
Utgödsling

Komprimat 3000
Hydrauliskt pressystem

• Pålitligt och effektivt system för utgödsling  
av fast- och flytgödsel  
Hydrauliskt pressystem och robust konstruktion  
garanterar snabb utgödsling med hög driftsäkerhet. 
Den specialkonstruerade presstrumman mellan stall-
byggnad och gödselplatta eliminerar kallras  
in till djurstallet.

• Hydraulaggregat med hög kapacitet och  
låg ljudnivå  
Det effektiva hydraulaggregatet har låg ljudnivå  
och upplevs därför inte som störande varken för 
människor eller djur i stallet. Ett inbyggt oljefilter  
rengör hydrauloljan vilket ger systemet hög drift- 
säkerhet och lång livslängd på komponenterna. 

Tryckutgödsling för fastgödsel 
kan även användas för blöt, halmfri gödsel

• Konstruerad för hög belastning i en tuff  
arbetsmiljö  
All utrustning är speciellt konstruerad för att klara 
tuffa arbetsförhållanden med hög belastning.  
Hydraulcylindern är både galvaniserad och  
pulverlackerad, har henade cylinderrör och hård- 
förkromad kolvstång av specialstål. 

• Specialdesign för flytgödsel  
Det kraftfulla hydrauliska pressystemet är tillverkat 
för att trycka fastgödsel med normalt ströinnehåll, 
men kan också hantera flytgödsel från en tvär- 
ränna ut till gödselplattan.
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Hydraulaggregat
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• Låg ljudnivå
• Högkapacitetsfilter eller retur-

oljefilter
• Oljenivå och -temperaturvakt 

finns som tillval
• Hydraulventil
• Tryckkontroll

Tekniska data
Komprimat 3000

Tryckrör, mm Ø Cylinderrör/
Ø kolvstång x 
slaglängd, mm

Hydraulaggregat, 
kW/lpm

Presstrumma 
(bredd x höjd),

mm

Tvärränna bredd, 
mm

Tvärränna längd, 
m

Tryckledning för 
flytgödsel,

 m

Lyftkapacitet av 
flytgödsel till 

lagring, m

Ø 400 60/40 x 2000 2.2/12
4.0/16 standard

5.5/27

600 x 300 600 Max 40 Max 60 Max 6

Komprimat 3000

HA typ Motor, 
kW

Pump, 
l/min

Tank, l Ventil Filter

4.0/16/32 4.0 16 32 F HC

4.0/16/32 4.0 16 32 F S

5.5/27/60 5.5* 27 60 F R

Jämförelsetabell hydraulaggregat

Hydraulcylindrar

Planering

• Specialdesignade för tuff arbetsmiljö i kostall
• Cylinderröret är galvansierat och pulverlackerat
• Henade cylinderrör
• Hårdförkromad kolvstång av specialstål för lång livslängd
• Presscylinder för maximal effekt

Ventil: F=Flöde + Tryck
 E=Elektrisk

Filter: S=Sugfilter
 R=Returoljefilter
 HC=Högkapacitetsfilter

*Tillval, ej standard på den nordiska marknaden.

Fördelar med Komprimat 3000

Centrerad tvärränna. Tvärränna placerad på gavel.

Hydraulanslutning (Tor, DM). Öppna rännor med olika 
längder.

Möjligt att uppgradera de äldre pressystemen Komprimat 2000 och 4000. 
Komprimat används tillsammans med Robust skrapsystem.

• Hanterar både fast- och flytgödsel
• Flexibel manövrering
• Robust konstruktion
• Flexibel planering
• Manuell eller automatisk manövrering
• Effektiv och smidig utgödsling
• Kraftfull tryckledning för flytgödsel, upp till 6 m
• Minimalt underhåll


