HARSØ Fordeler
- Den fremtidssikrede skæreringsfordeler fra Harsø Maskiner
Forskellige modeller til ethvert formål

Nu er den gennemtestede skæreringsfordeler, det bedste bud på en effektiv og
lønsom udbringning af flydende husdyrsgødning. Den dobbelte centrale fordeler
med den vandrette slangeføring, er ikke blot lavet for at få et harmonisk
udseende, men også for at give en bedre gennemstrømning igennem slangerne.
Den korte slangelængde er med til at give fuld dosis i hele bredden med det
samme, samt at tømningen sker så hurtigt, at redskabet kan slås ind så snart
vognen er tom.

Bundindløb
Centerindløb
Hydraulisk afblænding
Enkeltsidet
Dobbeltsidet
Jævnstrøm
Alle med mulighed for hydraulisk aftap

Skæreringsfordeleren har en kapacitet på 450-15.000 liter pr. minut, og
fremstilles i mange forskellige udførelser.
Slangestudserne varierer fra 38-50mm. Antallet af udløb spænder fra 6-60. Ved
flere udløb, vælges flere fordelere. Fordelerene er i stand til at fordele al slags
gylle særdeles godt – uden tilstopninger. Dette skyldes det patenterede
skæreringssystem, hvorpå der i praksis ingen slidtage kan konstateres, og da
den er selvjusterende, er den stor set vedligeholdelsesfri. Til flere modeller laves
en speciel hydraulisk omskifterventil, således at man kan vælge spredebredder
fra traktoren. Med 4-6 fordelere kan bommen afblændes fra en side, f.eks. i kiler.
Større fremmedlegemer kan tømmes ud af fordeleren fra traktoren.
Til sortjordsnedfældere anbefales fordeleren med centerindløb, således de
fremadvendte studser forsyner forreste række tænder. Bagudvendte studser
bruges til de bageste tænder.
Variabel dosering
Harsø Fordelere er udviklet til alle typer nedfældere og udlæggere med
mulighed for regulering af udløbshullernes størrelse under drift. Fx. lille
mængde 10- 30 t/ha, stor mængde 30-70 t/ha. Blot ved at ændre
omløbsretningen på oliemotoren i fordeleren, opnås en ændring i excentrikkens
udsving. Derved kan udløbsarealet i modskærene ændres.
Jævnstrøm
Harsø producerer også en jævnstrømsfordeler, specielt udviklet til nedfældere.
Den konstante strøm af gylle fra fordeleren giver en optimal fyldning af rillen.
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