
SRS 1200 er fremtidens nedfældningsmetode, der giver dig 
mulighed for at udnytte både gylle og maskine optimalt.

Du kører med nedfælderen som ethvert andet bugseret redskab. 
Den slangearm sikrer nemlig at slangen hele tiden rulles korrekt op 
på tromlen.

Samtidig er den også med til at beskytte slangen, fordi denne 
ikke slæbes henover jorden som ved traditionelle ”Drag Hose” 
systemer.
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KOM TIDLIGT PÅ MARKEN
Udbringningsperioden starter tidligere med SRS 1200 end med en normal 
gyllevogn og nedfælder.

Takket være den lave egenvægt kan maskinen nemlig betjenes med en 
forholdsvis lille traktor. Det betyder at du også kan arbejde på forholdsvis våd 
jord. 
 
Maskinen flyttes hurtigt til en anden mark. En effektiv afblændeventil betyder 
at det ikke er nødvendigt at tømme slangen inden maskinen flyttes til et andet 
sted. Derfor sparer du både tid og arbejdskraft.

KØREMØNSTER FOR SRS

GYLLEUDBRINGNIG
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SRS 1500 er en helt nyudviklet bugseret udlægger, der giver nye 
og endnu bedre muligheder for gyllenedfældning. SRS 1500 er 
udført i en kraftig konstruktion med bogieaksel, som giver lavere 
marktryk.

Samtidig er SRS 1500 forsynet med elektro-hydraulisk 
slangestyr, som det kendes fra SDS 8000. Det giver en forbedret 
slangeoprulning og dermed en mere jævn kørsel.
En ny touchskærm med diagnose værktøj gør det både hurtigere 
og nemmere at identificere og udbedre fejl på systemet, således at 
man får en meget mere effektiv udbringning.

SRS 1500 har 2x300mm udskud på forreste aksel og tvangsstyring 
af bagakslen. Maskinen er forberedt for montage af både fronttank 
på traktor, lækagekontrol samt dæktryksregulering.
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OPRETHOLD FULD KAPACITET MED FRONTTANK
Med en fronttank behøver pumpevognen ikke skifte til omrøring, og 
du kan holde fuldt tryk på udbringningen hele tiden.

Fronttanken fungerer således at når du hæver nedfælderen, vil 
pumpevognen opretholde driftstrykket i stedet for at skifte til 
omrøring. Gyllen vil nu blive ledt hen i fronttanken. 
Når du sænker nedfælderen igen, vil gyllen fra fronttanken blive 
nedfældet, således at tanken tømmes og bliver klar igen til næste 
vending.
Fronttanken har en kapacitet på 3.000 liter og er forsynet med en 
hydraulisk drevet AGM rotationspumpe.

Fronttanken leveres komplet med arbejds og trafiklys, 
oversigtskamera for vejkørsel, nødvendige spadeventiler og koblinger 
samt integreret styring.
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