Technika aplikowania gnojownicy
Wóz asenizacyjny Typ GMP1B
Wozy asenizacyjne marki GRUPA MARCO-POLO,
POLO, Typ GMP1B
G
należą do szerokiej gamy przyczep ciężarowych rolniczych
kategorii R3a o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej
40 km/h, na które wystawiono świadectwo homologacji typu
nr PL*4760*00 według Dyrektywy 2003/37/EWG Parlamentu
Europejskiego i Rady.
Typ GMP1A pojazdu spełnia wymagania określone Prawem o
ruchu drogowym, Dyrektywą maszynową 2006/42/WE oraz
wszystkie
zystkie odpowiednie przepisy w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczeństwa objęte m.in. normami:
PN-EN
EN 707+A1:2009 Maszyny rolnicze. Wozy asenizacyjne.
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa.
PN-EN
EN ISO 12100:2012: „Bezpieczeństwo maszyn. Ogólne
zasady projektowania. Ocena ryzyka i zmniejszenia ryzyka”.
PN-EN ISO 4254-1:2013-08
08 „Maszyny rolnicze - Bezpieczeństwo
- Część 1. Wymagania ogólne”.
a także spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia (Dz.U. poz. 2022 z 15 grudnia 2016 r.).
r.)

Dane tec hniczne
Wariant typu

Cechą charakterystyczną wozów Typ GMP1B jest
samonośna konstrukcja, w której zbiornik i pozostałe
elementy są nierozerwalnie złączone i zamontowane na
jednoosiowym zestawie kołowym.
Całość stalowej konstrukcji jest ocynkowana ogniowo co
gwarantuje długowieczność użytkowania.
Zaletą zwieszenia jednoosiowego
noosiowego jest zwrotność
i łatwość manewrowania wozem.
W tabeli podano podstawowe parametry techniczne
wozów w wyposażeniu standardowym.
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MP1B8

GMP1B9

Pojemność [l]
6000
7000
8000
9000
Średnica [mm]
1600
1600
1600
1600
Zbiornik
Długość [mm]
3500
3800
4100
4400
Ilość przegród antyfalowych
1
1
1
1
Długość max. [mm]
5750
6050
6350
6650
Wymiary
Szerokość max. [mm]
2450
2450
2450
2450
przyczepy w
ruchu
Wysokość max. [mm]
2850
2850
2850
2850
*)
*)
*)
*)
drogowym
Rozstaw kół [mm]
1800 lub 1900
1800 lub 1900
1800 lub 1900
1800 lub 1900
Masa własna maksymalna [kg]
2250
2400
2550
2700
Technicznie dopuszczalna masa całkowita [kg]
8150
9250
10400
11600
Maksymalna dopuszczalna masa na oś [kg]
7400
8100
8710
9730
Max. dop. obciążenie pionowe na zaczep [kg]
2000
2000
2500
2500
Hamulec roboczy mechaniczny, wymiary bębnów [mm]
[
400x80
400x80
400x80
400x80
Hamulec postojowy
mechaniczny, bębnowy sterowany ręcznie
Wymiary opon (rozmiar obręczy)
500/60-22.5 (16.00x22.5, ilość otworów 10)
10
550/60-22.5
Zawieszenie
jednoosiowe bez resorowania
Oświetlenie obowiązkowe, światła
pozycyjne, kierunkowskazy, odblaskowe, hamowania, awaryjne, obrysowe
Typ sprzęgu
oko dyszla D50, dolny zaczep ciągnika
Sposób regulacji położenia oka dyszla
mechaniczna za pomocą podpory dyszla w zakresie od 280 mm do 600 mm
Zapotrzebowanie min. na moc w ciągniku [KM]
65
75
80
90
Obroty WOM [obr./min.]
540
Pompa próżniowa Typ – wydajność [l/min.]
MEC5000 - 6150 MEC6500 - 7000 MEC8000 - 8100 MEC8000 - 8100
Dennica tylna
zamknięta z włazem Ø 600 mm
Króćce i zasuwy - rozmiar
5” (Ø127 mm)
Ilość króćców
wylewowy i ssawny na dennicy tylnej i dwa ssawne boczne (jeden zaślepiony)
System połączeń
Typu „Perrot”
Wzierniki poziomu napełnienia zbiornika
dwa wzierniki szklane 4” na dennicy przedniej
Właz górny
Ø210 mm
*)
Rozstaw 1900 mm dla
la obręczy z przesunięciem ET-50
ET
mm

Na specjalne życzenie (za dodatkową opłatą) wóz można wyposażyć o dodatkowe elementy:
- zawieszenie zależne z resorowaniem,
- dennicę tylną otwieraną z dwoma króćcami – wylewowym i ssawnym,
- rurowy wskaźnik poziomu napełnienia,
- drabinkę z podestem w celu ułatwienia dojścia na górę zbiornika,
- mechaniczny mieszalnik we wnętrzu zbiornika napędzany hydraulicznie,
- aplikator naglebowy z systemem węży wleczonych o szerokości roboczej 3m
a także można zwiększyć rozmiar opon na 550/60-22.5;
550/60
króćców, zasuw i węży ssawnych na 6” (Ø152 mm) oraz zastosować
pompę próżniową o zwiększonej wydajności.

Ogólna charakterystyka wozów Typ GMP1B
Wozy asenizacyjne GRUPY MARCO-POLO
POLO należą do grupy maszyn, w których energia konieczna do napełnienia zbiornika i jego
opróżnienia dostarczana jest przez pompę próżniową. Wytwarza
W
ona podciśnienie (próżnię) – podczas napełniania lub
nadciśnienie – podczas opróżniania. Dopuszczalna jest możliwość opróżniania zbiornika grawitacyjnie.
Każdy wóz asenizacyjny wyposażony jest w ciśnieniowy zbiornik cylindryczny wykonany z płaszczy stalowych
stalow
o grubości 5 mm
spawanych obustronnie. Zbiornik jest ocynkowany ogniowo. Posiada wewnętrzne pierścienie wzmacniające z teownika oraz
dodatkowe usztywnienia pod podporami mocującymi zbiornik.
Zbiorniki wyposażono w łopatkowe
rotacyjne pompy próżniowe
BATTIONI PAGANI o wysokiej
wydajności i niezawodności.
Pobór mocy inicjuje praca wału
odbioru mocy ciągnika WOM.
Sterowanie fazami pracy
zasycania i kompresji
ręczne.
Pompa próżniowa chroniona jest przed
przedostaniem się do jej wnętrza
zawartości ze zbiornika przez dwa zawory
przelewowe firmy METALTECNICA : zawór
syfonowy i zawór główny odcinający.
odcinający
Wylot ssący pompy próżniowej jest
połączony z tłumikiem –
odzyskiwaczem oleju. To rozwiązanie
zmniejsza ilość zanieczyszczeń
dostających się do pompy podczas
rozlewania w warunkach polowych
oraz znacznie ogranicza hałas - efekty
pracy pompy.

Zbiornik chroniony jest przez dwa zawory
bezpieczeństwa: nadciśnieniowy (0,5 bar)
i regulacji próżni (- 0,8 bar). Rzeczywiste
uzyskiwane w zbiorniku wartości ciśnienia
wskazuje monometr.
Króćce zbiornika
wyposażone są w zasuwy
mosiężne dwukołnierzowe
METALTECNICA
METALTECNICA.
Zasuwa wylewowa otwierana jest
hydraulicznie jednokierunkowo.
jednokierunkowo Zamykanie
jest samoczynne po zdjęciu ciśnienia.
Zasuwa ssawna otwierana jest ręcznie za
pomocą dźwigni.
System podłączenia węża
ssawnego typ Perrot na
szybkozłącze.
Rozlewacz z płytką rozbryzgową
okrągłą płaską „górną”
– szerokość robocza do 14 m

UWAGA:
Wywóz gnojowicy jest czynnością czasochłonną z uwagi na stosowane dawki (15-30
(15 30 m3 /ha). Dawka nawozu na hektar zależy
od wydatku dysz rozlewających, szerokości rozlewania i prędkości roboczej wozu. Dlatego też decydując się na zakup wozu
asenizacyjnego należy
leży dobrać pojemność zbiornika do odległości, na jaką ma być gnojowica transportowana oraz dobrać
odpowiedni sprzęt rozlewający. Przy doborze wozu asenizacyjnego do gospodarstwa należy także uwzględnić moc silnika, siłę
uciągu, obciążenie na zaczep i stabilność
abilność przeznaczonego do współpracy ciągnika rolniczego. Transport ciężkiego, wypełnionego
wozu na nierównym terenie i aplikowanie gnojowicy na pochyłych polach, może wymagać zastosowania ciągnika o mocy
większej niż to podano w danych technicznych.

Wozy marki GRUPA MARCO--POLO
POLO Typu GMP1A i GMP1B posiadające homologację,
wyprodukowane po 31 marca 2017 r. i zarejestrowane
są objęte 24 miesięczną gwarancją producenta
INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA SĄ SPECJALNOŚCIĄ GRUPY MARCOMARCO-POLO
KAŻDY WÓZ MOŻE BYĆ DOSTOSOWANY
DOSTOSOWANY DO ŻYCZEŃ I WYMAGAŃ NASZYCH KLIENTÓW
GRUPA MARCO-POLO
MARCO
Sp. z o.o. Sp.k.
Poniatowo, ul. Zwycięstwa 2C
09-300 Żuromin, Poland

