HMV gjødselutstyr

Totalleverandør av
utstyr for spredning av husdyrgjødsel

HMV slangespreder
Prinsippet med HMV slangespreder er at en kobler plast- eller flatslange mellom pumpe ved gjødsellageret og ut til spreder.
Slangespredning gir mindre kjøreskader enn annet tyngre gjødselutstyr.
HMV slangespreder leveres med HMV eller Triangel redskapskoblingssystem, slange-innfestning 3” Bauer Hun-kobling, spredebrett og 35 mm dyse. Slangespreder drar gjødselslangen etter
seg. Spreder m/4” inntak har 50 mm dyse.
Slangetrekk i sentrum av spreder for å unngå skjevtrekk på traktoren.
HMV slangespreder gir en effektiv og jevn spredning av husdyrgjødsel.
Grunnmodeller:
GM2H
HMV slangespreder
GM2T
HMV slangespreder
GM2H4
HMV slangespreder
GM2T4
HMV slangespreder

med HMV-kobling og 3-pkt.
med Triangel
med 4” inntak og HMV/3-pkt.
med 4” inntak og Triangel

Tilleggsutstyr GM2H/GM2T:
GD700
GM10
GD222
GD3000
GD1215
GD1220
GD1225
GD1230
GD1235
GD1240
GD1245

Mekanisk krane
Krane m/hydraulisk stengemekanisme
Sylinder for hydraulisk sving m/strupeventil
Manometer m/tilbehør
Dyse 15 mm
Dyse 20 mm
Dyse 25 mm
Dyse 30 mm
Dyse 35 mm
Dyse 40 mm
Dyse 45 mm

Tilleggsutstyr GM2H4/GM2T4:
GD700
Mekanisk krane
SD10
Krane m/hydraulisk stengemekanis
SD2222
Sylinder for hydraulisk sving m/strupeventil
GD3000 Manometer m/tilbehør
SD1440
Dyse 40 mm
SD1445
Dyse 45 mm
SD1450
Dyse 50 mm
SD1455
Dyse 55 mm
SD1460
Dyse 60 mm
SD1465
Dyse 65 mm

HMV slangetrommel
Hydraulisk drevet innkveilingstrommel for flatslange.
Utskiftbar trommel med enkelt trommelskifte.
Dvs. ved store lengder kan en ha flere tromler med
slanger som enkelt kan kveiles ut og skjøtes sammen.
Trommeldrift kan kobles ut for rask utkveiling av
slanger.
Type GS1000 har hydrauliske motor på hver side
og kjededrift.
Modellvarianter:
GS1H
HMV slangetrommel m/stativ, 3-pkt feste
og HMV hurtigkobling, kap. 350 m
GS1T
HMV slangetrommel m/stativ, 3-pkt feste
og Triangel hurtigkobling, kap. 350 m
GS2H
HMV slangetrommel m/stativ, 3-pkt feste
og HMV hurtigkobling, kap. 700 m
GS2T
HMV slangetrommel m/stativ, 3-pkt feste
og HMV hurtigkobling, kap. 700 m
GS1000H HMV slangetrommel i stativ m/2 hydrauliske
motorer og HMV hurtigkobling,
kap. inntil 2000 m
GS1000T HMV slangetrommel i stativ m/2 hydrauliske
motorer og Triangel hurtigkobling,
kap. inntil 2000 m
Tilleggsutstyr GS1/GS2:
GS200
GS400

HMV slangetrommel, kap. 350 m
HMV slangetrommel, kap. 700 m

Vi leverer flatslanger, originale Bauer koplinger og Storz koblinger
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- 12 m bombredde standard
(15 m bombredde kan leveres)
- Stor spredekapasitet

HMV stripespreder
HMV stripespreder er et utstyr for fremtiden. Med stripespreder er spredetidspunktet fleksibelt.
HMV stripespreder reduserer tidspresset i gjødselsesongen og gjør
nabo-samarbeidet uproblematisk.

Doda sentrifugalpumpe
Doda pumper type AFI er blitt utviklet til behandling av gjødsel eller animalsk slam, som det ellers ikke er mulig å pumpe på grunn av materialets kompakte konsistens. De faste bestanddeler findeles av kuttekniver.
Gjødselen kan heretter transporteres tilbake til tanken for å bli blandet,
eller den ledes inn i gjødselsprederen eller en annen type av transport
av det behandlede gjødsel.
Denne operasjonen kan utføres ved hjelp av en flerventil som er plassert på pumpens utgang.
AFI pumper er utstyrt med en Widia mekanisk akseltetning. Dermed
unngås ulempene som følge av hurtig nedbrytning av den fettsnorspakningen som normalt brukes. Akseltetningen forbedrer pumpens ytelser
og forkorter sugetiden.
AFI pumper er fremstilt i forskjellige modeller med varierende ytelser og
kraftforbruk. De kan leveres enten med utveksling for traktordrift eller til
direkte trekk ved hjelp av elektrisk eller dieselmotor.

Tekniske data:
Pumpekapasitet . . . . . . . . . . . . 24 - 300 m3/time*)
Sugehøyde . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6 m
Trykk
. . . . . . . . . . . . . . . . . . inntil 15,2 bar
Omdr./min . . . . . . . . . . . . . . . . . 540/1000
Kraftbehov . . . . . . . . . . . . . . . . fra 30 -250 Hk
*) Doda leverer pumper med kapasitet: inntil 720 m3/time

Ekstrautstyr:
Tovegsventil - Bunnventil - Vakum selvsug - T-stykke m/2 kuleventiler Y-stykke m/2 kuleventiler.

- Jevnt spredebilde
- Lavt nitrogen tap
- Miljømessige fordeler
Minimal tilskitning, lite væravhengig og små luktplager.

Praktisk bruk av
spredetabell
Idag skal alle husdyrbruk ha
gjødselplan. Gjødselplanen skal
fortelle hvor store gjødselmengder som skal legges ut i de ulike
arealer.
Som tilleggsutstyr kan slangesprederen leveres med manometer for trykkavlesing av dysetrykket på sprederen.
Hydraulisk manøvrering av spredebrettet hindrer “tilskitning”
med gylle på veier, hus osv.
Tilføring av gylle kan enkelt gjøres i alle vendeteiger og hjørner
(der kjøring ikke kan skje).
Utskifting av dyser må gjøres
ved større trykkendringer.
Stor spredekapasitet/mindre
arbeids-belastning.

Planteforsk Ullensvang forskningssenter avd. Rykke og Knut Skjervheim Agro Prosjekt har
gjennom prøver og forsøk utarbeidet et spredediagram til slangesprederen.

Naturgjødsel - en ressurs, ikke et problem
Spredning av husdyrgjødsel på eng.
Forskriftene om spredning av husdyrgjødsel tar sikte
på å redusere avrenning av næringsstoff fra naturgjødsla. Gjødsla må derfor benyttes i vekstsesongen.
Naturgjødsla er svært allsidig. Gjødsla inneholder i
utgangspunktet alle de næringsstoffene jorda/plantene trenger. En del av nitrogenet finnes i form av
ammoniakk som fordamper lett. På den andre siden
løser ammoniakk seg svært lett i vann. Lang kasting
med sterk forstøving i solskinn er altså det verste en
kan gjøre.
Ved å utnytte naturgjødsla på best måte sparer en
omgivelsene, tilfører verdifull gjødsel og reduserer
utgiftene til mineralgjødsel. Det er bare snakk om å
utnytte en ressurs en alt har.

Hvorledes skal så dette gjøres?
Ved å sprede i lett regnvær vil mye av den ammoniakken som stiger opp i luften løse seg i regndropene
og komme ned igjen. De første timene etter spredning er også viktige i så måte. Lett regn er svært
gunstig. Dersom forholdene ikke er slik, bør en sprede om kvelden.
Lav spredning, t.d. med slangespreder, er gunstig.
En får da mindre forstøving, og således mindre tap i
luften.
Vanntilsetting er en annen måte å redusere tapet på.
Gjødsla blir mindre konsentrert og derfor blir det mindre fordamping. Dessuten trenger gjødsla lettere ned
i jorden. Gylle har vanlegvis et blandingsforhold 1 : 1,

i jorden. Gylle har vanlegvis et blandingsforhold 1 : 1,
dvs. 1 del bløtgjødsel og 1 del vann. Gjødsla kan med
fordel tynnes endå mer ut, opp til 7 deler vann og 1
del bløtgjødsel. Utnyttingen av gjødsla blir bedre, men
en må tilføre større mengder av blandingen. Er jorden
svært tørr, t.d. etter 1. slåtten, kan dette være svært
lurt.
Om jorden er mettet av vann bør en unngå gjødsling.
Mesteparten vil da renne bort, og en vil gjøre stor
skade på jorden gjennom øket jordpakking og kjøreskader.
Spredning med mye vanninnblanding fører oftest til
mer kjøring på jorden. Ved fornuftig bruk av slangespreder vil ikke dette bety så mye. Generelt vil slangespredermetoden føre til mindre jordpakking enn de
fleste andre metoder for spredning av husdyrgjødsel.
Utnyttingsgrad ved spredning av husdyrgjødsel
på graseng (i % av total N-mengde):
Bløtgjødsel
10 - 50% utnytting
Våtkompostering
10 - 50%
"
Separert gjødsel
70 - 80%
"
Fort. separert gjødsel
over 90%
"
Land
over 85%
"
Gylle vannblandet 1:1
70 - 80%
"
Gylle vannblandet 1>1 inntil 100%
"
Gylle = bløtgjødsel fortynnet med vann
Kilde: Sogn Jord- og Hagebruksskule v/Olav Bø
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