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Valfrihet utöver det vanliga

Jordbruket befinner sig ständigt nära omvärldens svängningar. Konjunktur, väder och
starka miljöargument gör att en modern lantbrukare måste hålla sig med en högst
funktionell maskinpark. Användarvänliga maskiner med god prestanda, som samtidigt
tillgodoser en god totalekonomi, är viktiga faktorer att tänka igenom vid ett inköp.
Ett framgångsrikt koncept
Oavsett om du söker en gödselspridare till det egna jordbruket eller till maskinstationen har vi tack vare
vårt breda sortiment och tillvalskoncept, möjlighet att till 100% tillgodose de höga kraven som ställs
inom det moderna lantbruket. Tankvagnen skräddarsys och kundanpassas för att matcha kundens behov
och krav.

Flexibel
En skräddarsydd produktion gör att kunden enbart betalar för det de verkligen har behov av. Tankvagnen
kan i efterhand tillläggsutrustas om behovet skulle förändras. Detta tillsammans med vår kompletta
serviceorganisation gör att produkten håller även till nästa generation.

Driftsäkerhet
Våra produkter är framtagna för det tuffa nordiska klimatet och utvecklade för högsta möjliga tillgänglighet
under säsongen. Därför använder vi oss endast av beprövade komponenter. Allt för att säkerställa
funktionssäkerheten och hålla nere underhållet.
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Tillverkad mitt på den
Västgötska slätten

Många av våra anställda är lantbrukare.
Star-spridaren tillverkas mitt på den Västgötska slätten och mitt i det svenska jordbrukssamhället.
Många av oss som jobbar med konstruktion, tillverkning och montering jobbar med lantbruket vid
sidan om eller under delar av året.
Närheten till ett levande jordbrukssamhälle ger oss möjligheten att alltid pröva våra produkter i nära
samarbete med traktens lantbrukare under realistiska förhållanden. Det är en förutsättning för att vi
ska kunna utveckla flexiblare, kraftfullare och effektivare maskiner för flytgödselhantering.

För bönder, av bönder
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Ständig förbättring är en självklarhet. Genom vårt kvalitetssystem har vi skapat riktlinjer för hur vi
ansvarsfullt hanterar produktionens hela förlopp. För att upprätthålla en god kunskap om företagets
kontrollfunktioner genomför vi kontinuerligt licensieringar och utbildningar hos våra medarbetare.
Det garanterar god svetsarkvalitet, ytbehandling och montage på våra produkter. Kvalitetstänket ska
nå ut i samtliga företagets förgreningar så att vi verkar utifrån samma grundsyn.

5

6

7

Volym

Axel

Däck
radial

diameter

12

10 hb*

750 x 30,5

1680

12

10 hb*

850 x 30,5

1630

15

10 hb*

750 x 30,5

1680

15

10 hb*

850 x 30,5

1630

18

10 hb*

750 x 30,5

1680

18

10 hb*

850 x 30,5

1630

20

10 hta**

750 x 30,5

1680

20

10 hta**

850 x 30,5

1630

22

10 hta**

750 x 30,5

1680

22

10 hta**

850 x 30,5

1630

25

10 hta**

750 x 30,5

1680

25

10 hta**

850 x 30,5

1630

antal bult

Hjul

hb * = Hydraulisk boggi, medstyrande på en axel. hta** = Hydraulisk trippelaxel, medstyrande på två axlar.

Volym

Bredd

Längd

Höjd

12

3,080 m*

10,1 m

4,00 m

Valfrihet i en klass för sig själv
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3,080 m*

10,6 m

4,10 m
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3,080 m*

10,6 m

4,20 m

Flytgödselspridare från Star levereras i storlekar från 12.000 liter till 25.000 liter. Tankvagnen tillverkas
i två versioner, en med målad tank som är rödlackad med grafitgrå detaljer och en varmförzinkad tank
och chassi version, med grafitgrå detaljer.

20

3,080 m*

11,7 m

4,10 m

22

3,080 m*

12,0 m

4,10 m

25

3,080 m*

12,3 m

4,20 m

Alla modeller är t.ex. standard försedda med en justerbar draganordning, tre inspektionsluckor och två
eller flera skvalpskott. Tank och chassi är svetsat i en enhet och försedd med kupade gavlar, det ökar
hållfastheten och skapar en robust konstruktion avsedd för nordiska förhållanden.

* = Angivet mått är max bredd och varierar beroende på utrustning

• Centrifugalpump

• Skvalpplåtar och inspektionsluckor

• Hydraulisk medstyrning

• Renslucka på inloppsröret

• Lågspridarplåt

• Justerbar draganordning

• Nivåmätare

• Bromsar och trafikbelysning

• Påfyllningstratt

• Radialdäck (Trelleborg)

Angivna mått är inkl. Kranarm och ramp

Standardutrustning

Tillval
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• Vikbar lös stege

• Kuldrag HON-del scharmüller 80 mm

• Automatstyrning

• Rostfri förvaringslåda

• Hydraulisk propelleromrörare i tank

• Viktöverföring

• Färskvattentank

• Centralsmörjning

• Sidomarkeringsljus

• Roterande varningsljus

• Hydrauliskt lyft på främre axel
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Korta stopp sparar tid,
energi och pengar

lastningskranar
Lastningskranarna är byggda efter krav på effektiv funktion och kapacitet. Välj mellan fyra olika alternativ:
6” enkel med pumpkran eller centrisug, 5”+ 5” twin samt alternativet med 10” pumpkran. Kranens rörelse/
funktioner styrs snabbt och smidigt via tankvagnens manöverdosa eller alternativt med joystick.
Lastningskranen är standard försedd med överfyllnadsretur vilket säkerställer 100% fyllnadsgrad i tanken. Kranen kan även förses med återlastningsfunktion eller med ”strålpump” för vakuumsugning av t.ex.
trekammarbrunnar.
Med t.ex. en 10” lastningskran lastar ni med hög kapacitet i all slags flytgödsel även på låga varvtal, något
som sparar dyrbart bränsle vid flytgödselkörning. Lastningskranen är försedd med ett konformat robust
pumphus med stor intagsöppning och en rejäl rotor med tre knivförsedda pumpvingar. Rotorn drivs av en
hydraulmotor av radialkolvtyp med separat läckoljeleding som skonar tätningar och motor. Pumphusets
lutning och plana undersida är konstruerad för maximal tömning av brunnar även vid låga gödselnivåer.
Exempel: 4 m djup brunn med 2 m
brunnskant över marknivå
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Exempel: 4 m djup brunn med 0,5 m
brunnskant över marknivå

Modell

Kapacitet vid markplan

Oljeflöde

Tillval

PUMPKRAN 10”

80-120 l/min

• Arbetsbelysning

• Strålpumpen (injektor) för vakuumsug

Pumpkran twin 5”+5”

6-9 m3/min
6-9 m3/min

100-140 l/min

• Hydrauliskt utskjut på kranarm

• Återlastning med hydraulisk trevägs ventil

CENTRISUG 6”

4-6 m3/min

60-100 l/min

• Droppbalja

• Centralsmörjning Kran

PUMPKRAN 6”

3-4 m3/min

60-100 l/min
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Perfekt spridning
över hela fältet

Slangspridare
Fördelen med slangspridare är att den sparar kväve och minimerar lukt till omgivningen, med
slangar fördelas flytgödseln jämnt över hela arbetsbredden 12, 16 eller 24 meter beroende
på modell.
Alla modeller har automatiskt uppvikbara slangar vid infällning, fjädrande pendelfunktion i arbetsläge och
slangarna med invändig diameter på 50 mm har fritt flöde från fördelaren utan motskarvar. Slangspridaren är
fackverksbyggd och varmgalvaniserad för lång livslängd samt försedd med en robust självrensande
skärskivefördelare med hög genomströmningsförmåga.

Modell

Arbetsbredd

Transport bredd

Avstånd släpslangar

Slang dimension

312

12 m

2,5 m

300 mm

50 mm

316

16 m

2,5 m

330 mm

50 mm

324

24 m

3,5 m

400 mm

50 mm

Standardutrustning
• Utlösningsfunktion av sidosektion

• Ett kraftigt ramverk i varmgalvaniserad plåt

• Transportlås

• Automatisk ut/invik av släpslangar vid in och utfällning

• Skärskivefördelare

• I spridningsläge, fjädrande och pendelupphängd ramp

Tillval
• Arbetsbelysning

• Trepunktslyft för till och frånkoppling av ramp (inkl. hyd. styrning)

• Hyd.avstängning från 16 till 12m

• Omkastning av rotationsriktningen (reversering) av fördelare

Som tillval på 16 och 24 meters modellerna finns sektionsavstängning (16 till 12 m) (24 till 20 m eller halv sektion). 24 meters slangspridare är försedd med två fördelare, en till varje sidosektion. Alla slangspridare kan
monteras direkt på tankvagnen eller i tankvagnens trepunktslyft (tillval).
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Skivmyllare
Är en mångsidig myllare som finns i två versioner, en 8 m och en omställningsbar 12 m till 8 m. Modellen 8/12
kan enkelt ställas om mellan 8 eller 12 m arbetsbredd för att öka nedträngningsförmågan.

Mycket att vinna på snabb
nedbrukning

Skivmyllaren är avsedd för nedmyllning av flytgödsel i både vall och stråsäd. Myllaren har kupade tallrikar för
lågt dragmotstånd. Båda modellerna är försedda med hydrauldriven skärskivefördelare med god fördelning till
arbetsbredden. Hydrauliskt fjädrande stenpåkörningsskydd och tryckreglering av myllningsdjup.

Modell

Arbetsbredd

Transport bredd

Avstånd Skärskiva

Slang dimension

Vikt

SM8

8m

2 900 mm

250 mm

45 mm

1 900 kg

SM8/12

12 m

2 900 mm

250 mm

45 mm

3 000 kg

Svartjordsmyllare
Finns i modellen 8 m och är utrustad med 27 pinnar, 27 tallrikar i efterredskapet, skärskivefördelare, markföljande sidosektioner, stödhjul samt tallriksefterredskap som jämnar ut och blandar in växtrester och gödsel.
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Modell

Arbetsbredd

Transport bredd

Avstånd Pinne

Slang dimension

Vikt

SJM8

8m

3 100 mm

300 mm

50 mm

2 400 kg
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Teknologi när den är som
komfortablast

Manövrera hydrauliken enkelt genom en knapptryckning.
Oavsett vilken manöverdosa du väljer styr du alla vagnens funktioner bekvämt ifrån förarhytten. T.ex. funktioner som lastning och omrörning, dosering eller varför inte hjulstyrningen. Med det medföljande ramfäste
placeras manöverlådan ut efter eget tycke i hytten. Tack vare det smidiga ramfästet flyttar du även enkelt
utrustningen mellan olika traktorer.

H2 - Pro

Joystick

H3 - Master

Flödesmätare

H3 - Master

Flödesmätare

Manöverdosan med pekskärm (se bild ovan) är ett framtidsvänligt och smidigt styrsystem. Med en knapptryckning kan en automatisk sekvens startas, t.ex. utfällning av ramp, start av fördelare, öppna ventiler, sänka ner
ramp mot marken och mycket mera. En mycket praktisk funktion som underlättar vid vändteg. Den automatiska
sekvensen stoppas enkelt genom att trycka stopp eller nödstopp.

Datorn styr doseringen via tankvagnens hydraulik som med en hydraulkolv kontrollerar inställningen på 3-vägsventilen. Information samlas löpande från flödesmätaren och hastighetsgivaren, datorn kan därmed beräkna
och ställa in hydraulkolven därmed säkras ett jämnt flöde till spridaren/nedmyllaren. Som maskinförare behöver
man bara ange önskad dosering som m3/ha. Doseringsändring under drift sköts enkelt.

H2 - Pro

Joystick

Det här är en robust manöverdosa med tryckknappar, tydlig text och pilar som visar funktionsriktning. Manöverdosans chassi är robust och byggt i aluminium, ytan är av vädertåligt material. Försedd med inbyggd säkring
och kabel till tankvagn.

Ett praktiskt tillbehör till manöverdosa H3 Master. Med joysticken är det lättare och smidigare att manövrera
lastningskranens rörelser och funktioner. Svängrörelsen på kranen dämpas automatiskt i ändlägen. Spaken
kan röras i tre axlar och har på toppen tryckknappar för funktionen ”utskjut” på stickan. Tryckknapp för start/
stopp av lastningspump finns på dosan.
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Eftermarknad

Snabb service gör skillnad

Hänger intimt samman med en stark serviceorganisation. Vi vet värdet av att få just den service som
du behöver, när du behöver den. Genom vårt nätverk av återförsäljare kan vi alltid erbjuda rätt och
snabb service. I de fallen våra återförsäljare inte kan lösa ett akut problem står vi redo att rycka ut med
egna servicetekniker året om.
Hos oss finns en kompetent avdelning för eftermarknad och servicebehov som gärna tar itu med
förekommande spörsmål. På reservdelssidan finns ett heltäckande utbud av reserv- och slitdelar. Våra
medarbetare på eftermarknad har lång erfarenhet inom flytgödselhantering. Du kan alltid lita på att vi
har just den reservdelen som du behöver för att hålla dina olika produkter i topptrim.
Som ett led i vår höga serviceambition tar vi gärna en diskussion om hur ni bäst använder Er maskinpark. Små förbättringar i underhåll kan ge stora effekter för att optimera jordbrukets produktivitet
under högsäsong.
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Återförsäljare

Box 133, 534 23, Vara, Sweden.
Tel +46 (0)512 292 00
www.ranaverken.se

Rätt till ändringar förbehålles tillverkaren utan föregående meddelanden.

