trajektória rozhadzovania má maximálne 2 metre. 

  6-stupňová kontrola šírky záberu umožňuje presné rozhadzovanie aj v klinových 
častiach, koncoch a okrajoch polí.

• usporiadanie ramien umožňuje presnú náväznosť pokračovaní práce v koľajových 
riadkoch a v zatáčkach 

• vysoká presnosť hraničného rozhadzovania s minimálnymi stratami v dôsledku 
prekrývania záberov aplikáciou presne po hranicu poľa. AGT spĺňa najnovšie envi-
ro-štandardy

• efektívne hnojenie čiastkových segmentov polí v “Precision Farming” je možné len s 
rozhadzovačom s ramenami s vypínaním čiastkových záberov ramien  

• dokáže dávkovať 250 kg/ha hnojiva pri rýchlosti 15 km/h

• ekonomické vyjadrenie prínosu na 1000 ha ploche pri 3 zásahoch:

 Prínos AGT 6036 na 1000 ha
Menej koľají, väčšia plocha, menej km, - úspora PHM 46% močovina oproti 27% 

kas, menšia dávka, menšia cena na rovnakú dávku N

Úspora nákladov
18 m

Disk. rozhadz.
vs. AGT 6036

24 m
Disk. rozhadz.
vs. AGT 6036

27 m
Disk. rozhadz.

vs. AGT 

Menej koľají - väčšia 
plocha 32.640,- 21.420,- 16.320,-

Menší počet km
(úspora phm) 2.520,- 1.299,-

Nižšie náklady na živú silu 1.080,- 555,-

46% močovina oproti 
27% kas - cen. rozd. 16.100,- 16.100,- 16.100,-

Celkový prínos AGT 52.340,- 39.374,- 32.420,-

Ako je vidieť aj pri vyššej nadobúdacej cene, je možné pri dobrom využití stroja na min. 1000 ha ročne skrátiť 
jeho návratnosť na asi 3 roky a pri životnosti stroja okolo 10 rokov, môže v ďalších rokoch prinášať zisk.
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Typ AGT 6000

Prac. záber ramien 30, 32 alebo 36 m

Objem zásobníka 6300 l

Vlastná hmotnosť 7000 kg
Celková hmotnosť 12000 kg
Zaťaženie na záves traktora 2000 kg
Dĺžka x šírka x výška 7,90 x 2,98 x 3,85 m

Plniaca výška 3,15 m

Rozchod kolies 2,25 m

Prepravná rýchlosť 40 km/h

7.3.2.3. ŤAHANÉ UNIVERZÁLNE ROZHADZOVAČE RAUCH AXENT 100.1

Tento zaujímavý ťahaný stroj je možné použiť na rozhadzovanie bežných štruktúrnych hnojív (granúl, 
guličiek, a pod.) alebo aj na rozhadzovanie mletého vápenca. Stroj má veľký 9400 l zásobník. Rýchlovýmenný 
systém rozhadzovania je pri priemernej zručnosti možné vymeniť za cca 10 minút (na výmenu je nutný vyso-
kozdvižný vozík alebo nakladač). Pohon obidvoch systémov rozhadzovania je hydraulický. Na rozhadzovanie 
granúl a hnojív podobnej štruktúry sa používa rozhadzovací stôl AXIS-Power Pack, ktorý vychádza z konštrukcie 
neseného rozhadzovača AXIS a môže veľmi presne rozhadzovať podobne ako nesený stroj na šírku 18-50 m.

Na rozhadzovanie vápna sa je potrebné vymeniť vyššie uvedený stôl za LIME-POWER PACK, ktorý je pri-
spôsobený na rozhadzovanie mletého vápenca. Pri suchej prašnej štruktúre dokáže rozhádzať na 8-10 m šírku. 
Pokiaľ ide vápenec navlhol, je ťažší a môže dosiahnuť šírku rozhadzovania 10-18 m. 

Obrázok 44: Rauch AXENT 100.1
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Obrázok 45: Rauch AXENT 100.1

Obrázok 46: Rauch AXENT 100.1

Typ AXENT 100.1
Objem zásobníka 9400 l

Užitočná hmotnosť 8400 kg
Vlastná hmotnosť 4250 kg
Celková hmotnosť 13000 kg
Zaťaženie na záves traktora dolný 3000 kg/  horný 2000 kg
Dĺžka x šírka x výška 7,70 x 2,55 x 3,15 m

Plniaca výška 2,90 m

Rozchod kolies 2,0 / 2,1 / 2,15 / 2,25 m

Prepravná rýchlosť 40 km/h
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7.3.2.4. ŤAHANÉ UNIVERZÁLNE ROZHADZOVAČE GÜSTROWER GDK 

Výmenný systém rôznych rozhadzovacích diskov, lopatiek, dávkovacieho valca a aplikačných závitoviek 
umožňuje veľmi univerzálne použitie. Tieto stroje sa môžu použiť na aplikáciu bežných granulovaných hnojív, 
močoviny, síranu draselného, rôznych kalov a odpadov z priemyselných prevádzok rôznej štruktúry a po namon-
tovaní aplikačných závitoviek aj na aplikáciu mletého vápenca a pod. Svojou univerzálnosťou sú nedostižné a 
jedinečné.

Výhody systému:

• pre veľké podniky alebo podniky služieb. 

• reťazový hydraulicky poháňaný dopravník s lištami bez medzier pre presné  
dávkovanie a posun rozmanitého materiálu (priemyselné hnojivá rôznej kvality, váp-
no, trus, kompost atď) nezávisle od pojazdovej rýchlosti. Veľkou výhodou je,  
že nemá preklz.

• pracovný záber do 40 metrov

• hydraulicky poháňané rozhadzovacie disky s konštantnými otáčkami  
pre dosiahnutie rovnomerného pokrytia rozh. materiálom. 

• LH 500 – počítač pre riadenie dávky a ovládanie rozhadzovača

• bez úprav je možné pripojenie GPS systémov alebo N-senzorov rôznych výrobcov a 
rozhadzovač pracuje v režime variabilnej dávky

• možnosť výmeny rozhadzovacieho ústrojenstva za 9 m alebo 12 m závitovku  
na aplikáciu mletého vápenca. 

• GDK 9000 s vlastným nakladacím ramenom

Typ GDK 
5000

GDK
 6000

GDK 
7000

GDK 8000 GDK 9000 GDK 10000

Podl. dopravník reťazový
Objem m3 5 m3 6 m3 7 m3 8 m3 9 m3 10 m3

Objem so 450 mm  
nástavbou 

8 m3 10 m3 11 m3 12.5 m3 14,5 m3 16 m3

Celková dĺžka 5,54 m 6,20 m 6,70 m 7,20 m 8,05 m 8,80 m

Celková hmotnosť 
(na cesty)

12000 kg 12000 kg 12000 kg 12000 kg 22100 kg 22300 kg

Technicky možné 
užitočné zaťaženie  

10920 kg 10650 kg 10900 kg 11000 18600 kg 18600 kg

Šírka stopy 1,85 – 2,25 m 2,05-2,25 m

Počet náprav 1 2

Pracovný záber granulované hnojivá 10-40 m
mletý vápenec – závitovka 9 m alebo 12 m

Možná dávka – 16000 kg/ha
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7.3.2.5. NÁVESY NA APLIKÁCIU VEĽMI JEMNE MLETÉHO VÁPENCA AT VÁPNAR

AT VÁPNAR je špeciálny stroj pre aplikáciu veľmi jemne mletého vápenca, určený pre veľké podniky a 
podniky služieb. Zabezpečuje vysoký denný výkon, šetrnosť k pôde a výnimočný je aj v tom, že umožňuje 
variabilnú zmenu dávky na základe pripravených aplikačných máp.

Stroj je certiikovaný Agrotrade Group, ako slovenský výrobok. 

Podvozok: Využili sme kvalitný a odolný podvozok od nemeckej irmy KRAMPE – typ SK 600, ktorý irma vyrába 
ako špeciál pre dovoz abrazívnych materiálov - štrku a piesku. Podvozok je technicky značne naddimenzovaný 
aby vydržal vysoké zaťaženie v poľných podmienkach (viď technické údaje) a vyznačuje sa vysokou torznou 
pevnosťou a nosnosťou. 
Nástavba:  Objem 19 m3,  je oceľová uzavretá, a rýchlo sa naplní z cisterny pomocou tlakovej hadice, alebo je 
možné plniť aj nakladačom alebo prekladacím vozom zhora po otvorení nástavby. 
Dávkovanie a aplikácia: Materiál sa posúva  a dávkuje reťazovým pogumovaným dopravníkom šírky 600 mm. 
Závitovky majú prac. šírku 14 m a sú vybavené elektrickým ovládaním zmeny veľkosti štrbín pre presné variabil-
né dávkovanie. Pre prepravu sa hydraulicky sklápajú. 
DGPS navádzanie a variabilné dávkovanie: Monitor RAVEN Envizio Pro II, do ktorého je možné nahrať ap-
likačnú mapu  pre variabilné dávkovanie aj záznamu práce, súčasťou je GPS anténa pre príjem neplateného 
signálu EGNOS (+/- 20-30 cm).

Obrázok 47: AT VÁPNAR
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Typ AT VÁPNAR

Podvozok Krampe SK 600

Počet náprav – tandemové usporiadanie 2 pevné nápravy alebo na želanie voľne riadená 
náprava

Technická nosnosť náprav 2 x 15 t

Technická nosnosť vlečných parabolických pružín 32 t

Celková hmotnosť (schválená na cesty) 22 000 kg
Hmotnosť 9 500 kg
Užitočná nosnosť 12 500 kg 
Rozmery d x š x v 9,05 x 2,88 x 3,82 m

Pripojenie – spodný záves K80 4 000 kg
Pneumatiky Michelin CargoXBib 600/55 R26.5.
Rýchlosť 40 km/h

Typ nástavby oceľová uzavretá
Objem nástavby 19 m3

Plnenie tlak. hadica s koncovkami A110 alebo B75
Dávkovanie reťazový pogum. dopravník šírka 600 mm

Hydraulický systém vlastný rozvádzač s chladičom oleja, požaduje sa 
Load Sensing na traktore

Prac. záber aplikačných závitoviek 14 m

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

