
SAMSON PG II Genesis

Nové standardy pro 
aplikaci kejdy

Samson PG II Genesis nastavuje nové standardy pro aplikaci přírodních hnojiv. 
Rozšířené možnosti stroje s připojenými aplikátory Vám dávají volnost při výběru 
nejvhodnější výbavy pro danou práci. Aplikace je inteligentně řízena pomocí terminálu 
SlurryMaster 8000. To ve spojení s lopatkovým čerpadlem určeným pro velké výkony a 
a vestavěným systémem řízení průtoku zajišťuje, že kejda je dávkována a aplikována 
ekonomicky a přesně, což přináší výsledky při sklizni, ekonomický přínos farmáři a 
našemu životnímu prostředí.  Hydraulické funkce aplikační cisterny Samson Genesis 
byly vice zdokonaleny a vznik stroj s maximální ovladatelností, přesným dávkováním a 
komfortem. Nová řada je navíc vhodná pro co největší nízkotlaké pneumatiky a pro 
optimální využití hydraulického pohonu kol a řešení tlaku v pneumatikách,  které aktivně 
chrání porosty a zatížení půdy.
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• Vyvinuto pro ekonomický provoz s vysokou kapacitou a přesností

• Na cisternu je možné připojení celé řady velmi širokých 
aplikátorů, včetně nářadí a zařízení Samson

• Vylepšená hydraulická platforma nabízí lepší manévrovatelnost a 
přesnost

• Robustní nasávací čerpadlo s výkonem až 15 000 litrů
za minutu

• Integrovaný systém řízení průtokoměru Samson zajišťuje vysoce
přesné dávkování, bez ohledu zda jedete do kopce nebo z kopce

• Funkce míchání v cisterně udržuje obsah živin v kejdě
konstantní

• Řídící systém SlurryMaster 8000 poskytuje plnou kontrolu 
nad strojem a jeho funkcemi. Ovládání je kompatibilní s
vypínáním sekcí ISOBUS a variabilním rozdělením, čímž je
zajištěna rovnoměrná aplikace a optimální využití živin v
materiálu

• Integrovaný Samson ejektor - vakuový nasávací systém
• Lze kombinovat s celou řadou plnících systémů
• Dělená nádrž zajišťuje vysoký přenos hmotnosti na traktor bez

ohledu na množství kejdy v ní
• Veliké, široké nízkotlaké pneumatiky optimálně rozdělují tlak na půdu
• K dispzici jako doplňková výbava hydraulické pohony kol Samson

HPD nebo HWD
• Snadná jízda i v kopcovitém nebo mokrém terénu

Samson PG II Genesis byla vytvořena pro ekonomickou a 
přesnou aplikaci kejdy. Stroj svými technologiemi a funkcemi 
nastavuje nová měřítka v aplikaci.
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 Aktuální nové modelové řady :   
PG II 18 Genesis (dvě nápravy) 
PG II 20 Genesis (dvě nápravy) 
PG II 28 Genesis (tři nápravy) 

PG II 31 Genesis (tři nápravy) 
PG II 35 Genesis (tři nápravy)




