
Univerzální velkoplošná rozmetadla 
minerálních hnojiv a vápna

 s větší výkonností

 s nízkým tlakem na půdu

 s vyšší univerzálností

 s větším profitem pro váš podnik



Hraniční hnojení
Hraniční hnojení se provádí přesně a jednoduše pomocí usměr-
ňovacího zařízení II, přičemž odpovídá požadavkům normy EN 
13739-1. Zapnutí usměrňovače II probíhá během jízdy bez za-
stavení stroje nebo manuálně.

Pozdní hnojení
Díky rozmetacímu ustrojí s lopatkami dosáhne hnojivo zvláště vysoké 
dráhy letu. Díky tomu je rozmetání v porostu obilovin možné bez vět-
ších úprav stroje.

Proč je výhodné použít rozmetadlo  
s řetězovým dopravníkem?

Protože s jedním strojem je možno rozmetat bez pro-
blémů všechny druhy hnojiv a materiálů

  Minerální hnojiva, také s horší kvalitou a hroudami
   Vápno v každé formě, také vlhčené vápno
  Suchý drůbeží trus nebo kompost

Jak přesně dávkuje hnojivo rozmeta-
dlo s řetězovým dopravníkem?

Pohyb řetězového dopravníku je u rozmetadel Gust-
rower elektronicky regulován. Při volně zvolené pracov-
ní rychlosti rozmetadla, pracovním záběru a aplikační 
dávce se rozmetací přesnost pohybuje okolo 1-2% od-
chylky od skutečnosti. Řetezový dopravník má příčky 
uloženy blízko od sebe, zakryté a vícenásobně utěsně-
né.

Jak dobrý je rozmetací obrazec?

Kotoučové rozmetací ústrojí s více lopatkami garantuje 
u kvalitního granulovaného hnojiva záběr 40 m. Před-
pokladem je dobrá kvalita hnojiva. Hodnoty nastavení 
rozmetadla se pravidelně kontrolují ve zkušební hale 
v Dánsku u většiny nejpoužívanějších hnojiv předních 
výrobců. Rozmetací tabulky je možno stáhnout z inter-
netu.

Velkoplošná rozmetadla Gustrower umožňují variabilní přihnojování N 
hnojiv pomocí jakéhokoliv systému N-senzoru na trhu.

Vysoká výkonnost
S našimi velkoplošnými rozmetadly dosáhnete při přihnojování a hnoje-
ní vysoké výkonnosti a nejnižších nákladů na aplikaci.



Palubní hydraulika
Rozmetací kotouče jsou poháněny hydraulicky pomocí vlastního hy-
draulického systému rozmetadla, který je poháněn přes čerpadlo a náho-
nový hřídel traktoru. Integrovaný regulační ventil udržuje otáčky rozme-
tacích kotoučů neustále konstantní a to i tehdy, pokud nemůže traktor 
udržet nastavené rovnoměrné otáčky vývodového hřídele.

Převodovka rozmetacích kotoučů
Pohon rozmetacích kotoučů je velmi silně dimenzován, přičemž 
umožňuje průchod hmoty až 2,2 t/min. Oba dva kotouče jsou 
mezi sebou mechanicky spojeny, dodržují stále stejnou pozici 
proti sobě.

Elektronika
Použitý palubní počítač odpovídá nejnovějšímu stavu 
techniky v oboru. Počítač je jednoduchý v ovládání, 
absolutně přesný v regulaci a přitom vybavený různými 
funkcemi paměti. Počítač je možno dovybavit různými 
dalšími funkcemi.

Nápravy
Nápravy BPW s bubny 410 x 180 mm a vysokou únos-
ností, velké průměry pneumatik a nízké těžiště zajištují 
vysokou plošnou výkonnost při nízkém tlaku na půdu.
Díky vysokým pracovním rychlostem a velkému objemu 
zásobníku je možno dosáhnout velkého transportního  
a aplikačního výkonu.

Pouhou výměnou rozmetacích kotoučů je možno z rozmetadla udělat apli-
kátor na vápnění. Na obrázku je rozmetadlo D-076 o objemu 9,5 m3. 

Stejné rozmetadlo je možno vybavit aplikačním šnekem o záběru 8 
nebo 10 m. Tato verze rozmetadla D-O77 o objemu 11 m3 je určena 
pro aplikaci páleného vápna.

Pro rovnoměrnou aplikaci vlhkého vápence nebo síranu amon-
ného je možno rozmetadlo dovybavit dávkovacím válcem  
s vlastním pohonem. Na obrázku je verze s kotuči na vápno.

Vysoká univerzalita a flexibilita



Od roku 1997 vyrábíme, jako jeden z prvních evropských vý-
robců velkoplošných rozmetadel minerálních hnojiv, rozme-
tadla s elektronicko-hydraulickou regulací dávky pro systém 
dělené aplikace hnojiv GPS.
U každého našeho velkoplošného rozmetadla je sériově k dis-
pozici regulace dávky nezávisle na pracovní rychlosti stroje, 
díky regulaci rychlosti řetězového dopravníku. Regulace dávky 
se provádí za pomocí počítače LH Agro 500 s vlastním firem-
ním softwarem. U tohoto systému je dosahováno regulačního 
času 1-2 s a přesnosti regulace 1-2%. Palubní počítač LH Agro 
500 je přes sériové připojení kompatibilní se všemi systémy 
DGPS a systémy variabilního dusíkatého hnojení.

Precizní zemědělství a elektronicky ovládané velkoplošné rozmetadlo

Všechna rozmetadla Gustrower s elektronickou regulací dávky pra-
cují v propojení přes zásuvku  se systémem N-senzoru. Na obrázku je 
počítač WTK s počítačem LH-AGRO v kabině traktoru.

Senzor firmy Dyckej John měří otáčky řetězového dopravníku a tím
pomáhá k regulaci rychlosti dopravníku.

Palubní počítač LH-AGRO 500 se jednoduše ovládá a navíc komuni-
kuje v češtině.

Převodovka pro pohon řetězového dopravníku slouží ve spojení  
s proporcionálním ventilem ke změně rychlosti dopravníku a tím  
i k dodržení nastavené dávky.

Universální velkoplošná rozmetadla Gustrower pracují standardně 
bez problémů se všemi systémi variabilního hnojení N na trhu. Na 
obrázku model D-066 (objem 6 m3) s gumovým dopravníkem při 
hnojení s Yara-N-senzorem.



V podelném směru se posouvá celý 
rozmetací stůl vlevo nebo vpravo na 
stupnici podle údajů v rozmetací ta-
bulce. Přestavení je jednoduché a leh-
ké.

Detailní pohled na rozmetací ústrojí pro pracovní zá-
běry až 40 m. Usměrňovací plechy se nastavují bez 
potřeby nářadí uvolněním kohoutu a přestavením na 
stupnici od 0 do 6.

Detailní pohled na hraniční hnojení a usměrňovač 
hnojiva II v pracovní poloze.

Testovací hala mezinárodně uznáva-
ného výzkumného centra Bygholm  
v Dánsku, kde probíhají pravidelné 
testy rozmetadel Gustrower ve spo-
jení s minerálními hnojivy předních 
výrobců hnojiv.

Nastavení pracovního záběru 

rozmetadla.
Správné a optimální rozdělování hnojiva (roz-
metání) výrazně ovlivňuje bod dopadu hnojiva 
na rozmetací lopatku. V podélném směru roz-
metání se posune rozmetací ústrojí, bez po-
třeby nářadí, díky posuvu celého rozmetacího 
stolu. V příčném směru rozmetání se nastaví 
usměrňovací plechy v horní části rozmetacího 
ústrojí. Obě dvě varianty nastavení jsou zobra-
zeny na spodních obrázcích.
Na základě rozsáhlých rozmetacích testů ve 
zkušební hale v Dánsku byly zjištěny otimální 
hondoty nastavení u různých typů hnojiv. Roz-
metací tabulky pro různá hnojiva jsou součástí 
návodu k obsluze.

Hraniční hnojení
Díky změně bodu dopadu hnojiva na lopatky, která 
se provádí pomocí usměrňovacího plechu a usměr-
ňovače II se dosáhne toho, že je na jedné straně 
hnojivo házeno na kratší vzdálenost. Sériově je toto 
zařízení mechanicky ovladatelné, za příplatek ovlá-
dané hydraulicky. Přesné nastavení hraničního hno-
jení najdete v rozmetacích tabulkách. Usměrňovací 
plechy a usměrňovač II se vyrábí sériově v provedení  
z nerezové oceli.

Rozmetací tabulky pro různé druhy hnojiv  si můžete libovolně stáh-
nout na www.mua-landtechnik.de

Rozmetací obrazec při záběru 36 m, variační koeficient 8,25%, hnojivo NPK.

Precizní hraniční hnojení s usměrňovačem hnojiva II.

Rozmetací obrazec při záběru 24 m, variační koeficient 6,9%, hnojivo KAS.

Nastavení rozmetadla a přesnost rozmetání
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Test no, normal spreading 20071019020 Working widht, normal spreading, m 24 
Test no, border spreading 20071019036 Distance to border, m 12

Max in edge area    % (max 120) 100,2 Y = Loss from 100 m/ha, 0/00 (max 3) 1,32
CT in transition area   (max 25) 20,2  Distance to fertilizer limit, m 2,0



Splníme vám všechna vaše přání ohledně výbavy a příslušenství.
Na následujících fotografiích jsou uvedeny jen některé z možných variant výbavy na přání.

Zapojení do agroháku nebo pánve K 80 a 
verze barvy podle přání zákazníka.

Adaptér pro řádkovou aplikaci minerálních 
hnojiv v řádcích brambor. Tandemová verze rozmetadla D-057 o obje-

mu 14 m3.

Dělené otevírání hradítka se používá u verze 
rozmetadla s gumovým dopravníkem.

Parabelické odpružení nápravy slouží pro vět-
ší komfort vozu na silnici.

Adaptér pro údržbu silnic. Jednokotoučové 
rozmetací ústrojí pro aplikaci soli, písku nebo 
štěrku.

Usměrňovač II slouží pro přesnější hraniční 
hnojení.

Řiditelná oj rozmetadla slouží k lepší manév-
rovatelnosti soupravy v porostu.

Hydraulicky otevíraná sklopná plachta.

Hydraulicky sklopná klapka, která brání vypa-
dávání hnojiva z rozmetadla během přesunu 
na silnici.

Šikmá rolovatelná plachta.Síto v zásobníku chrání rozmetadlo před 
hroudami. Zde v kombinaci s mechanicky 
otevíranou dvojdílnou plachtou.

Výbava pro náročné zákazníky



Seriová výbava rozmetadel Gustrower:

  Rozchod kol 1,80 m, pracovní rychlost 25 km/h (na přání verze 40 km/h)
  Pevná oj do horního závěsu, výškově seřiditelná opěrná oj 
  Dvouokruhové vzduchové brzdy a parkovací brzda
  Regulace pracovní dávky nezávisle na pracovní rychlosti díky elektrohydraulické regulaci  řetězového/pásového dopravníku
  Palubní počítač LH 500 se sériovou zásuvkou, pracovní menu a paměťové funkce pro uložení dat
  Pracuje s připojením na jakýkoliv systém DGPS a přes zásuvku propojitelný na N-senzor
  +/- možnost změny dávky za pomocí procentuálně volitelných kroků 
  Pohon  2-kotoučového rozmetacího ústrojí přes dvojitý homokinetický hřídel a vlastní hydraulický systém 
  Pohon řetězového dopravníku /pásu přes hydrauliku traktoru
  Kotouče s lopatkami pro pracovní záběry až 40 m
  Možnost nastavení aplikační dávky od asi  40 - 16.000 kg/ha (řetězový dopravník) nebo 30 - 3.000 kg/ha (pás)
  Hraniční hnojení, mechanicky včetně usměrňovače hnojiva II
  Regulační hydraulika pro nastavení a konstantní provoz otáček rozmetacích kotoučů 
  Rozdělovač hmoty pro rovnoměrné rozmetání na svahu 
  Sada na zkoušku dávky
  Usměrňovací plechy, nárazový plech z nerezu, rozmetací lopatky z vysoce odolné oceli 
  Žebřík
  Bez pneumatiky (na přání dodáváme širokou řadu pneu)

Technická data

Velkoplošné rozmetadlo, tažené D075 D076 D077 D078 D066

Dopravní systém Řetězový dopravník Řetězový dopravník Řetězový dopravník Řetězový dopravník Pás

Velikost zásobníku 5 m³ 6 m³ 7 m³ 8 m³ 6 m³

+ nástavba 300 mm 7 m³ 8,5 m³ 10 m³ 11 m³ 8,5 m³

+ nástavba 450 mm 8 m³ 10 m³ 11 m³ 12,5 m³ 10 m³

Povolená celková hmotnost * 12.000 kg 12.000 kg 12.000 kg 12.000 kg 12.000 kg

Užitná nosnost * na silnici 8.800 kg 8.600 kg 8.500 kg 8.200 kg 9.600 kg

Technicky možná nosnost * 10.920 kg 10.650 kg 10.400 kg 11.000 kg 10.500 kg

Celková délka 5,54 m 6,20 m 6,70 m 7,20 m 6,70 m

Rozměry zásobníku (délka x šířka) 3,0 m x 2,28 m 3,6 m x 2,28 m 4,1 m x 2,28 m 4,65 m x 2,28 m 4,0 m x 2,28 m

* v závislosti na namontovaných pneu

Vysoce pevné rozmetací kotouče s 5 lopatka-
mi z Hardoxu slouží pro profesionální aplikaci 
vápna nebo kompostu. Pracovní záběr 18 m 
a aplikační dávka až 3500 kg/min je možná.

Aplikační šnek na suché vápno se dodává na 
přání v záběru 8 a 9 m. Aplikační šnek lze 
odmontovat a na stroj namontovat dvouko-
toučové rozmetací ústrojí.

Rozmetací ústrojí s kotouči na minerální hno-
jiva má pracovní záběr až 40 m a aplikační 
množství až 1000 kg/ha. Rozmetací kotouče 
jsou hydraulicky poháněné s možností regu-
lace rychlosti. Úhel vyhazování hnojiva je 25 
stupňů, díly rozmetacího ústrojí jsou z nere-
zové oceli.

Velkoplošne rozmetadlo Gustrower = 3 možnosti využití
S jedním rozmetadlem zvládnete u nás tři pracovní operace - přihnojování, základní 
hnojení, aplikaci suchého a vlhkého vápna. Takovouto univerzalitu Vám nabídnou 
jen velkoplošná rozmeradla Gustrower.



Univerzální rozmetací nástavby 
na jakýkoliv nákladní automobil a nosič nářadí

411 12 Čížkovice
Tel./Fax: 00420 416 538 984
e-mail: info@crs-marketing.cz

www.crs-marketing.cz

Adresa prodejce:

Nákladní automobil MAN 4 x 4 s nástavbou  
a šnekem o záběru 8 m.

Nástavba na nákladním automobilu a šnek 
na půdní stabilizaci.

Rozmetací nástavba na nosiči Damann Track.

Rozmetací nástavby na nákladní automobily 
MAN o celkové hmotnosti 13 t.

Rozmetací nástavba na kontejneru ve verzi pro 
zimní údržbu silnic v kombinaci se solankou.

Rozmetací nástavba na nosiči AG-Chem Te-
raggator při vápnění.

Rozmetací nástavba na nosič MB-Unimog. Rozmetací nástavba na nosiči AG-Chem Ro-
gator.

Rozmetací nástavba na starší nákladní auto-
mobil.


