
De første af Samsoms 
Flex II-serie med dyna-
misk og volumetrisk 
vægtning er klar til at 
komme i marken.

Af John Christensen
jch@landbrugsmedierne.dk
tlf. 33 39 47 54

Samson Agro er nu klar til at 
sende den salgsklare Flex II 

møgspreder på markedet. 

Serien, som havde premi-
ere på Agritechnica i 2017, har 
bl.a. dynamisk vejning af læs-
set, og for cirka 15.000 ekstra 
kan man også få volumetrisk 
vejning af indholdet, hvilket 
gør doseringen endnu mere 

nøjagtig, fortæller Svend Skov 
Olesen, eksportansvarlig hos 
Samson Agro.

»Der er vejeceller foran og 
bag på vognen, og på den måde 
ved man, hvor stor mængde 
man har spredt ud efter x an-

tal meters kørsel. Du kan ta-
ste den ønskede dosering ind 
i terminalen, og så klarer spre-
deren resten«, forklarer Svend 
Skov Olesen og fortsætter:

»Men med volumetrisk 
vægtning af materialet bliver 
doseringen endnu mere præ-
cis. Her kan man tage en densi-
tetsprøve, som man taster ind i 
terminalen, og fordi der er en 
føler på bagklappen af sprede-
ren, ved vognen, hvor meget 
der går bagud af vognen«. 

Ved at lade de dynamiske 
og volumetriske data arbejde 
sammen opnår Flex II sprede-
ren derfor en meget høj nøj-
agtighed og styring af tildelin-
gen. Det betyder, at vognene 
kan tildele fast møg efter tilde-
lingskort, som man lægger ind 
i terminalen.  

Flex II E-serien fås med op 
til 23 kubikmeter rumindhold. 
Derfor er akslen også forstær-
ket fra 13 til 16 ton. 

»I visse lande har man meget 
stor tradition for at køre møget 
ud i marken, inden man spre-
der det ud med møgsprederen. 
Derfor nøjes vi med én aksel, 
men til gengæld med meget 
store hjul, så den er lettere at 
trække«, tilføjer Svend Skov 
Olesen.
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Innovativ teknik til plantebeskyttelse. 
BoomControlPro bomstyring 
– markedets bedste..
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Righoldigt udstyr så selv den kræsne bruger kan tilfredsstilles.

Teknik til jordbearbejd-
ning med disc eller 
tænder. Fra 3 til 12 m 
arbejdsbredde. Alle med 
mulighed for montering 
af Mini- eller DuoDrill 
frøudstyr

Focus og Pronto er mu-
lighedernes såteknik 
med markedets absolut 
bredeste program. Op til 
12 m arbejdsbredde med 
gødningsplacering.  Kan så 
direkte i stub, efter harve 
eller efter plov. 

Vi var med i marken, 
da Stampenborg Gods 
ved Præstø tirsdag 
indledte årets gød-
ningsspredning. 

Af Christian Juel Jørgensen
cjj@landbrugsmedierne.dk
tlf. 33 39 47 59

Det er tirsdag eftermiddag. 
Solen bager ned. Og der er 

bare gang i markerne på Syd-
sjælland. I horisonten ser vi en 
kollega på vej med gyllevog-
nen. Maskinfører Peter Hansen 
er pilot på Stampenborg Gods 
gødningsspreder, som de fik 
forrige sæson, og som netop nu 

har indledt sæsonen på mar-
kerne omkring Præstø og god-
sets 840 hektar-arbejdsradius i 
markerne. 

Når vi omtaler den lift-
ophængte gødningsspreder, 
gør vi det lidt mere mundret 
end det officielle modelnavn, 
Rauch Axis H50.1 EMC+W. 
Bare Axis 50.1.

Det er MI, som importerer 
gødningssprederen, som byg-
ger på en velkendt serie, som 
er blevet forfinet hen over 
årene og i dag sælges i en 50.2 
version. 

Peter Hansen bider efter 
mange traktortimer i dens sel-
skab først og fremmest mærke 
i én ting, præcisionen. Termi-
nalen afslører, at under arbej-

det med at sprede kali på 17 
hektar raps er der kun et par 
kg, som er placeret upræcist. 

»Den er rigtig præcis. Det er 
inden for 15-20 kg hver gang. 
Ikke hver anden gang. Det er 
hver gang. Om du spreder 4 
ton, 1 ton eller 200 kg, så er det 
bare præcist. Det må man bare 
sige«, siger han. 

En af forklaringerne på præ-
cisionen fra Rauch er, at den er 
udstyret med et såkaldt EMC-
system. Det elektro-hydrauli-
ske træk vejer og justerer gød-
ningsmænden individuelt på 

spredeskiverne, så den kan 
kompensere for, at der eksem-
pelvis ligger fugtig gødning i 

den ene side og helt tørt i den 
anden. Samtidig deler maski-
nen spredningen op i fire sekti-
oner på hver side. Når vi kører 
ind i kiler og forager, styrer de 
via GPS-signalerne selv tilde-
lingen, så der ikke sker overlap 
undervejs. I den nye 50.2-ver-
sion arbejder maskinen iøvrit 
uden sektioner, men med dy-
namisk kileafluk.  

Den liftophængte gødnings-
spreder kan rumme 4.200 li-
ter og sprede op til 50 meter 
ad gangen. Selv om en større 
bugseret gødningsspreder ville 

give ham større kapacitet fragt-
mæssigt, så vil han ikke bytte. 

»Jeg tror ikke, at vi vil kunne 
gøre arbejdet lige så præcist. 
Og får du bare transporteret 
gødningen ud på en halmvogn, 
så har du altså en kæmpe for-
del ved at sprede den ud så 
præcist som muligt«, siger han.  

Hvis Peter Hansen skal pege 
på en ulempe, er det komplek-
siteten ved at sætte sig ind i ter-
minalen. 

»Jeg er blevet godt dus med 
den nu. Men det kan dog godt 
være lidt indviklet med ind-
tegning af kort og optegning af 
marker. Mit råd er, at man sæt-
ter god tid af til at sætte sig ind 
i det, og gerne får en, der ken-
der systemet til at vise det«, si-
ger han.

Misser kun et par kg gødning på 17 hektar
Sensorer måler kontinuer-
ligt gødningsmængden på 
hver spredeskive.  

Peter Hansen er efter lidt tilvænning blevet dus med termi-
nalen. 

Den er rigtig præcis. 
Det er inden for 15-20 
kg hver gang. Ikke hver 
anden gang. Det er 
hver gang.

Maskinfører Peter Hansen, 
Stampenborg Gods.  ■ Tysk redskabsfabrikant. 

 ■ Samarbejder med franske 
Kuhn, men er selvstændigt. 

 ■ Producerer ca. 16.000 maski-
ner om året. 

 ■ 2005: Første generation af 
Axix-modellerne præsenteres.

Rauch

Første spredere i marken med præcis dosering

Svend Skov Olesen var som eksportansvarlig naturligvis og-
så på Samson Agros stand på Sima-udstillingen i Paris, der 
sluttede torsdag i denne uge. Han ser frem til at få Flex II 
sprederen ud at køre på det franske marked, hvor fast møg 
udgør langt størstedelen af den udbragte husdyrgødning.

 ■ Fås i størrelse på 16, 19, 20 
og 23 kubikmeter (sidst-
nævnte via ekstra sider på 20 
kubikmeter model).

 ■ Kan lave både statisk, dyna-
misk og volumetrisk vejning 
(ekstraudstyr).

Samson Flex II

Maskiner   TEMA   UDBRINGNING AF GØDNING & KEMI

Danmarks største udvalg - tjek mascus.dk

Køb aldrig en brugt 
traktor før du har 
tjekket mascus.dk

Hver dag er en rejse 
mod at få markerne 
klar i tide

Spar    59% 
på smøremidler

Rabatterne fratrækkes lispriserne 
og kampagnen gælder til  

12. maj 2019

op 
til 

Tj
ek

 konkurrence og kampagnepriser på Q8.dk/foraarstilbud

Ring 7012 8888 og hør mere.
Vi sidder klar 24 timer i døgnet. Hver dag. 

Alt i asfalt til dit landbrug
Få et uforpligtende tilbud

Ring 4598 9898
www.colas.dk
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DEN SKAL 
BARE VÆRE 
PRÆCIS 
HVER GANG
På Stampenborg Gods går de op i præcision. 
De sidste sæsoner har de fundet vejen.
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Side 6

VRAA MASKINSTATION

Dagens traktorer 
holder flere timer

02 MARTS 2019

Side 4  

DANSKE 
MASKINER  

HITTER
Side 2

SMUGKIG 
PÅ STORT 

TRAKTORÅR

Tema om udbringning 
af gødning og kemi 
fra side 8.

Artikkel bragt i tillægget ”maskiner” 
 fra Landbrugsavisen 2. marts 2019


