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Bedre optagelse af 
næringsstoffer
Med Agrometer systemet forlænger du din 
udbringningsperiode, og giver afgrøderne 
bedre mulighed for at optage de vigtige 
næringsstoffer.

Det skyldes maskinernes lave egenvægt, som 
gør det muligt at køre på forholdsvis våd 
jord, og derfor kommer du tidligere ud på 
markerne end med en almindelig gyllevogn.

Til al slags gylle
Hvis det er flydende - så kan det udbringes 
med Agrometer løsningen. Uanset om det er 
kvæggylle eller svinegylle, får du en effektiv 
løsning.

Agrometer systemet kan også bruges til 
udbringning af biogas, gylle, procesvand, 
frugtsaft m.v.



Store besparelser på brændstof, fordi maskinerne konstant 
arbejder i marken.

Kan dække mere end 40 hektar pr. opstilling. Det hele kan 
betjenes af blot én person.

... INGEN SVINERI PÅ VEJENE, MEN MASSER AF GYLLE!
INGEN LUGT

KAPACITET OP TIL 250 M3/T
Selv om du kører gylle ud fra tidlig morgen til sen aften, så er det ikke noget dine 
omgivelser vil bemærke i særlig grad. Dine maskiner arbejder nemlig i marken hele tiden, 
så du slipper for at køre rundt på vejene med ildelugtende gyllevogne, der samtidig 
tilsviner vejene.

Med Agrometer systemet får du en stor kapacitet gylle udbragt.

STOR KAPACITET MED MINIMAL ARBEJDSKRAFT
Både SDS udlæggeren og den bugserede SRS udlægger arbejder konstant i marken, mens 
de hele tiden bliver forsynet med gylle fra DP/APV pumpevognen. 

Det giver stor effektivitet, og du sparer på både brændstof og mandetimer, fordi du ikke 
skal køre gyllen fra tank til mark.

Chaufføren på udlæggeren styrer pumpevognen med fjernbetjening, derfor kan hele 
systemet betjenes af blot én enkelt person.
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SÅDAN VIRKER DET
Gyllen pumpes uafbrudt fra gylletanken og ud til maskinen, der hele tiden kører i marken.

Pumperne har en rækkevidde på op til 4 km. Er der behov for at pumpe længere endnu, klares dette ved at 
bruge en eller flere mellempumper.

Gyllen kan pumpes både i faste, nedgravede rørledninger eller via mobile slangesystemer, som udlægges med 
AGM slangerulle

De fjernbetjente pumpevogne har sikkerhedsovervågning, der afbryder pumpningen i tilfælde af fejl på 
anlægget.

Alt efter forholdene kan der udbringes gylle på mere end 40 hektar i én enkelt arbejdsopstilling.

Fjernbetjent pumpevogn Fjernbetjent mellempumpevogn 
(ved behov)
• MP 250

Udlægger i marken
• SDS 7000
• SDS 8000
• SRS 1200
• SRS 1500

Rør eller slanger.
Max 4 km afstand 
for hver pumpe

SDS 8000 - UdlæggerMP 250 - MellempumpevognDP 250 - Pumpevogn

• DP 250
• DP 350
• APV 250
• APV 350

Gylletank

GYLLEUDBRINGNIG
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Den helt nyudviklede SDS 8000 er den mest banebrydende model, siden introduktionen af den 
første gylleudlægger for mere end 20 år siden.
De mange nye funktioner betyder at det nu er muligt at udbringe gyllen på en endnu mere 
effektiv måde, samtidig med at der også tages yderligere hensyn til både natur og arbejdsmiljø.

På den nye SDS 8000 får du blandt andet følgende funktioner, som aldrig tidligere har været tilgænglig 
på en selvkørende gylleudlægger:
• Kranarm til slange
• Hydraulisk slangestyr
• Elektronisk dæktryksregulering
• Kompressor til returpumpning af gylle

SDS 8000 leveres med 24, 30 eller 36 m spredebom og 8 gyllefordelere. Derfor er du sikker på en 
ensartet dosering i hele spredebommens bredde.

Større slange - større kapacitet
Du kan opnå en stor kapacitetsforøgelse på cirka 30-40 % ved at udstyre maskinen med 550 m 5” 
slange, i stedet for 650 m 4” slange.

Forøgelsen skyldes det reducerede tryktab i maskinslangen, men forudsætter samtidig at hele 
fødeledningen ikke er mindre end 6”/160 mm.

DEN NYE
GENERATION
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Udlæggeren kan som ekstraudstyr forsynes med 
dæktryksregulering. Så kan du inde fra kabinen sænke/
hæve dæktrykket. 

Ved at sænke dæktrykket får du nemmere ved at køre på 
smattede marker, idet dækkets facon bliver mere aflangt 
så du får mere ”vejgreb”. 

Samtidig sænker du også marktrykket pr. cm2.

Din udlægger er udstyret med et modem til fjernsupport. 
I tilfælde af driftsfejl kan Agrometer få adgang til selve 
maskinstyringen, og dermed aflæse diverse fejlkoder 
og driftsdata, samt foretage nødvendige ændringer i 
standardværdier på maskinen.

Samtidig kan du også få hurtig besked om hvilke 
komponenter der eventuelt skal udskiftes. Med 
fjernsupport kan du således spare både tid og penge, fordi 
problemer kan blive diagnosticeret og afhjulpet meget 
hurtigere, end hvis du skal have besøg af en montør.

DÆKTRYKSREGULERING

SPAR TID MED FJERNSUPPORT
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Fra startpunktet kører udlæggeren fremad, og 
svinger mod venstre i spor 1. Når maskinen er 
retvendt ved punkt A, bakkes helt til højre i sporet. 
Derfra køres der fremad gennem sporet helt til 
venstre.
Så bakkes der igen mod højre, men kun tilbage til 
midten. Fra punkt A svinges over i spor 2, hvor der 
så fortsat bakkes helt til højre. Dernæst køres helt 
fremad til venstre.
Så bakkes der igen mod højre til punkt B, hvor der 
svinges over i spor 3, hvor der så igen bakkes helt til 
højre.
Og så fremdeles, indtil udlæggeren fra spor 6 
bakker tilbage til startpositionen.

NÅR MAN DELER MARKEN GIVER DET STØRRE 
RÆKKEVIDE

Start

HøjreVenstre

SDS 8000



Store marker som kan ”deles” på midten, kan du med SDS 8000 færdigbehandle ca. 10% hurtigere 
end med en traditionel udlægger. Det skyldes den nye kranarm til slangen, som betyder du kan køre 
efter et mere effektivt mønster, som ikke er teknisk muligt på andre udlæggere. Med kranarmen er 
du nemlig ikke tvunget til at følgens slangens spor, når der køres retur og slangen rulles op. På den 
måde sparer du tid, og samtidig undgår du risikoen for overdosering ved vendepunkterne.

MERE EFFEKTIVT MØNSTER MED DEN NYE KRANARM

GYLLEUDBRINGNIG
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Med det hydrauliske slangestyr har du 
hele tiden fuld kontrol over oprulningen af 
slangen. Med joystikket kan du fra kabinen 
altid flytte slangestyret til det ønskede sted 

på tromlen.

Det betyder at du omgående kan korrigere 
for skæv oprulning. På den måde sparer 

du tid, fordi du ikke behøver afbryde 
gylleudbringningen og rulle slangen af igen, 

inden du justerer.

Det hydrauliske slangestyr er ekstraudstyr.

SDS 8000 har Claas’ nyeste kabine med 
joystick styring, som gør arbejdet nemmere. 

Samtidig har den maximal komfort, så 
arbejdsdagen  ikke føles lang. Kabinen er 

udstyret med bl.a.

SPAR TID MED NEM OG 
HURTIG JUSTERING AF 

SLANGEOPRULNING
KABINE MED JOYSTICK 

STYRING

TØMNING AF FØDESLANGE 
VED OMKOBLING
Det er muligt at udstyre udlæggeren med 
en kompressor, som bruges til at blæse 
gyllen tilbage mod pumpen, når fødeslangen 
skal omkobles. Slangerne bliver både 
nemmere og renere at håndtere, og du 
slipper for dannelsen af gylle pytter ved 
koblingspunkterne.

• Luftaffjedret sæde og justérbart rat
• Varmeanlæg og aircondition
• Passagersæde
• Køleskab og kaffemaskine
• DAB+ radio med cd-afspiller
• Ipad

WWW.AGROMETER.DK

SDS 8000





DEN VELKENDTE
Med SDS 7000 får du en gennemprøvet maskine, som løbende er blevet 
udviklet og optimeret gennem mere end 20 år.
Gylleudlæggeren arbejder konstant i marken, fordi gyllen konstant pumpes 
direkte ud til maskinen
SDS 7000 leveres med 24 eller 30 m spredebom og 2 vandrette gyllefordelere. 
Derfor er du sikker på en ensartet dosering i hele spredebommens bredde også 
ved den alleryderste slange.

STØRRE SLANGE - STØRRE KAPACITET
Du kan opnå en stor kapacitetsforøgelse på cirka 30-40 % ved at udstyre 
maskinen med 550 m 5” slange, i stedet for 650 m 4” slange.

Forøgelsen skyldes det reducerede tryktab i maskinslangen, men forudsætter 
samtidig at hele fødeledningen ikke er mindre end 6”/160 mm.
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Når systemet er tilkoblet, foregår det meste 
af arbejdsdagen i førerkabinen. Derfor er den 
indrettet med henblik på størst mulig komfort, og 
er forsynet med luftaffjedret sæde og justérbar 
rat, varmeanlæg og aircondition, passagersæde, 
køleskab og kaffemaskine, monitor med dvd-
afspiller, DAB+ radio med cd-afspiller og Ipad.

Gyllen lægges ud både når der køres frem og 
tilbage. Under returkørslen drejer førerkabinen 
180º, så chaufføren har et perfekt udsyn over 
kørselsretningen.
Et videokamera giver dig hele tiden fuldt opsyn 
med slangestyret til fødeslangen.

EN BEHAGELIG ARBEJDSDAG PERFEKT UDSYN

Fra startpositionen kører udlæggeren fremad og 
svinger enten til højre eller venstre i fjerneste 
spor, og kører sporet til ende. Bagefter bakkes 
retur langs den udlagte slange, indtil maskinen 
igen holder i midten. Så svinges der til modsatte 
side, og køres til bunden. Når sporet er færdigkørt, 
bakkes tilbage til næste ubehandlede spor. 
Således fortsættes der indtil alle spor er kørt, og 
maskinen er tilbage ved startpositionen.

SÅDAN FUNGERE DET..

Start
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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.

NEDFÆLDER
BUGSERET

SRS 1200
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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.

NEDFÆLDER
BUGSERET

SRS 1500

MASSER AF STYRKE TIL DE STORE REDSKABER

SRS 1500



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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MOBILE
PUMPEVOGNE

MOBILE PUMPER TIL KRÆVENDE OPGAVER
Med DP og APV pumpevognene får du et jævnt og godt flow af gylle til SDS udlægger 
eller SRS bugseret nedfælder.

Pumpevognene kan også bruges til at fylde buffertanke i marken, eller til andre opgaver 
hvor store mængder gylle skal flyttes.

Med en rækkevidde på helt op til 4 km fjerner man ofte behovet for at flytte gyllen i store 
tankvogne. Dette sparer både tid og brændstof, og ikke mindst slipper man også for at 
færdes i trafikken med ildelugtende transporter. 

FJERNBETJENT OG OVERVÅGET
Pumpevognene er som standard udrustet med slange brudssikring. 
Lækage kontrol  med flow måler fåes som ekstra udstyr.
Som ekstra udstyr kan pumpevognen leveres med buffertank styring, som sikrer 
automatisk fyldning af buffertank.

WWW.AGROMETER.DK
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Overfladebeh.:

Indgår i tegning nr: Maskine: Stk. tegning/maskine:

Separable

Generel tolerance 
DS/ISO 2768 -1/2

d.081019

11427.18kg
Vægt:

1/ 11
Side:

1:20
Mål:

Revision:

Sam.tg. APV350 Tier V
Emne: Tegn. nr.:

Tegn. dato: Sign.:

Status:

Dato:Sign.:Beskrivelse:

A2

Design

2018-12-20

250182839.SLDASM

KKB

2019-06-26SRJ

Dimension:
Materiale:

Agrometer Pumpe Vogn

Container Pumpe

Distance Pumpevogn

Mellem Pumpevogn

APV

CP

DP

MP

GYLLEUDBRINGNIG
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APV 350 er forsynet 
med en 278 HK John 
Deere motor og en 
4” Cornell 4NHTB 
støbejernspumpe. 

APV 350 er storebror til APV 250, og er 
forsynet med de samme gode funktioner 
- men med større kapacitet. En stærk 
og robust opbygning betyder at der kan 
pumpes flere kubikmeter mellem almindelige 
servicereparationer.

APV 350 er forsynet med en 278 HK John 
Deere motor og en 4” Cornell 4NHTB 
støbejernspumpe. Denne model har i årevis 
været brugt til netop gyllepumpning i både 
USA og Europa, og har fået et velfortjent ry 
som en særdeles kraftfuld og stærk pumpe, 
der garanterer høje ydelser.

Med APV 350 får du helt op til 350 m3 gylle i 
timen ved 12 bars tryk!

ENDNU STØRRE OG STÆRKEREBEHAGELIG FLYTNING
APV 250 pumpevognen har et indbygget 
rensesystem, som betyder at du ikke 
efterlader ”gyllepytter” i naturen, når du 
frakobler slangerne. Samtidig bliver det også 
både nemmere og mere behageligt at flytte 
rundt på slangerne.

Rensesystemet består af en 3.000 l vandtank 
under pumpevognen samt en kompressor. 
Inden slangerne frakobles, pumpes vandet 
igennem og skyller slangerne. Til sidst blæses 
en skumgummibold igennem systemet for at 
sikre at slanger og rør er helt rene.

WWW.AGROMETER.DK
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Har du ind i mellem behov for at pumpe fra lukkede beholdere som fx biogastanke, kan 
APV 350 som ekstraudstyr leveres med vakuumansugning. Vakuumansugningen fjerner evt. 
luftspærre i sugeledningen, og gør det muligt at bruge pumpevognen de steder, hvor man 

ikke kan få ansugningspumpen direkte ned i gyllen.

Der kan med tiden opstå små utætheder pga. rifter 
i fødeslangerne, som er så små at de ikke registreres 

af systemet. 
Med lækagekontrollen kan du kontrollere at din 
fødeledning er helt tæt. To flowmålere i hver sin 

ende af systemet sammenligner løbende den 
pumpede og den udbragte gyllemængde, og kan 
indstilles til at afbryde pumpningen ved en valgfri 

afvigelse.

Når du skal pumpe længere end 4 km, kan du bruge 
en MP mellempumpe. Mellempumpen forøger din 

pumpedistance med op til yderligere 4 km (afhængig 
af forhold). MP pumpevognen er baseret på DP 250, 
men leveres uden sugekran, returløbsfunktion m.m.

Fjernbetjeningen er integreret med 
hovedpumpevognen, og styres automatisk fra 

udlæggeren.

KONTROLLÉR SLANGER OG RØR 
MED EKSTRA LÆKAGEKONTROL

STORE AFSTANDE ER INTET 
PROBLEM

VAKUUMANSUGNING TIL PUMPNING FRA 
LUKKEDE BEHOLDERE

GYLLEUDBRINGNIG
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MOBIL BUFFERTANK MED PUMPEVOGN
CP250 er en kombineret buffertank og pumpevogn, som gør det nemmere og hurtigere 
at lave systemopstillinger hvor der kræves buffertank.

Man kan nøjes med én transportkørsel i stedet for at buffertank og pumpevogn skal 
transporteres hver for sig, og man slipper også for at skulle placere pumpevognen 
nøjagtigt i forhold til buffertanken. Som option kan CP250 også bruges som 
mellempumpe, uden at buffertanken kommer i brug.

60m3

250m3/time

WWW.AGROMETER.DK



HURTIG OG SKÅNSOM HÅNDTERING AF DINE 
FØDESLANGER
AGM slangerullen er den hurtige og nemme metode til at 
håndtere fødeslangerne mellem pumpevogn og udlægger.

Al udlægning og oprulning foregår hydraulisk under kørsel med 
traktor. Dermed slipper du for at slæbe slangerne henover 
jorden, og forlænger derfor levetiden.

Slangerullen er uden sektionsopdeling. Derfor kan du oprulle al 
slange uden at frakoble de enkelte stykker, og på den måde spare 
tid.

Du kan montere slangerullen både i front og bag, så du kan 
medbringe op til 2000 m slange på en traktor.

GYLLEUDBRINGNIG
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Agrometer a/s
Fælledvej 10 

7200 Grindsted
Danmark

agrometer@agrometer.dk
www.agrometer.dk

CVR: 82942513


