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Indholdsfortegnelse

Bedre næring til planterne og bedre markudnyttelse helt ud til
kanterne – det er de agronomiske mål. Og ud fra et
økonomisk perspektiv tvinger de stadig stigende priser
landmanden til at have styr på hvert eneste kilo gødning, der
spredes. Derfor efterspørges maskiner med simple
indstillingsmuligheder, der samtidig garanterer et godt
høstudbytte.

Hos SULKY er vi specialister i gødningsspredning, og lytter
altid til landmanden og gødningsproducenterne, så vi kan
opnå de bedst mulige resultater i vores udviklingsafdeling.

Den nye X12-44-serie har en lang række fantastiske
funktioner, som ingen andre maskiner på markedet har.
Oplev, hvordan SULKY’s enkle og effektive teknologi har en
positiv indflydelse på dine afgrøder, på miljøet og ikke
mindst på din bruttofortjeneste!
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(1) med gødningstyper, der er beregnet til spredning over stor bredde.

X36 og X44 : 
Syv nye hightech-modeller

Arbejdsbredde 12 - 36 m

Lasteevne 3.000 kg

Beholderkapacitet (vandret læs) 1.900 l 2.500 l 2.600 l 3.000 l 

Totalbredde 2,48 m 2,98 m

Ifyldningsbredde 2,31 m 2,81 m

Ifyldningshøjde 1,21 m 1,39 m 1,40 m 1,50 m

Ifyldningsdybde 1,17 m

Maks. gennemstrømningshastighed 520 kg/min

Vægt (ca.) 380 kg 410 kg 420 kg 430 kg

: Justerbar spredebredde fra 12 til 36 meter (1)

Lasteevne : 3000 kg
1900 l • 2500 l (2,31 m ifyldningsbredde)
2600 l • 3000 l (2,81 m ifyldningsbredde)

3000 l model

2500 l model
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Lasteevne : 4000 kg
2 400 l • 3200 l • 4000 l 
(2,81 m ifyldningsbredde)

(2) Standard på VISION DPB- og VISION WPB-modeller
(3) Standard på X36 med 24-36 m spredevinger – ekstraudstyr på X36 med 12-28 m spredevinger
* Påkrævet efter fransk lov (04/05/06) vedr. kørsel med landbrugsredskaber på offentlig vej 

Arbejdsbredde 24 - 44 m

Lasteevne 4.000 kg

Beholderkapacitet (vandret læs) 2.400 l 3.200 l 4.000 l 

Totalbredde 2,98 m 

Ifyldningsbredde 2,81 m

Ifyldningshøjde 1,23 m 1,41 m 1,59 m

Ifyldningsdybde 1,32 m

Maks. gennemstrømningshastighed 520 kg/min 

Vægt (ca.) 510 kg 545 kg 580 kg

: Justerbar arbejdsbredde fra 24 til 44 meter (1)

X36 X44
Kat. II og III påkobling med tre positioner ● ●

Parkeringsstativ for lettere ifyldning ● ●

Waltersheid PTO-aksel (540 omdr./min.) med friktionskobling ● ●

Gearkasse med tre års garanti ● ●

Effektiv si (anti-klumpning) med dobbelt åbning ● ●

Indbyggede baglygter ● ●

Doseringsudstyr med letlæselig doseringstabel ● ●

Overlap-kontrolsæt og granulometer ● ●

Indstillingsindikator til overfladegødskning ● ●

TRIBORD 3D-kantspredningsudstyr med elektrisk styring fra førerhuset ● ●

Beholderudbygning

Tovejs foldbar presenning

VISION DPB, doseringssystem (proportionelt med kørehastigheden)

VISION WPB, fuldautomatisk vejesystem

GPS hastigheds sensor (inkl. beslag) 

Refleks, side og bag* (< 2,55 m) -

Refleks, side, front og bag* (   2,55 m) ●

Anti-komprimeringsplade til ammoniumsulfat og rajgræs

Hjul til brug ved opbevaring 

Meget slidstærke spredevinger, komplet sæt

Førerstyret reguleringsventil til maskiner med hydraulikstyring (2 DA) (2)

Sikkerhedsbøjle i rustfrit stål (3) ● ●

Tilbehør ( ● Standard - Ekstraudstyr - Specificér ved bestilling)

≥

4000 l model

VISION WPB
Automatisk

vejning

VISION DPB
Elektronisk dosering

Hydraulisk åbn / luk af
udløbsskod ( 2 DV)

Mekanisk åbn / luk af udløbsskod  
(rustfri stål, teflonbelagte kabler)

X36 og X44 :
Vælg mellem fire forskellige

teknologiniveauer
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*fransk landbrugs- og miljøforskningsinstitut 
(Centre for Agricultural and Environmental Engineering Research Frankrig)

:
Forbedret spredebillede

Hele spredesystemet optimeret
Alle komponenter i den nye SULKY X12-44-series
spredeudstyr er blevet optimeret i forsøgscenteret : Længde,
form, spredevingernes position, den strømlinede, afrundede
topafskærmning etc.

Numerisk teknologi hjælper til bedre
spredning over stor bredde 
Udviklingsteamet hos SULKY har arbejdet tæt sammen
med CEMAGREF* om et CEMIB-testprogram
(sølvmedalje, SIMA 2007). For første gang nogensinde
kan spredebilledets kvalitet for en række forskellige
gødningstyper nu ses i et tredimensionelt
koordinatsystem.
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:
Fire fulde lag gødning pr. spredeskive
De nye Epsilon-spredevingers patenterede 
design tjener tre formål :

• Kanaliserer granulatet perfekt, når det er opsamlet af
spredevingerne.

• Bevarer lagdelingen hele vejen igennem
centrifugalbevægelsen, uafhængigt af dosering pr. ha.

• Danner fire fulde lag gødning pr. spredeskive, da hver
spredevinge har forskellig længde og indhak. Den C-
formede plade i bunden af beholderen og den afrundede
topafskærmning er med til at øge Epsilon-systemets
effektivitet.

Resultatet er stort overlap i
spredebilledet og brugervenlig
indstilling af systemet
Ved at undersøge de officielle grafer udarbejdet på
forsøgscentrene DIAS (Danmark) og CEMAGREF
(Frankrig) kan vi se på de trekantformede kurver, at der
er meget store områder med overlap. Fordelene ved
Epsilon-systemets design er derfor :

• Et perfekt spredebillede, med en variationsgrad 
på ca. 5 %.

• Stor skånsomhed over for granulatet,
hvilket er uundværligt ved spredning over stor bredde
(intet støv).

• Langt mindre følsomhed over for
fejlindstillinger, skiftende gødningskvalitet,
operatørfejl og vindforhold samt mere nøjagtig
gødningsspredning i marken.

Enkel, logisk og præcis :
Breddejustering ved hjælp af
flytbar udløbssliske 
• Trinløs justering af gødningens

placeringspunkt på spredeskiverne : 
Ved at hæve skalaen for indstilling øges
spredebredden – og omvendt.

• Store skalaer for indstilling
(af korrosionsbestandig plast), 
der er lette at aflæse fra stående stilling, 
og brugervenlige håndtag.

• Sikkerhed : Ikke nødvendigt at
flytte/indstille spredeskiver og/eller
spredevinger.

KEMIRA (GROWHOW) - NP 9-14-0

X36 - 24 m - CV= 4,3%
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X36 24 m  CV=4,3%

KEMIRA (GROWHOW) - Ammoniumnitrat 33,5 %

X36 - 32 m - CV= 4,3%

YARA - NPK 18-4-14 + Mg

X44 - 42 m - CV= 5,65%
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Seneste nyt inden for
automatisk vejning 
– den nye VISION-X-kontrolboks

Store tidsbesparelser og præcision helt ned til 1 kilo !
■ Automatisk dosering fra førerkabinen.

■ Elektronisk DPA regulerer automatisk doseringen i forhold til kørehastigheden.

■ Fås kun hos SULKY ! To indstillingsniveauer : Statisk, hvis gødningstypen er ukendt, og dynamisk ved spredning 
af en velkendt og lagret gødningstype. 

■ TRIBORD 3D-kantspredningsudstyr, der styres via kontrolboksen

■ Informationer på skærmen : Tilbageværende mængde gødning i beholderen, afstand (m) eller areal (ha), der kan
dækkes med den tilbageværende mængde gødning, kørehastighed, gødsket areal (ha) etc. 

■ Sporbarhed ved lagring af arbejdsdata på SD-kortet (medfølger ikke). Mulighed for at lagre data for op til otte
forskellige produkter (gødning, såsæd, etc.)

■ Manuel dosering pr. ha, regulering under spredning, højre og venstre side hver for sig eller sammen.

Fås kun hos
SULKY
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SULKY’s vejesystem 
– stærkt og kompakt
■ Minimalt fremspring (kun 12 cm) sikrer en

god balance og stabil påkobling.

■ Fabriksindstillet vejecelle 
af rustfrit stål, godt beskyttet og
indbygget i rammen – ingen fejlrisiko pga.
multiplikation af forskellige referencepunkter.

■ Indbygget mekanisme, der kompenserer
for ”vægt”-oplysninger fra skråninger og
ujævne overflader.

■ Vejecelle med en kapacitet på ti
tons, garanterer lang levetid (seks tons
over maks. lasteevne).

VISION-X-kontrolboksen er brugervenlig og garanterer stor præcision i markarbejdet 
■ Nyt og moderne design.
■ Numerisk tastatur til hurtig og intuitiv programmering.
■ Stor, tydelig skærm, Windows-kompatibel og med let og hurtig adgang via tre

rullemenuer (Indstilling, Spredning, Information).
■ Fuldstændig GPS-kompatibel : Mange referencepunkter til de kendteste mærker

(Greenstar, Agrimap+, Agrocom, Satplan, Farmstar etc.).
■ Indbygget SD-kortlæser : Lagring af driftsdata (sporbarheden begrænses

udelukkende af SD-kortets størrelse) og/eller kortudlæsning til regulering inden for den
enkelte mark (fås kun hos SULKY).

■ Ekstrafunktion fra SULKY: Mulighed for at anvende VISION-X-kontrolboksen 
på såmaskine (regulering af såsæd på den enkelte mark). Kontakt os venligst for
yderligere information.

Hurtig og præcis, specielt på forager.
Dobbeltvirkende kontrolfunktion ved
åbning af udløbsskodderne.
1. kontrolfunktion :
• Elektrisk styring af dosering (nyt justeringshåndtag af

rustfrit stål).

2. kontrolfunktion :
• Hydraulisk styring med operatørbetjent

reguleringsventil til åbning/lukning af udløbsskodde.

Fordele for brugeren :
• På forager sikrer den hydrauliske styring, at

udløbsskodderne åbner/lukker øjeblikkeligt, så risiko for
under- eller overgødskning undgås.

• Produktivitet : Hvis traktoren ikke er udstyret med den
nødvendige elektronik, er der mulighed for at skifte til
manuel styring (de elektriske aktuatorer kobles fra).

• Hvis der ønskes ensidig spredning, er det muligt at lukke
den ene eller den anden udløbsskodderne separat.

1- Elektrisk håndtag 2- Hydraulisk håndtag

VISION DPB- og elektronisk DPA-model : Kontrollerer andet og mere end doseringen i forhold til kørehastighed –
også TRIBORD 3D-kantspredningsudstyr, manuel dosering, skærminformationer om hastighed, areal (ha) og
gødningsmængde (kg) etc. Med sin indbyggede SD-kortlæser er denne version af VISION-X-kontrolboksen velegnet til
sporbarhed og stor præcision i markarbejdet.
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Kantspredning : 
Nyt, intelligent TRIBORD 3D-
kantspredningsudstyr

• Hvis marken støder op til et vandløb, et beboelsesområde,
en offentlig vej eller sti, følges regler om
miljøbeskyttelse (europæisk standard EN 13739), selv
om det skulle betyde undergødskning af de sidste par
meter.

• Hvis marken støder op til en anden dyrket mark, sørger
det innovative SULKY TRIBORD 3D-
kantspredningsudstyr for, at der ikke forekommer spild
af gødning – med sin ”øko-intensiv”-funktion. Fra
førerkabinen kan man nu både sikre et højt høstudbytte
og en god kornkvalitet!

Uden at forlade førerkabinen kan man nu justere kantspredningen, så den passer til marken. 
Det er på én gang med til at beskytte miljøet og sikre gode høstresultater :

Flytbar sliske

Elektrisk aktuator

A

B

C

Ingen problemer med markens kanter !

Speciel, kort
kantspredevinge 

A

B

Uovertruffen SULKY-teknik :
Specialdesignet spredevinge
■ Meget brugervenlig : Ingen særlig indstilling til

forskellige gødningstyper eller arbejdsbredder
(TRIBORD 3D er komplet integreret i
systemindstillingerne på SULKY X36 og X44).

■ Fantastisk jævn spredning, da spredevingen er
nænsom mod granulatet. Andre maskiner på
markedet er baseret på deflektorteknologi, der med
magt ændrer granulatets bane i luften. Nogle
benytter også en anden type spoleventil.

C

Fås kun hos
SULKY
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SULKY’s system til kontrol af
kantspredningen fra førerkabinen 
■ Medfølger som standard på SULKY X36 og X44

gødningsspredere – som elektrisk styring med et
håndtag, eller direkte via VISION-kontrolboksen*.

■ En elektrisk aktuator flytter gødningens droppunkt, 
så gødningen fødes til en speciel TRIBORD 3D-
kantspredevinge (permanent monteret på
spredeskiven) ud mod markens kant.

• Rød knap : Restriktiv ”miljørigtig kantspredning” :
Den korte TRIBORD 3D-spredevinge afspærrer
fødningen til den længste spredevinge, og dermed
overholdes den officielle europæiske standard EN
13739 (maks. 3 pr. 1.000 gødningskorn må komme ud
over kanten af det dyrkede areal).

• Gul knap : Ny ”øko-intensiv kantspredning” : Via
en mellemindstilling på den elektriske aktuator
overtager TRIBORD 3D-spredevingen 75 procent af
spredningen fra den længste spredevinge. Det betyder,
at gødningen spredes med 100 procents dosering indtil
ca. to meter fra markens kant. 

• Grøn knap : Tilbage til oprindelig indstilling,
”fuld bredde”. Stor præcision og stor bredde på
spredningen. 

TRIBORD 3D, ”øko-intensiv” funktion (gul knap) : Der tages hensyn til miljøet
samtidig med, at underdosering, manglende udbytte og dårlig kornkvalitet langs
markens kant undgås.

TRIBORD 3D, ”miljørigtig” funktion (rød knap): Overholder den officielle standard
EN 13739 (maks. 3 pr. 1.000 gødningskorn kommer ud over markens kant).

KEMIRA (GROWHOW) - NP 9-14-0

Arbejdsbredde: 24 m – mængde, der kommer ud over markens kant: 9,1 pr. 1.000 stk.

Arbejdsbredde: 24 m – mængde, der kommer ud over markens kant: 2,3 pr. 1.000 stk.

X36 - ”øko-intensiv” kantspredning
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KEMIRA (GROWHOW) - NP 9-14-0

X36 - ”miljørigtig” kantspredning

Knap til ”Fuld bredde” 

Knap til ”Øko-intensiv kantspredning” 

Knap til ”Miljørigtig kantspredning” 

*på X36 VISION DPB og WPB samt X44 VISION DPB og WPB.
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Gødningsspredning : 
Stor præcision og
doseringskontrol

Endnu bedre end sit ry : SULKY
fjedertandsomrører og doseringssytem
■ SULKY’s doseringssystem er patenteret og nu

yderligere forbedret for at sikre optimal
gennemstrømning af gødning gennem de to
beholderhalvdele på X36 og X44.

■ Når spiralen møder modstand, for eksempel når
udløbsskodderne er lukket under kørsel på forager,
absorberer fjederspiralen den oscillerende bevægelse
fra doseringsspidsen.

■ Resultat : Jævn gennemstrømning af granulat 
(intet støv ved genstart og ingen ophobning på
udløbsskodderne under fugtige forhold).

✓ Op til 520 kg i minuttet !

Her følger et par af de resultater
SULKY’s udviklingsafdeling har opnået
under intensive spredeforsøg :

- op til 820 kg/ha v/12 km/t over 28
meter (N-P-K gødningsblanding).

- op til 350 kg/ha v/18 km/t over 
44 meter (ammoniumnitrat af høj
kvalitet).

Fås kun hos
SULKY
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Forbedret konstruktion 
af udløbsskodder
■ Den nye konstruktion giver mulighed for

”trinløs” dosering fra 3 til 1.200 kg/ha,
uden påmontering af ekstraudstyr.

■ Komplet tømning, indtil sidste kilo med
formpresset beholderbund i rustfrit stål
(ingen svejsninger).

■ Vinklede udløbsskodder : Uanset trykket
fra den resterende mængde gødning i
beholderen (f.eks. efter transport med fuld
mængde), forbliver doseringen pr. ha stabil.

Hurtig og enkel manuel indstilling
■ Brugervenlige håndtag.

■ Stor skala for indstilling (af hård plast).

■ Tydelige markeringer, der er lette at aflæse i stående stilling.

✓ Fra 3 til 1.200 kg/ha !
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Nyt og fantastisk 
brugervenligt design

Manuel kalibrering :
Lettere end nogensinde før
■ Afmontering af spredeskive uden brug af værktøj

■ Kalibreringsudstyr monteres på få sekunder

■ Ny doseringstabel i stort format

■ Opdaterede indstillingsdiagrammer 
i manualen og på vores hjemmeside
www.sulky-burel.com.

Kalibreringsudstyr X12-44 doseringstabel www.sulky-burel.com

Der er tænkt godt og grundigt over designet af det V-formede, sammenfoldelige låg til beholderen. Det har et håndtag i
siden, der gør åbning og lukning lettere.
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Tilkobling og rengøring :
Stor tidsbesparelse
■ HEL*-stålramme* giver den perfekte kombination

af styrke og lasteevne.

■ Påkobling med stor åbning giver stor sikkerhed ved
på- og afkobling (hjul til opbevaring fås som tilbehør).

■ Waltersheid PTO-aksel med friktionskobling
medfølger som standard.

■ Glat og strømlinet design (færre steder, hvor
gødningsrester kan gemme sig) betyder lettere
rengøring, længere levetid og større brugtpris.

13-trins overfladebehandling, der sikrer
gødningssprederen lang levetid
■ Nøje klargøring af alle de dele, der skal males – gennem

affedtnings- og passiveringstunnel.

■ Robotstyret nedsænkning af alle dele i grunder.

■ Påføring af tre lag maling under hensyntagen til de
seneste miljøbestemmelser.

■ Vidtgående brug af rustfrit stål: Epsilon System®,
TRIBORD 3D-systemet, deflektorer, hydrauliske
forbindelser, møtrikker, bolte etc.

Uovertruffen sikkerhed
■ Højt placerede baglygter som standard. 

Giver maksimal synlighed og bedre beskyttelse mod
støv og skader.

■ Stålstødfangere i hjørnerne.

■ Stige til beholder (X44-modeller). 

■ Sikkerhedsbøjle i rustfrit stål, der overholder
kommende sikkerhedsstandard (2008).

* High Elastic Limit
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Specialister i såmaskiner 
og gødningsspredere

SULKY er i dag Frankrigs førende producent 
af såmaskiner og gødningsspredere.

Som producent og serviceudbyder er det vores 
højeste mål, at vore maskiner bibringer landmændene
en stadig stigende produktivitet og kvalitet.

Alle maskiner skræddersyes, så de passer præcis til 
det aktuelle behov. Vi sørger for hurtigst mulig
levering, giver kunderne den nødvendige instruktion 
i maskinens brug og tilbyder reservedele til
vedligeholdelse af alle vore maskinmodeller. 

Vi er klar!

Derudover står vore forhandlere parat med råd og
vejledning, så du som kunde får mest muligt ud af 
din SULKY-maskine. Vore teknikere og ingeniører
bakker op med yderligere assistance og udarbejder 
de nødvendige brugervejledninger og instruktioner.

Vi prioriterer kundeservice højt.
Såning og gødningsspredning – 
vi er altid på din side.

Alle vore 
afdelinger arbejder
for din succes.

SULKY-BUREL - BP 92111, rue Fabien Burel, 
35221 Châteaubourg Cedex FRANKRIG
Tlf.: +33 (0) 2 99 00 84 84 • Fax: +33 (0) 2 99 00 84 60
E-Mail : info@sulky-burel.com

le
ro

us
se

au
.c

om

www.sulky-burel.com

Importør og forhandler I Danmark :

www.stenderup.eu
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