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TENDENCJE ROZWOJOWE KONSTRUKCJI
MASZYN DO NAWO¯ENIA ORGANICZNEGO

I MINERALNEGO PREZENTOWANE NA
MTP POLAGRA-PREMIERY 2018

Streszczenie

W artykule przedstawiono rozwi¹zania konstrukcyjne i technologiczne maszyn do nawo¿enia. Omówiono nowe rozwi¹zania
zespo³ów roboczych. Zwiêkszaj¹ one zakres zastosowania tych maszyn. Opisane maszyny s¹ reprezentatywne dla danego
producenta.
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Wstêp

Rozrzutniki obornika

Na targach Polagra-Premiery 2018 oferty maszyn do
nawo¿enia organicznego i mineralnego przedstawi³o wielu wy-
stawców zagranicznych i krajowych. S¹ one reprezentatywne
dla poszczególnych producentów.

Maszyny te s¹ jednoosiowe, o uk³adzie osi tandem lub
tridem. W zale¿noœci od producenta zespo³y robocze s¹ w po-
staci 2 lub 3 pionowych bêbnów lub rzadziej bêbnów
poziomych.

W wielu rozrzutnikach stosowane s¹ œciany tylne w celu
zamykania skrzyni w przypadku stosowania rozrzutnika jako
œrodka transportowego po demonta¿u adaptera oraz w celu
zmniejszenia parcia obornika na adapter w momencie rozruchu
bêbnów rozrzucaj¹cych. W dolnej czêœci bêbnów stosowane s¹
tarcze rozrzucaj¹ce o du¿ej œrednicy umo¿liwiaj¹ce zwiêksze-
nie szerokoœci rozrzutu, a tak¿e deflektory do jednostronnego
nawo¿enia granicznego [1]. Maj¹ one tak¿e na celu ogranicze-
nie zanieczyszczenia obornikiem dróg transportowych.

W rozsiewaczach nawozów obserwuje siê rozwi¹zania
konstrukcyjne, które zapewniaj¹ równomierny wysiew
nawozów mineralnych [2]. W zale¿noœci od w³aœciwoœci
fizycznych rozsiewanych nawozów stosowane s¹ odpowiednie
zespo³y rozsiewaj¹ce.

Firma Alima Bis zaprezentowa³a na targach rozrzutnik Evo

Spreader (rys. 1) o standardowej pojemnoœci skrzyni 14,8 m ,
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Rys. 1. Rozrzutnik obornika Evo Spreader firmy Alima Bis [3]
Fig. 1. Evo Spreader manufactured by Alima Bis [3]

a z nadstawkami 19,7 m i ³adownoœci 12 t. W maszynie za-
stosowano adapter sk³adaj¹cy siê z dwóch bêbnów pionowych
zakoñczonych tarczami gwiazdowymi.

Na pod³odze skrzyni rozrzutnika zamontowano dwu-
rzêdowy przenoœnik ³añcuchowo-listwowy napêdzany za po-
moc¹ silnika hydraulicznego i dwubiegow¹ przek³adni¹,
a w opcji ze sterowaniem prêdkoœci¹ posuwu, regulowan¹
z ci¹gnika za pomoc¹ pilota. Pionowe bêbny rozrzucaj¹ce
pozwalaj¹ na rzeczywist¹ szerokoœæ rozrzutu wynosz¹c¹ 12 m
(a w zale¿noœci od struktury materia³u nawet do 18 m). Rozrzut-
nik mo¿e byæ równie¿ wykorzystywany do rozrzucania wapna
i pomiotu kurzego. Zapotrzebowanie na moc wynosi 80 kW
(110 KM) [3].

Firma Annaburger zaprezentowa³a dwuosiowy rozrzutnik

obornika HTS 20.04 o objêtoœci u¿ytkowej 17 m (rys. 2). Cha-
rakteryzuje siê on jednolit¹ spawan¹ konstrukcj¹ ramy i skrzy-
ni. Profilowane œciany z blachy Ekotal zapewniaj¹ wytrzy-
ma³oœæ i nisk¹ masê w³asn¹ w stosunku do objêtoœci skrzyni.
Zespó³ roboczy sk³ada siê z dwóch poziomych bêbnów ze œli-
makowymi zêbatymi zwojami rozprowadzaj¹cymi rozdro-
bniony materia³ na dwie tarcze z szeœcioma ³opatkami,
zapewniaj¹cymi szerokoœæ robocz¹ rozrzutu do 24 m. Opcjo-
nalnie mo¿e byæ zastosowany komputer AMS 5 steruj¹cy
wszystkimi funkcjami hydraulicznymi, który zawiera auto-
matyczny hamulec Auto Stop zapobiegaj¹cy uszkodzeniu ma-
szyny. Rozrzutnik mo¿e byæ opcjonalnie po³¹czony z syste-
mem ISOBUS i Precision Farming. Maszyna mo¿e byæ
wyposa¿ona w uk³ad osi tandem BPW z osiami wahliwymi,
boogie lub amortyzowana hydraulicznie. Zapotrzebowanie na
moc wynosi 103 kW (140 KM) [3].
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Rys. 2. Rozrzutnik obornika HTS 20.04 firmy Annaburger [4]
Fig. 2. HTS 20.04 muck spreader manufactured by Annaburger
[4]
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Rozrzutnik obornika TWS 4190 S firmy Bergmann (rys. 3)

o pojemnoœci skrzyni 14 m jest jednym z piêciu rozrzutników
tej serii o uk³adzie osi tandem. Konstrukcja ramy jest kompa-
ktowa. Dolny i górny zaczep, œciany boczne oraz wrêgi s¹ ze
sob¹ zespawane. Skrzynia w postaci rozbie¿nej stalowej wanny
pozwala na przewo¿enie i rozrzucanie materia³ów o konsysten-
cji pó³p³ynnej, a tak¿e pomiotu kurzego i wapna. Zespó³
roboczy sk³ada siê z dwóch poziomych bêbnów o szerokoœci
1,4 m rozdrabniaj¹cych obornik, i tylnej klapy wy³o¿onej
tworzywem w celu amortyzacji uderzeñ rozdrabnianego
obornika.

W dolnej czêœci adaptera usytuowane s¹ dwie tarcze rozrzu-
caj¹ce o œrednicy 1000 mm z szeœcioma ³opatkami ustawiany-
mi pod zmiennymi k¹tami, zabezpieczone za pomoc¹
sprzêgie³: wolnego biegu i przeci¹¿eniowych. Na pod³odze s¹
umieszczone dwa przenoœniki ³añcuchowe ze specjalnymi
profilowanymi listwami. W tylnej czêœci skrzyni umieszczona
jest zasuwa zabezpieczaj¹ca przed zapchaniem bêbnów
podczas za³adunku, która pe³ni tak¿e funkcjê dozownika. Po
zdemontowaniu adaptera i korzystaniu z maszyny jako œrodka
transportowego zasuwa spe³nia rolê tylnej œciany. Szerokoœæ
rozrzutu do 25 m. Zapotrzebowanie na moc wynosi od 88 do
147 kW [3].

Firma Brochard przedstawi³a dwa rozrzutniki z serii

Dragon EV 2200 o pojemnoœciach 21,45 m (rys. 4) i 33 m . S¹
to rozrzutniki dwu- i trzyosiowe z jedn¹ lub dwiema osiami
skrêtnymi. Zespó³ roboczy sk³ada siê z dwóch pionowych
bêbnów i poziomego adaptera talerzowego z zabezpieczeniem
bêbnów przez automatyczne wy³¹czenie przenoœników.
W zale¿noœci od modelu przenoœnik pod³ogowy jest jedno-
rzêdowy z ogniwani lub dwurzêdowy z ³añcuchami

. Rozrzutniki wyposa¿ono w wagê z szeœcioma sensora-
mi, system sterowania GPS AG LEADER oraz system dawko-
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Rys. 3. Rozrzutnik obornika TSW 4190 S firmy Bergmann [3]
Fig. 3. TSW 4190 muck spreader manufactured by Bergmann
[3]

Vaucanson
rubig

wania DPA. Zapotrzebowanie na moc wynosi 118-132 kW lub
184-220 kW dla drugiego modelu. Dla zwiêkszenia pojemnoœci
skrzyni do zbioru zielonek stosowane s¹ nadstawki o wysoko-
œci od 0,8-1,0 m [3].

Firma DAFAGRO zaprezentowa³a jednoosiowy rozrzutnik

obornika MAGNUM III 10 (rys. 5) o pojemnoœci 12 m z dwu-
rzêdowym przenoœnikiem pod³ogowym. Demontowany zespó³
roboczy sk³ada siê z adaptera o dwóch bêbnach pionowych.
Szerokoœæ rozrzutu obornika wynosi 12-15 m, a rozrzutu
wapna i nawozów w pasie o szerokoœci 6-7 m. Mo¿liwe jest
powiêkszanie objêtoœci skrzyni za pomoc¹ nadstawek.
Zapotrzebowanie na moc wynosi 73 kW (100 KM) [3].

Jednoosiowy rozrzutnik obornika francuskiej firmy

Leboulch (rys. 6) ma pojemnoœæ skrzyni 19 m . Tylna œciana
jest zamykana zasuw¹ gilotynow¹ z zabezpieczeniem elek-
trycznym i mechanicznym wskaŸnikiem podniesienia zasuwy.
Zespó³ roboczy sk³ada siê z dwóch pionowych bêbnów z wy-
miennymi, obracalnymi ³opatkami. Ekran kontrolny umo¿liwia
monitorowanie rozrzutu obornika. Przenoœnik pod³ogowy
dwu³añcuchowy z ogniwami , charakteryzuj¹cymi
siê niezawodnoœci¹ i odpornoœci¹ na zu¿ycie. Aby uzyskaæ
wymagan¹ dawkê obornika na hektar, prêdkoœæ posuwu
przenoœnika jest regulowana automatycznie w zale¿noœci od
szerokoœci roboczej, gêstoœci rozrzucanego materia³u i usta-
wienia œciany tylnej [3].

Rozrzutnik Siroko S4010/9V firmy Joskin (rys. 7) o ³ado-
wnoœci skrzyni 13 ton jest przeznaczony do pracy z ci¹gnikiem
o mocy 66 kW (90 KM).

Skrzynia i dyszel s¹ ocynkowane, pozosta³e elementy
pokryte farb¹ przemys³ow¹ i lakierem nawierzchniowym.
Konstrukcja skorupowa z przykrêcanym przestawnym
uk³adem jezdnym i dyszlem. Wysokoœæ œcian skrzyni wynosi
850 mm, 1090 mm lub 1340 mm i umo¿liwia za³adunek

materia³u o objêtoœci od 5,00 m do 14,17 m .Adapter sk³ada siê
z dwóch pionowych bêbnów rozrzucaj¹cych i dwóch talerzy
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Rys. 5. Rozrzutnik obornika MAGNUM III 10 firmy DAFAGRO
[4]
Fig. 5. MAGNUM III 10 muck spreader manufactured by
DAFAGRO [4]

Vaucanson

Rys. 6. Rozrzutnik obornika Goliath 62S19 firmy Leboulch [3]
Fig. 6. Goliath 62S19 muck spreader manufactured by
Leboulch [3]

Rys. 4. Rozrzutnik obornika Dragon EV 2200 firmy Brochard
[3]
Fig. 4. Dragon EV 2200 muck spreader manufactured by
Brochard [3]
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o œrednicy 829 mm z samochowaj¹cymi siê ³opatkami. Na
pod³odze umieszczony jest przenoœnik ³añcuchowy. Istnieje
mo¿liwoœæ regulacji przep³ywu materia³u. Tylna œciana
gilotynowa, po zdjêciu adaptera umo¿liwia wykorzystanie
maszyny jako œrodka transportu. W zale¿noœci od rodzaju
materia³u szerokoœæ rozrzutu wynosi od 7 do 10 m [3].

Rozrzutnik obornika Muck Master M1350 firmy Pichon

(rys. 8a) ma pojemnoœæ skrzyni 12,8 m . Przez dodanie
bocznych nadstawek jej pojemnoœæ mo¿e byæ zwiêkszona do

13,7 m (symbol M1450); maszyna jest ocynkowana. Zastoso-
wano w niej jeden ³añcuchowy przenoœnik pod³ogowy z ogni-
wami . Umieszczenie bêbnów rozrzucaj¹cych na
samym koñcu adaptera (rys. 8b) zapobiega przemieszczaniu siê
obornika z powrotem do wnêtrza skrzyni. W tylnej czêœci zbior-
nika znajduje siê hydraulicznie podnoszona œciana, a w opcji
mog¹ byæ zamontowane deflektory boczne. Zamontowany
system proporcjonalnego dawkowania (DPA) umo¿liwia
regulacjê rozrzucania obornika przez zmianê prêdkoœci
przenoœnika pod³ogowego w zale¿noœci od szerokoœci roboczej
i wysokoœci materia³u znajduj¹cego siê w skrzyni. Maszyna jest
kompatybilna z systemem ISOBUS. Zapotrzebowanie na moc
wynosi 147 kW (200 KM) [3].

Firma UNIAzaprezentowa³a rozrzutnik obornikaApollo 13

Premium (rys. 9) o pojemnoœci zbiornika 12 m i ³adownoœci
10 t, który jest maszyn¹ z typoszeregu tej serii od 6,5 do 18,0 t.
Adapter sk³ada siê z dwóch bêbnów pionowych i tarcz
umo¿liwiaj¹cych tak¿e rozrzut torfu i wapna. Dwurzêdowy po-
d³ogowy przenoœnik ³añcuchowy napêdzany jest hydraulicz-
nie. Zapotrzebowanie na moc wynosi 59-88 kW (80-120 KM),
co odpowiada mo¿liwoœciom energetycznym ma³ych i œre-
dnich gospodarstw. Po demonta¿u adaptera zasuwa tylna
umo¿liwia wykorzystanie maszyny jako œrodka transporto-
wego. Dyszel zawieszony na resorze piórowym t³umi wszelkie
nierównoœci podczas pracy [3].

Rys. 7. Rozrzutnik obornika Siroko S4010/9V firmy Joskin [3]
Fig. 7. Siroko S4010/9V muck spreader manufactured by Joskin
[3]

Vaucanson

Rys. 8. Rozrzutnik obornika M1350 firmy Pichon - a), usytuo-
wanie bêbnów rozrzucaj¹cych - b) [5]
Fig. 8. M1350 muck spreader manufactured by Pichon - a),
installing of spreding drums - b) [5]
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Rys. 9. Rozrzutnik obornika Apollo 13 Premium firmy UNIA [4]
Fig. 9. Apollo 13 Premium muck spreader manufactured by
UNIA [4]

Twin Chain Spread Smart
1020p

Rys. 10. Rozsiewacz nawozów Transpread 2x350 firmy
POMOT [3]
Fig. 10. Transpread 2x350 fertilizer spreader manufactured by
POMOT [3]

Twin Chain

Rozsiewacze nawozów

Firma POMOT Chojna przedstawi³a rozsiewacz nawozów
Transpread 2x350 (rys. 10) z przenoœnikiem ³añcuchowym

o szerokoœci 2x350 mm i systemem
, który wspó³pracuj¹c z systemem GPS steruje prac¹

maszyny. Zespó³ roboczy sk³ada siê z dwóch hydraulicznie
napêdzanych talerzy rozsiewaj¹cych, z czterema ³opatkami.
Mo¿e on byæ wykorzystywany do rozsiewu nawozów
mineralnych, wapna, pomiotu kurzego oraz kompostu.

Technologia podwójnego ³añcucha steruje
indywidualnie prawym i lewym przenoœnikiem, a tak¿e indy-
widualnie prêdkoœci¹ obrotow¹ talerzy. Wraz ze zmian¹ sze-
rokoœci pracy automatycznie zwiêksza lub zmniejsza siê
prêdkoœæ przesuwu przenoœnika pod³ogowego i odpowiednio
prêdkoœæ obrotowa tarczy rozsiewaj¹cej. Pozwala to na utrzy-
manie sta³ej dawki nawozu na ca³ej powierzchni i chroni przed
podwójnym nawo¿eniem tego samego miejsca. W zale¿noœci
od potrzeby przenoœniki mog¹ byæ indywidualnie zatrzymane.
Gwarantuje to dwustronny wysiew graniczny. Ten system
zmiany dawki nawozu spe³nia wymogi rolnictwa precyzyjne-
go. Na rys. 11 przedstawiono schemat pracy rozsiewacza i dzia-

Rys. 11. Schemat pracy z systemem Twin Chain [3]
Fig. 11. A diagram of work with Twin Chain system [3]
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³anie systemu dla ró¿nych szerokoœci rozsiewania
z prawej i lewej strony. Sterownik zosta³ opracowany przez

firmê TRANSPRED. Pojemnoœæ skrzyni wynosi 10,5 m ,
³adownoœæ 12,5 t, uk³ad jezdny - dwuosiowy resorowany, a za-
potrzebowanie na moc 73 kW (100 KM). Rozwi¹zanie to
pozwala na automatyczn¹ regulacjê dawki rozsiewu i rozrzut na
szerokoœæ do 40 m [3].

Przedstawiony na targach rozsiewacz nawozów Sulky XT

160 (rys. 12) o pojemnoœci 13 m jest przystosowany do wysie-
wu nawozów granulowanych, luzem, pelletów oraz œrodków
pylistych. Na pod³odze skrzyni umieszczony jest przenoœnik
taœmowy napêdzany przez ko³a jezdne rozsiewacza.

Zestaw rozsiewaj¹cy Epsilon System do rozsiewu nawo-
zów granulowanych sk³ada siê z dwóch tarcz z dwoma parami
³opatek o ró¿nej d³ugoœci w celu pe³nego pokrycia powierzchni
rozsiewu. Natomiast do nawozów luzem, wapna nawozowego
lub pelletu stosowane s¹ tarcze z piêcioma ³opatkami. Do wy-
siewu œrodków pylistych stosowana jest sk³adana belka o sze-
rokoœci 9 m. Maszyna jest wyposa¿ona w dwie rury do pneuma-
tycznego nape³niania nawozami pylistymi ze œrodków trans-
portowych oraz w plandekê przykrywaj¹c¹ zbiornik. W rozsie-
waczu Sulky taœma pod³ogowa jest podniesiona w tylnej czêœci
o k¹t 3°. Rozwi¹zanie to u³atwia przenoszenie materia³u do ty³u
skrzyni rozsiewacza, co zapobiega ubijaniu siê produktu przy
zasuwie. Ponadto inne roz³o¿enie masy zapewnia doci¹¿enia
tylnych kó³ ci¹gnika i zwiêkszenie przyczepnoœci.

W zale¿noœci od rodzaju wysiewanego nawozu, zalecane
jest stosowanie ró¿nych zespo³ów wysiewaj¹cych. Do wysie-
wu nawozów granulowanych zastosowany zosta³ zestaw

, sk³adaj¹cy siê z dwóch tarcz, napêdzanych
mechanicznie, wyposa¿onych w dwie ³opatki o ró¿nej d³ugoœci
(rys. 13a) wytwarzaj¹ce strumienie rozrzutu zapewniaj¹ce
pe³ne pokrycie nawo¿onej powierzchni. Szerokoœæ rozrzutu -
od 18 do 50 m. Do rozsiewania nawozów luzem lub pelletów
organicznych stosowane s¹ stalowe tarcze o œrednicy 700 mm
(rys. 13b) napêdzane mechanicznie lub hydraulicznie. Uzyski-

wana dawka wysiewu wynosi od 3 do 5 t·ha . Natomiast do
wysiewu œrodków pylistych stosowana jest belka napêdzana

Twin Chain

Epsilon System
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Rys. 12. Rozsiewacz nawozów XT 160 firmy Sulky [4]
Fig. 12. XT 160 fertilizer spreader manufactured by Sulky [4]

mechanicznie z dozuj¹c¹ œrub¹ œlimakow¹ (rys. 13c). Dla mo-
delu XT160 i szerokoœci belki 12 m mo¿na uzyskiwaæ dawkê

wysiewu do 2000 dm ·ha [3].

Przedstawiony przegl¹d rozwoju konstrukcji rozrzutników
nawozów organicznych wskazuje, ¿e konstruktorzy staraj¹ siê
opracowaæ rozwi¹zania w celu zwiêkszenia wydajnoœci,
dobrego rozdrobnienia materia³u i dok³adnoœci rozrzutu.
Uwzglêdniaj¹ równie¿ mo¿liwoœæ wykorzystywania tych
maszyn jako œrodków transportowych. W rozsiewaczach
nawozów mineralnych, granulowanych, jak i pylistych, du¿¹
uwagê przywi¹zuje siê do równomiernego ich wysiewu oraz
spe³nienia wymagañ rolnictwa precyzyjnego.
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Rys. 13. Zespo³y wysiewaj¹ce XT 160 [5]: a) do nawozów
granulowanych, b) do nawozów luzem lub pelletów, c) do
œrodków pylistych
Fig. 13. XT 160 sowing mechanisms [5]: a) to granulated
fertilizers, b) to loosely fertilizers or organic pellets, c) to dusty
fertilizers
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Summary

The paper presents design and technology solutions of machines for fertilizer application. New design solutions of work
mechanisms were discussed. They increase a range of applications of these machines. The described machines are representative
for a given manufacturer.
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