TOP TEST

Rozsiewacz nawozów
Podczas wiosennego
sezonu agrotechnicznego
rozsiewaczem MXL 1600
wysialiśmy ok. 30 ton różnych nawozów.

Czujnik magnetyczny przekazuje informację o prędkości zestawu. W zależności od
tego parametru sterownik reguluje prędkość ślimaków wygarniających nawóz.

 PAW E Ł T WA R D OW S K I
p.twardowski@topagrar.com.pl

R

ozsiewacze MXL to maszyny
o pojemności skrzyni od 1,2 do
3 tys. litrów, pracujące w wielu gospodarstwach. Mieliśmy
okazję przetestować popokazową maszynę, wyposażoną w nowy
sterownik Pilot Joy, który zastępuje
stary komuter MRS 10.
Podczepianie maszyny nie stanowi problemu. Między rozsiewaczem
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Silnik hydrauliczny napędzający ślimaki wygarniające nawóz ze skrzyni nawozowej potrzebuje 40 l oleju/min.

Unia oferuje rozsiewacze MXL ze ślimakowym
systemem wysiewu i nowym sterownikiem Pilot Joy.
Sprawdziliśmy, czy rozsiewaczem bez wagi można
precyzyjnie wysiać nawóz.
a ciągnikiem jest wystarczająco dużo
miejsca, by podłączyć wszelkie przyłącza. Rozsiewacz ma punkty zaczepowe II kategorii. Sworznie mocujące
ramiona TUZ można ustawić w dwóch
pozycjach. To dobre rozwiązanie,
pozwalające na zawieszenie maszyny

na mniejszym traktorze i umożliwiające późne dokarmienie roślin. Przy
górnym koźle zawieszenia znajduje
się wskaźnik pochylenia maszyny,
służący do ustawienia rozsiewacza
do późnego dokarmiania roślin. Niestety, nie był on zbyt precyzyjny,
www.topagrar.pl
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Precyzyjny wysiew
bogate wyposażenie
a dodatkowo naklejkę łatwo uszkodzić
podczas mycia sprzętu wodą pod
wysokim ciśnieniem.

DWIE PARY GNIAZD

Dzięki hydraulicznemu napędowi
ślimaków wygarniających nawóz
oraz hydraulicznemu systemowi do-

Film z testu rozsiewacza
MXL Unii na:

topagrar

zowania nawozu na jedną z tarcz,
współpracujący ciągnik musi mieć
dwie pary gniazd hydraulicznych.
Producent przewidział miejsce do
odłożenia przewodów po skończonej
pracy. Brakowało nam jednak miejsca
do odłożenia przewodu elektrycznego
świateł. Wałek przekaźnika mocy
także nie miał żadnej podpory i trzeba go było zawieszać na łańcuszku.
Producent mógłby to poprawić.
Kolejnym krokiem jest podłączenie
sterownika. Jeśli z maszyną współpracuje ciągnik starszej generacji,
np. Ursus, który nie ma 7-pinowego

gniazda do przekazania sterownikowi
informacji o prędkości jazdy zestawu,
musimy zamocować czujnik na kole.
W tej opcji trzeba do sterownika wpisać liczbę szpilek oraz obwód koła.
Testowany rozsiewacz wyposażony był w skrzynię nawozową
z nadstawką o pojemności 1,6 tys.
litrów. Podczas naszej oceny wysialiśmy ponad 30 ton różnych rodzajów
nawozów. Maksymalnie udało nam
się załadować 1,8 t nawozu wieloskładnikowego (trzy big-bagi po 600
kg). Jednak mocznika zmieściły się
zaledwie dwa big-bagi (choć w skrzy7/2018
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Plusy/minusy rozsiewacza MXL 1600

Przy górnym koźle zawieszania jest
mało precyzyjna naklejka, pozwalająca na przystosowanie rozsiewacza
do późnego dokarmiania roślin.
Podobało nam się, że rozsiewacz
wyposażony był w koła ułatwiające
przestawianie maszyny w garażu.
Testowany model wyposażony był
w oświetlenie drogowe.

dokładność wysiewu różnych
rodzajów nawozów
 wykonanie próby kręconej
 sterownik Pilot Joy, choć poruszanie
po menu można by poprawić
 plandeka
 niewielka wysokość załadunku
 kółka ułatwiające przestawienie
maszyny
 duży zakres szerokości roboczej

ni było jeszcze trochę miejsca). Wewnątrz zbiornika znajdują się sita,
które zatrzymują zbrylony nawóz.
Do ich pracy nie mieliśmy uwag.
W lewej komorze umieszczony jest
czujnik poziomu nawozu. Jeśli granul
jest mało, traktorzysta otrzymuje
informację na sterowniku.

WYSOKOŚĆ ZAŁADUNKU

Na plus zasługuje niewielka wysokość
załadunku, która wynosi 130 cm,
co sprawia, że napełnianie skrzyni
nawet małymi workami nie stanowi problemu. Jeśli maszyna wyposażona jest w koła umożliwiające
przemieszczanie sprzętu podczas
garażowania, to wysokości załadunku
wzrasta o 20 cm.
Podobała nam się plandeka skrzyni
(dopłata 1,1 tys. zł netto). Jej obsługa
nie budziła zastrzeżeń, a ładunek
podczas opadów jest szczelnie zabezpieczony. Rozsiewacz ma napędzane
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 łatwy do umycia
 jakość pracy do ceny zakupu
 w skrzyni nawozowej pozostaje
niewielka ilość nawozu
 brak oznaczenia punktów smarowania
 utrudnione regulowanie limitera
uniesiony limiter wystaje poza
obrys maszyny
 mało precyzyjny wskaźnik pochylenia
 brak miejsca na odłożenie przewodu
elektrycznego i wałka WOM

Dane
techniczne:
model
MXL 1600
pojemność skrzyni
1600 litrów
szerokość robocza
10–36 m
wysokość załadunku bez/z kołami
garażowymi
130/150 cm
zapotrzebowanie
na moc
90–100 KM
masa
408 kg
cena
26,05 tys. zł netto
* Dane producenta

hydraulicznie ślimaki wygarniające
granule na tarcze. Dlatego współpracujący ciągnik musi zapewnić na

Brakowało miejsca do odłożenia
przewodu elektrycznego i wałka
przekaźnika mocy.

gniazdach wydatek oleju minimum
40 l/min.

DUŻA SZEROKOŚĆ ROBOCZA

Plusem rozsiewacza MXL jest duży
zakres szerokości roboczej wynoszący
od 10 do aż 36 m. Do zmiany zakresu
szerokości należy wymienić łopatki,
które są w zestawie.
Szerokość roboczą dla konkretnego
nawozu nastawia się przez zmianę
kąta łopatek na tarczy. Regulacja jest
beznarzędziowa. W instrukcji obsługi
podane są nastawy dla popularnych
nawozów dostępnych na rynku. Dodatkowo na maszynie znajduje się
nakleja z tabelami wysiewu, dzięki
czemu nie musimy wozić ze sobą
instrukcji obsługi. Jeśli chcemy wysiać
nawóz, którego nie uwzględniają
tabele wysiewu, możemy skorzystać
z granulometru, który jest dołączany
do maszyny i na podstawie frakcji
wyregulować szerokość pracy. To
www.topagrar.pl
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Rozsiewacz umożliwia siew nawozu na szerokość od 10 do 36 m. Nastawy dla
konkretnego nawozu wykonuje się poprzez zmianę kąta łopatek na tarczy.

Na polu trzeba wyregulować
wysokość tarcz od powierzchni pola.

dobre rozwiązanie. Po przyjechaniu
na pole należy jeszcze wyregulować
wysokość tarcz nad powierzchnią
pola, która uzależniona jest od nastawionej szerokości roboczej i można
rozpoczynać pracę.

tym dokładniejsza próba. Teraz uruchamiamy hydraulikę napędzającą
silnik i za pomocą sterownika rozpoczynamy próbę. Pamiętać jednak
należy, że podczas pierwszej próby
wypełnia się komora ślimaka i dopiero po wykonaniu drugiej wynik
ważenia próbki można wpisać do
sterownika. Po zapisaniu danych
w pamięci urządzenia przykręcamy
tarcze i można ruszać w pole.
Co warte podkreślenia, dla danego
nawozu próbę kręconą wystarczy
przeprowadzić raz. Siejąc ten sam
nawóz, np. podczas drugiej dawki, wystarczy go wybrać z listy i na
sterowniku ustawić żądaną dawkę.
Podczas testu maszyna dokładnie
wysiewała nawóz niemal do ostat-

PRÓBA KRĘCONA

Wykonanie próby kręconej nie stanowi problemu. W pierwszej kolejności
należy zasypać skrzynię nawozową
i zdemontować jedną z tarcz. Do
tej czynności nie mieliśmy uwag,
wystarczy śrubokręt lub klucz, za
pomocą którego odkręcamy śrubę
mocującą.
W ocenianym modelu jeden silnik
hydrauliczny napędzał dwa ślimaki wygarniające nawóz, więc przed

rozpoczęciem próby konieczne jest
wyłączenie napędu. Służy do tego
niewielki siłownik hydrauliczny podpięty pod drugi obwód hydrauliczny ciągnika. Kolejnym krokiem jest
podwieszenie pod wysyp wiaderka.
Następne czynności wykonuje się
z kabiny ciągnika. Za pomocą sterownika trzeba wejść w menu próby
kręconej (więcej o możliwościach
sterownika Pilot Joy w ramce na str.
146).
Następnie z listy można wybrać
nawóz lub wprowadzić własny,
można nadać mu nazwę. Kolejnym
krokiem jest wprowadzenie liczby
obrotów, z jakich ma być wykonana
próba. Zakres wynosi od 1 do 99 obrotów, przy czym im większa liczba,
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niej granulki. Ktoś zapyta, skąd ta
precyzja, przecież rozsiewacz nie
ma wagi? Cały sekret tkwi w hydraulicznym napędzie ślimaków.
Wykonując próbę kręconą programujemy sterownik, zapisując masę
nawozu wysianą z określonej liczby
obrotów ślimaków. Po wprowadzeniu
do pamięci urządzenia szerokości
roboczej, sterownik wie, jak szybko
mają się kręcić ślimaki, by przy danej
prędkości jazdy zapewnić założoną
dawkę. Trzeba przyznać, że dokładność utrzymania dawki na hektar
pozytywnie nas zaskoczyła. Podobnie
jak szybkość reakcji sterownika na
zmianę prędkości jazdy.

LIMITER

Testowany model był wyposażony w limiter służący do zawężania
szerokości roboczej na przejazdach
granicznych (dopłata 2,6 tys. zł netto). Z jego pracy byliśmy zadowoleni.
W zależności od rodzaju nawozu oraz
szerokości roboczej reguluje się kąt
pod jakim ustawione są szczeliny
wylotowe.
Limiter ma czytelną skalę ułatwiającą nastawy. Jedynie odkręcenie
jednej ze śrub blokujących w niektórych położeniach było utrudnione przez konstrukcję mocowania.
Limiter znajduje się z lewej strony
maszyny i do pozycji spoczynkowej
unoszony jest do góry, przez co wystaje poza jej obrys. Dlatego podczas
przejazdów po drogach publicznych
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Nowy sterownik Pilot Joy

P

ilot Joy zastępuje stary komputer,
model MRS 10.
Nowy sterownik wyposażony jest
w czarno-biały ekran. Z jego obsługą po
przeczytaniu instrukcji obsługi poradzi
sobie nawet niewprawiony użytkownik.
Urządzenie ma proste menu, obrazowane
prostymi symbolami, co sprawia, że korzystanie z niego staje się intuicyjne. W
części serwisowej wprowadza się m.in.
dane niezbędne do prawidłowej pracy
rozsiewacza, takie jak obwód koła czy
szerokość robocza maszyny. Jest także
lista nawozów. Traktorzysta może zapisać
10 różnych pozycji. Każdy z nich ma przypisane dane z próby kręconej.
Istnieje możliwość wprowadzenia 10
różnych pól i nadania im nazw. To dobre
rozwiązanie, zwłaszcza jeśli usługowo siejemy nawozy. Do obsługi wykorzystujemy
wielofunkcyjny przycisk umieszczony na środku. Za jego pomocą poruszamy się po
wszystkich poziomach menu. Wciskając środkową część przycisku potwierdzamy
nastawienia oraz podczas pracy, włączamy i wyłączamy dozowanie nawozu na tarcze.
Do obsługi wielofunkcyjnego przycisku trzeba się przyzwyczaić. Przykładowo,
jeśli wejdziemy w listę nawozów czy pól, pozycję na kolejną zmieniamy jedynie w
jednym kierunku. Jeśli przeoczymy interesujący nas nawóz, musimy od początku
przejść przez całą listę, a to bywa uciążliwe. Kiedy chcemy się cofnąć, urządzenie
wraca do głównego menu. Naszym zdaniem również ikona symbolizująca pracę
rozsiewacza mogłaby być bardziej wyrazista i czytelna, gdyż w słoneczne dni na
monitorze trudno odczytać stan pracy maszyny. Do ustalania dawki służą przyciski
„+” i „–”. W czasie jazdy można zmieniać dawkę w górę i w dół w zakresie do ±50%.
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W ocenianej maszynie skrzynia nawozowa o pojemności 1,6 tys. litrów
wyposażona jest w sita wychwytujące bryły nawozu oraz wygodną
w obsłudze i szczelną plandekę.
należy pamiętać, by przestawić go
w pozycję roboczą. Maszyna z Unii
ma prostą konstrukcję i łatwo ją
umyć. Wykonanie wielu detali ze
stali nierdzewnej to atut sprzętu
z Brzegu. Oceniany model to 3-letnia
maszyna demonstracyjna pracująca na pokazach, dlatego byliśmy
ciekawi, jak wygląda jej ochrona
przed korozją. Jeśli chodzi o elementy zabezpieczone lakierem nie
było tu problemu. Jedynie niektóre
detale chronione warstwą cynku
(tulejki czujnika prędkości obrotowej
ślimaków, koła garażowe) nosiły
delikatne ślady korozji.
Z obsługą nie ma problemu. Maszyna ma 2 punkty smarowania na
siłowniku służącym do wyłączania
dozowania nawozu na jedną z tarcz.
Brakowało nam tylko oznaczeń
punktów smarnych. Oceniany model
w bogatej wersji, obejmującej plandekę, oświetlenie drogowe, limiter,
sterownik Pilot Joy kosztuje 26,05
tys. zł netto.


Limiter ulokowany jest z lewej strony
i po złożeniu mocno wystaje poza
obrys maszyny.
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