
System rozlewu dla małych  
szerokości roboczych 
Łatwy i prosty w zabudowie 

VOGELSANG – LEADING IN TECHNOLOGY 

UNISPREAD
ELASTYCZNY I PRECYZYJNY

NOWA 
SZEROKOŚĆ 
ROBOCZA
10,5 M
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Nasz obszerny program produktów i usług
• Technika rozlewu
• Doradztwo i serwis
• Zarządzanie danymi i technika sterowania
• Technika dezintegracji
• Dozowniki substancji stałych
• Indywidualnie dopasowane rozwiązania do zastosowań specjalnych
• Pompy i systemy pomp
• Zasilanie i utylizacja oraz czyszczenie
• Maceratory, separatory i mieszalniki

Nasza oferta
Oferujemy rozwiązania w następujących obszarach: 
ŚCIEKI, ROLNICTWO, BIOGAZ, PRZEMYSŁ, KOMUNIKACJA

STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ: 
NOWY BLACKBIRD
Technika węży wleczonych 
firmy Vogelsang
Leading in Technology.

NOWOŚĆ

Systemy rozlewu i belki z wleczonymi wężami firmy 
Vogelsang cieszą się renomą w branży rolniczej na 
całym świecie dzięki swojej wytrzymałości, trwałości 
i funkcjonalności. Inteligentne rozwiązania techniczne 
pozwalają na elastyczną regulację szerokości 
roboczej i wygodne transportowanie, a w połączeniu 
z rozdzielaczami precyzyjnymi zapewniają dokładne 
i równomierne dozowanie gnojowicy.
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Wąż z płozą

Wąż wleczony

ExaCut ECL

Co jest główną zaletą? Użytkownik może wybrać 
właściwe wykonanie węży! 
Uniwersalna rampa może być wyposażona w węże 
wleczone albo w węże zakończone płozami. 
To pozwala sensownie dokonać wyboru bez względu czy 
mamy pole, uprawy roślin albo użytki zielone. 
Konstrukcja ramowa UniSpread została tak pomyślana, 
resorowana i zbalansowana, że gnojowica niezależnie 
od rodzaju gleby będzie równomiernie dozowana do 
podstawy roślin. 
Niska masa jest przy tym dodatkową korzyścią. 

Konstrukcję UniSpread wykonano z pełni ocynkowanej 
stali, natomiast materiał węży zachowuje  
w eksploatacji wymaganą elastyczność oraz odporność 
na promieniowanie UV. 
Cechą charakterystyczną zestawów Vogelsang jest 
modułowa budowa przystosowana do szybkiego 
montażu na 3- lub 4-punktowym układzie zawieszenia. 
Hydrauliczne uchwyty i rozwiązanie DropStop 
gwarantują bezpieczny przejazd zestawu ze złożonym 
systemem UniSpread. 

Rozdzielacz ExaCut – źródło dokładności
Naturalnie nasza rampa jest wyposażona w wydajny 
rozdzielacz ExaCut, który pewnie rozdrabnia wtrącenia 
włókniste w gnojowicy do minimalnego rozmiaru. 
W połączeniu z przemyślanym rozprowadzeniem węży 
zapewnia wyjątkowo równomierny podział strumienia. 
Jednocześnie ciała stałe zostaną zatrzymane  
w zintegrowanym łapaczu i nie spowodują zatorów. 

Niezależnie czy mamy pole, uprawy roślin czy użytki zielone, 
nowa uniwersalna rampa UniSpread firmy Vogelsang
jest przystosowana do każdego rodzaju gleby.

Zalety systemu UniSpread 

Większa elastyczność 
• wybór pomiędzy układem węży wleczonych 
   ze sprężynami piórowymi albo węży z płozami 
• mała rampa o niewielkiej masie 
• 3- lub 4-punktowy układ zawieszenia  
• kontrola sekcji przez zawory kulowe 

Długa żywotność 
• trwałe i odporne na czynniki atmosferyczne  
   węże oraz płozy 
• solidna ocynkowana rama 

Bezpieczny transport 
• zwarte wymiary przewozowe 
• niezbędne zabezpieczenia transportowe 

UniSpread – dane 
• szerokości robocze: 6 m, 7,5 m, 9 m, 10,5 m
• rozstaw węży: 25 cm
• średnica węży: DN40 

DANE TECHNICZNE
UniSpread 
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6 m 2,5 m brak 2,8 m 0,25 mm ok. 560 kg

7,5 m 2,5 m ręczne 3,5 m 0,25 mm ok. 660 kg

9 m 3,0 m ręczne 3,9 m 0,25 mm ok. 730 kg

9 m 2,5 m automatyczne 3,3 m 0,25 mm ok. 790 kg

10,5 m 2,5 m automatyczne 3,4 m 0,25 mm ok. 890 kg


