ROZPROWADZANIE MATERIAŁU PŁYNNEGO I STAŁEGO
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ZAPEWNIAMY WAM TO, CO NAJLEPSZE
d zawsze w ﬁrmie Pichon naszym celem jest zapewnienie

O

Naszą ambicją jest wspierać naszych klientów w podnoszeniu

wysokiej jakości usług dzięki mocnym i wydajnym

wydajności ich pracy dzięki technologii naszych innowacji.

produktom. Oferujemy szeroką gamę produktów do rozprowad-

Wspólnie z Państwem chcemy przyczyniać się do silnego

zania materiałów dla rolnictwa. Rozrzutniki obornika, rampy, aplika-

i zrównoważonego rolnictwa. Niezależnie od potrzeb każdy

tory i wtryskiwacze... Projektujemy, produkujemy i wprowadzamy

znajdzie tu rozwiązanie, które mu odpowiada. Szczególną

na rynek wszystkie nasze produkty.

wagę przywiązujemy do optymalnego wykorzystania nawozów
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FIRMA

organicznych w poszanowaniu przyrody i ludzi.

WARTOŚCI PICHON
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PO TO, BY WAM SŁUŻYĆ
Firma ukierunkowana na klienta
Za punkt honoru stawiamy sobie wychodzenie
naprzeciw potrzebom wszystkich naszych klientów.
Zobowiązujemy się do znalezienia rozwiązania, które
będzie Państwu odpowiadać!

Pichon to marka należąca do
duńskiej grupy Samson Agro,
istniejąca od 1970 roku

Tworzymy produkty, które będą trwać
Produkujemy solidne sprzęty zaprojektowane
w sposób zapewniający długą żywotność. To więcej
niż zobowiązanie, to obietnica.

TECHNOLOGIA
Coraz wyższa wydajność
Zawsze staraliśmy się zaspokoić potrzeby rolnictwa
poprzez wprowadzanie innowacji. Nasze urządzenia
są coraz bardziej wydajne dzięki intensywnym pracom
badawczo-rozwojowym.

i specjalizująca się w budowie
wozów asenizacyjnych,
rozrzutników obornika
i urządzeń dla rolnictwa.
Obecna dziś w ponad
50 krajach na całym
świecie jest to ﬁrma
prawdziwie międzynarodowa.

FIRMA

SOLIDNOŚĆ
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BUDOWANIE PRZYSZŁOŚCI
POTRZEBUJĄ PAŃSTWO PRECYZJI

PRODUKCJA KONTROLOWANA OD A DO Z

Rolnictwo przyszłości musi pogodzić ze sobą ochronę gleby i dużą wydajność.
W tym celu rolnicy potrzebują precyzji i skuteczności. Mając to na uwadze,
wprowadzamy na rynek precyzyjne urządzenia, zaprojektowane tak, by jak
najlepiej waloryzować ekologiczne nawozy pochodzące prosto z gospodarstwa.
Dzięki ciągłym innowacjom prowadzonym od lat 70. przyczyniamy się do rozwoju
zrównoważonego rolnictwa, z uwzględnieniem środowiska, ludzi i zwierząt.

Jesteśmy w stanie zaoferować wysoki poziom jakości naszych produktów
dzięki kontroli całego łańcucha produkcyjnego. Zainwestowaliśmy w jeden
z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w Europie, w mieście
Landivisiau we francuskim regionie Bretanii (22 000 m2). Posiadając również
zakład produkcyjny w Polsce, mamy dwa potężne narzędzia produkcyjne, które
pozwalają nam zagwarantować jakość całego procesu produkcyjnego.

NASZE UMIEJĘTNOŚCI DO PAŃSTWA USŁUG

FIRMA

Przedstawiciele handlowi, inżynierowie-projektanci, spawacze, mechanicy,
technicy, kierowcy... Nasz interdyscyplinarny zespół łączy kompetencje
i szybkość reakcji. Wspólny punkt nas wszystkich: wymóg jakości i zadowolenie
klienta!

USŁUGI,
KTÓRE ROBIĄ
RÓŻNICĘ
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SIEĆ HANDLOWA, KTÓRA SŁUCHA KLIENTA
Nasz zespół sprzedaży jest do Państwa dyspozycji, aby odpowiedzieć
na wszystkie pytania. Jesteśmy we Francji i w 50 krajach świata. Nasi pracownicy
pozostają w bezpośrednim kontakcie z naszymi partnerami.

BIURO PROJEKTOWE SKONCENTROWANE NA WYDAJNOŚCI
Nasze biuro projektowe składa się z około dziesięciu osób. Pełniąc rolę pośrednika
między terenem a produkcją, opracowuje ono plany i projektuje trójwymiarowe
wyposażenie przyszłości.

SZYBKI I KOMUNIKATYWNY SERWIS POSPRZEDAŻOWY
Oferujemy wykwaliﬁkowaną i szybką obsługę posprzedażową. Nasz cel: jak
najszybsze skuteczne reagowanie na Państwa potrzeby.

Nasz sklep z częściami zamiennymi pozwala nam zapewnić zapasy przeznaczone
dla naszych sieci dystrybucyjnych w najkrótszym możliwym terminie.

FIRMA

GWARANCJA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

ROZPROWADZANIE MATERIAŁU PŁYNNEGO
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WYKORZYSTAĆ BOGACTWO
ORGANICZNYCH NAWOZÓW PŁYNNYCH
Chcą Państwo zmniejszyć wydatki na nawozy mineralne? Ścieki hodowlane są na wagę złota!
Wykorzystując zasoby z gospodarstwa, można uprościć pracę!
Rozprowadzanie nawozów płynnych stanowi idealne połączenie wydajności i oszczędności. Wykorzystanie odpadów organicznych
w naturalny sposób przyspieszy wzrost plonów dzięki ich właściwościom agronomicznym.
Dostosowanie maszyn do Państwa potrzeb – na tym polega nasza ﬁlozoﬁa. Im bardziej zmienia się Państwa zawód, tym bardziej
zmienia się nasz. Codziennie podejmujemy wyzwania. Opracowujemy i projektujemy coraz wydajniejsze narzędzia umożliwiające
wykorzystanie Państwa nawozów organicznych. Precyzyjne rozrzucanie nawozów jest dziś naszym priorytetem.
Nasza historia i nasza droga są potwierdzeniem naszej wiedzy. Doświadczenie wzmacnia codziennie renomę naszej ﬁrmy, znanej
i docenianej na całym świecie.
Państwa wymagania na przyszłość stanowią naszą ambicję już dziś.
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MATERIAŁU
PŁYNNEGO
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WSZECHSTRONNOŚĆ
W CENTRUM DLA
ROZPROWADZANIA
NAWOZÓW
ZAPROJEKTOWANE W SPOSÓB INTELIGENTNY
Zintegrowane podwozie PICHON stanowi naszą siłę każdego dnia. Zespół
ten, przyspawany bezpośrednio do zbiornika, ma wiele zalet:
• obniżony środek ciężkości
• zoptymalizowana stabilność
• zwiększone bezpieczeństwo
Praca z wszystkimi rodzajami gnojowicy
z naszymi zakresami TCI i SV
oś pojedyncza, podwójna i potrójna.

OGÓLNE

ROZRZUTNIK, KTÓRY ODPOWIADA PAŃSTWA POTRZEBOM
Przebadaliśmy i zaprojektowaliśmy każdy model zgodnie z ograniczeniami,
które mogą pojawić się w terenie. Od najmniejszego modelu (6050 l)
do zbiornika potrójnego (30 000 l), oferujemy zbiorniki, których pojemność
spełnia wszystkie Państwa potrzeby. Potrzeba założenia kół o dużej
szerokości na naszą maszynę? Proponujemy wersję z wcięciem koła.
Głębokość zagłębienia, charakterystyczna dla rozrzutników materiału
płynnego PICHON, zapewnia: optymalny kąt natarcia.

PAŃSTWA KOMFORT TO NASZ PRIORYTET

JAZDA W SPOSÓB CAŁKOWICIE
BEZPIECZNY
Optymalizacja zdolności wykonywania manewrów
i ograniczenie zużycia opon przy wybraniu opcji jazdy
z osią(ami) śledzącą(ymi) lub wymuszoną(ymi).
Można jechać bezpiecznie dzięki wielu możliwościom wyboru podwozia i rodzaju zawieszeń (sprężynowego lub hydraulicznego).
Pokonywanie trudnego terenu oraz intensywna praca
w ekstremalnych warunkach nie stanowi już problemu
dzięki wykorzystaniu urządzenia podwójnego lub
potrójnego z zawieszeniem hydraulicznym.

Hydrauliczny wysięgnik i oś przednia

LEPSZA PRZYCZEPNOŚĆ
Ze względu na swoją konstrukcję nasze wysięgniki
zapewniają doskonałe przeniesienie sił trakcyjnych
na podwozie. Istnieją one w 2 wersjach (sprężynowej lub hydraulicznej), w pełni dostosowanych do
Państwa maszyny.
Opcjonalnie wersja hydrauliczna może być nachylana, a siły trakcyjne rozkładają się równomiernie.
Z pewnością docenią Państwo ten komfort, zarówno
na drodze, jak i na polu. W przypadku transportu
próżniowego zalecamy wyposażenie zbiornika
potrójnego w zawieszenia hydrauliczne przedniej osi
podnoszącej.

Opróżnianie z góry

SPROSTANIE KAŻDYM
OGRANICZENIOM
PRZESTRZENNYM
Nasze rozwiązania opróżniania na zjeździe
umożliwiają rozrzucanie na zboczach.
Można również wyposażyć swój zbiornik w
automatyczną blachę przenoszenia obciążenia.
Zapewnia
ona
przyczepność
ciągnika
na nierównym terenie podczas opróżniania
rozrzutnika, rozkładając obciążenie na dyszel.

OGÓLNE

Zawieszenie hydrauliczne
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SOLIDNOŚĆ
W KAŻDEJ
SYTUACJI

ZAPEWNIONA TRWAŁOŚĆ
Wszystkie zbiorniki z serii TCI są ocynkowane. Wnętrze
i strona zewnętrzna są chronione, zapewniając wzmożoną
odporność i trwałość zbiornika. Można dostosować kolor
swojej maszyny dzięki opcji malowania zewnętrznego
na powierzchni ocynkowanej.
Grubość zbiornika wynosi od 5 do 8 mm w zależności
od średnicy. Nie trzeba już ryzykować deformacji
zbiornika
podczas
operacji
rozprężania.
Gama
urządzeń TCI została zaprojektowana do pracy na
co dzień w trudnych warunkach.

OGÓLNE

NIENAGANNA JAKOŚĆ
Nasze zbiorniki i podwozia są objęte 5-letnią gwarancją
obejmującą wszystkie przedwczesne odkształcenia mogące
się przydarzyć podczas normalnego użytkowania maszyny.
Kontrolujemy każdy etap produkcji, od prac badawczych
do produkcji. Niezawodność naszego sprzętu jest naszym
priorytetem.

Kontrola poziomu
Oglądanie poziomu
w zbiorniku w czasie
rzeczywistym.

Dyrektywa w sprawie
urządzeń ciśnieniowych
Zbiorniki o pojemności przekraczającej
6 050 l spełniają wymogi Dyrektywy
dotyczącej urządzeń ciśnieniowych.

Oświetlenie
Widzieć i być widzianym,
dla zapewnienia bezpieczeństwa
wszystkich przejazdów.
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Koła
Dokonanie dobrego wyboru opon
ma zasadnicze znaczenie dla
przyczepności i ubijania gleby.

Osie

Błotnik i
wsporniki rur
Pompy/Sprężarki
Chłodzenie powietrzem lub wodą.

Zaprojektowane, aby zapewnić
Ci komfort obsługi.

Hamulce
Rozmiar hamulców jest określany
w zależności od obciążenia,
prędkości i średnicy kół.

OGÓLNE

Dla większego bezpieczeństwa
proponujemy standardowo
osie ponadwymiarowe.
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SPRZĘT
EWOLUCYJNY
PRZEWIDYWANIE POTRZEB
Świat rolnictwa ciągle się zmienia. Dlatego zwracamy szczególną uwagę
na ewolucję Państwa sprzętu. Wspólnie tworzymy maszyny, która spełnią
Państwa oczekiwania w przyszłości. Opracowaliśmy wiele rozwiązań
niezbędnych dla ułatwienia tych zmian:
• oszczędność czasu i komfortu pracy (ramię pompujące)
• waloryzacja ścieków (pompowanie i narzędzia do rozrzucania)
• homogenizacja transportowanego obornika (mieszalnik)
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NASZE PREDYSPOZYCJE
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OGÓLNE

2
3
4
5

3
4

5

Stożek napełniający
Mieszalnik
Błotnik
Ramię pompujące BP2
Kompletny, półsztywny układ podnoszenia
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ROZDRABNIANIE
MIESZANIE
NAPEŁNIANIE
Aby uzyskać jednorodny obornik i w pełni wykorzystać jego wartości odżywcze, należy
go dobrze wymieszać.
Oferujemy gamę rozdrabniaczy wyposażonych w mieszalniki B-MIX.
Mają one od 5 do 10,5 m i można je dostosowywać do wszystkich rodzajów szamb.
W pełni ocynkowana konstrukcja ułatwia konserwację i zapewnia długą żywotność
rozdrabniacza.

ROZDRABNIACZE

Rozrzucanie nie może być prawidłowe bez dobrego mieszania
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ROZDRABNIANIE
Z WYSOKĄ WYDAJNOŚCIĄ
Hydrauliczny siłownik regulacji przechyłu zapewnia odpowiednią głębokość zanurzenia rozdrabniacza w szambie. Ślimak rozdrabniający jest typu spiralnego. Aby uzyskać jednorodny obornik,
2 noże są przymocowane do podstawy ślimaka, a regulowany nóż współpracujący przymocowany
jest na zakończeniu ramy. Materiał jest rozdrabniany bardzo skutecznie. Taka konstrukcja zapobiega
gromadzeniu się włóknistych elementów wokół wału.

WYTRZYMAŁOŚĆ NIEODKSZTAŁCALNEJ RAMY ZBIORNIKA
Całkowicie ocynkowana obudowa tylna chroni elementy przekładni i zapewnia bardzo wysoką
odporność.

Nóż/nóż współpracujący

Ochrona klarownika

Osłona szamba pod kratownicą

Przed mieszaniem

Po mieszaniu

B-MIX50

ROZDRABNIACZE

B-MIX65
B-MIX80

ŁATWOŚĆ KONSERWACJI
Zaprojektowaliśmy ten rozdrabniacz dla zapewnienia łatwej konserwacji: począwszy
od modelu B-MIX65, centralne smarowanie jest w wyposażeniu standardowym.
Zestaw noży i noży współpracujących może być demontowany.

B-MIX105

TWÓJ ROZDRABNIACZ
Nasi sprzedawcy są do Państwa dyspozycji, aby pomóc wybrać najlepszą średnicę
i skok śruby w zależności od materiału do rozdrabniania oraz dostępnej mocy
ciągnika. Zaprojektowaliśmy ten rozdrabniacz tak, by ewoluował zgodnie z Państwa
potrzebami. Model B-MIX65 może zostać przedłużony w wersjach 8 i 10,5 m.

NAPEŁNIANIE BEZPROBLEMOWE

Ramię zanurzane

Ramię obrotowe

WYBIERZ PROSTE ROZWIĄZANIE

BEZPOŚREDNI DOSTĘP

RAMIĘ UNIWERSALNE

Model BP2 pompuje obornik przez stożek. Dostępny w
wersjach Ø150 i Ø200, działa w pozycji prawej lub lewej.
Ramię jest łatwe w użytkowaniu i konserwacji. Akcelerator napełniania zwiększa wydajność pracy. Radzimy
wybranie rozwiązania BP2, ponieważ wyposażenie
dzisiejsze może nie być już aktualne w bliskiej przyszłości.

Dostęp do zakopanych i częściowo zakopanych szamb
dzięki dwóm hydraulicznym połączeniom ramienia
zanurzanego. Ramię zanurzane ma w wersji standardowej wymiar Ø200 i wzmocnioną konstrukcję. Dzięki
akceleratorowi na przegubie będą Państwo w stanie
stawić czoła najtrudniejszym warunkom pompowania.

Poszukują Państwo wszechstronności? To system
pompowania, którego Państwo potrzebują! Dzięki
obrotom ramienia o 270° ramię obrotowe może
być używane we wszystkich konﬁguracjach szamb:
podziemnych, podniesionych lub przykrytych. Jest
ono wyposażone w akcelerator na przegubie lub
zanurzane, aby zoptymalizować jego wydajność.

Sterowany radiowo
element stożkowy
To urządzenie, opracowane
z myślą o szambach naziemnych
i instalacjach metanizacji,
zapewnia czystość środowiska
pracy. Synchronizacja 2 zaworów
umożliwia ewakuację przelewu
ramienia w zbiorniku buforowym.

Wspornik
Napełniaj zbiornik od góry
za pomocą wspornika i
niezależnego systemu
pompowania, dzięki otworowi
hydraulicznemu Ø250 w
wersji stożkowej lub otworom
Ø400 do 600 na włazie.

Zawory
Umieszczone z boku lub
na tylnych drzwiach zbiornika,
zapewniają możliwość
pompowania obornika
za pomocą zaworu ręcznego
lub hydraulicznego.
Do tego rozwiązania można
dodać akcelerator pompy.

SYSTEMY NAPEŁNIANIA

Ramię pompujące BP2
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OPRÓŻNIANIE
BEZ OGRANICZEŃ
SPRĘŻARKA
Nasza oferta obejmuje dwa rodzaje sprężarek:
• z wirnikiem mimośrodowym z łopatkami promieniowymi
(chłodzenie powietrzem lub wodą)
• z wolumetrycznymi wirnikami krzywkowymi (chłodzenie powietrzem)
W przypadku intensywnej pracy, przekraczającej 3 cykle na godzinę, zalecamy
stosowanie sprężarki chłodzonej za pomocą wymiennika ciepła i naczynia
ekspansyjnego.

SYSTEMY OPRÓŻNIANIA

AKCELERATOR
Akcelerator opróżniania jest idealny dla użytkowników poszukujących elastyczności. Napędzany silnikiem hydraulicznym, odciąża sprężarkę w trybie
opróżniania. Akcelerator zasila rozdrabniacz-rozprowadzacz narzędzia
i zapewnia rozprowadzanie o wysokiej jakości. To podwójne działanie
sprężarki i akceleratora zapewnia optymalną wydajność przy grubych obornikach bydlęcych, produktach pofermentacyjnych itp.

OPRÓŻNIANIE MECHANICZNE
Zasilanie narzędzia rozrzucającego przez napędzaną mechanicznie pompę
odśrodkową. Gdy materiał jest trudniejszy do rozprowadzenia, można połączyć
sprzęgło sprężarki i pompę w trybie mieszanym. Umożliwia to osiągnięcie
bardzo wysokiej prędkości roboczej. Zawór sterujący w obwodzie umożliwia
powrót do zbiornika nadmiaru przepływu zgodnie z zaprogramowaną dawką.

SYSTEMY OPRÓŻNIANIA
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RAMPY WISZĄCE

PRECYZJA
PRODUKTYWNOŚĆ
WYDAJNOŚĆ
Zastosowanie rampy umożliwia uzyskanie niefrakcjonowanego
obornika zapewniającego zwiększenie wydajności azotu. Rozprowadzanie obornika bliżej ziemi znacznie zmniejsza uciążliwość
nieprzyjemnych zapachów.
Rozrzucanie na uprawach wschodzących i na dużych
szerokościach jest teraz możliwe dzięki dużemu zasięgowi
naszych ramp standardowych i teleskopowych.

PRACA
NA DUŻEJ SZEROKOŚCI
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Umieszczenie ramp wiszących przy powierzchni ziemi gwarantuje lepszą
wydajność azotu i pozwala uniknąć zanieczyszczenia upraw. Dzięki
niewielkim odstępom między rurami uzyskiwany jest regularny rozkład
poprzeczny. Zastosowanie ramp wiszących znacznie ogranicza straty azotu
przez ulatnianie się. Dokładne rozprzestrzenianie po uprawach.

RAMPY WISZĄCE

MYŚLENIE W SPOSÓB ROZWOJOWY
Konstrukcja naszych ramp wiszących jest w pełni ocynkowana. Standardowe lub teleskopowe rampy oferują szerokość roboczą od
9 do 30 metrów. Obornik jest homogenizowany, a ponadto unikamy zacięć
dzięki wykorzystaniu rozdrabniacza-rozprowadzacza pionowego. Aby
dokładnie dostosować się do obrysu działek i zapobiec przedawkowaniu,
zalecamy opcję odcinania.

Cięcie do połowy szerokości (opcjonalne) - Podawanie po prawej lub lewej stronie rampy.
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WSTRZYKIWANIE
PRECYZJA
WYDAJNOŚĆ

WTRYSKIWACZE

Wstrzykiwanie zapewnia możliwość zwiększenia powierzchni
rozprowadzania nawozów. Brak utraty azotu, brak zapachu – ten
system jest idealny w przypadku rozrzucania w pobliżu obszarów
miejskich.
Wstrzyknięcie nawozu chroni roślinę i pozwala na szybszy powrót
żywego inwentarza na pastwiska.

PRACA
PRECYZYJNA

21

WSZECHSTRONNOŚĆ ZAWSZE Z NAMI
Rozlewacz z płaskim otwarciem – szerokość od 3 do 6 m
Nasz model EL71 jest idealny do wstrzykiwania nawozu po zbiorach lub
na gołej ziemi. Jest prowadzony po powierzchni ziemi pionowo, nie mieszając
jej. Doprowadzenie obornika do roślin jest ułatwione, a pokrycie roślinne
jest chronione. Zanieczyszczenia i utrata azotu są znacznie zmniejszone.
Właściwości agronomiczne nawozu są zmaksymalizowane. Stanowiący
wyposażenie standardowe rozdrabniacz-rozprowadzacz pionowy zapewnia
równomierny rozkład. Pneumatyczne koła naziemne kontrolują głębokość
i stabilizują siłę uciągu.

Rozlewacz łyżwowy – szerokość 9 m
Nawóz jest wstrzykiwany jak najbliżej korzenia poprzez impulsy. Uprawy
nie są zanieczyszczone, a jakość trawy zostaje zachowana. Dzięki zastosowaniu ramp łyżwowych powrót zwierząt na pastwisko następuje
szybciej. Straty wymywania są ograniczone w przypadku nasycenia
wody gruntowej. Niewielki odstęp między elementami związanymi
z rozdrabniaczem-rozprowadzaczem zapewnia bardzo dobre rozproszenie
i rozprowadzenie. Konstrukcja łyżew w połączeniu z korektorem pochyłości
gwarantuje bardzo dobrą przyczepność do podłoża.

WTRYSKIWACZE

PRECYZJA W TERENIE PAGÓRKOWATYM
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ZAKOPYWANIE
WALORYZACJA
OSZCZĘDNOŚCI

APLIKATORY

Zakopywanie obornika oznacza rozprowadzanie
go w rozsądny sposób. Brak zapachu, brak utraty
azotu amoniakowego i ograniczone zanieczyszczenie powietrza – wartość agronomiczna obornika
zostaje zwiększona do maksimum.

PRACA
NA GŁĘBOKOŚCI
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ROZPROWADZANIE PRZY JEDNOCZESNYM SPULCHNIANIU
Aplikator z zębami EL61 o szerokości od 3 do 6 m
Zaletą tego modelu jest niewątpliwie jednoczesne spulchnianie i rozrzucanie
obornika w ciągu zaledwie jednego przejechania. Ten aplikator zapewnia
skuteczną pracę i stymuluje rozkład odpadów roślinnych. Gleby są przygotowane na przyjęcie nowych nasion. Urządzenie optymalizuje wydajność
nawozu, bez utraty azotu przez odparowanie lub spływanie. Zasilanie zębów za
pomocą rozdrabniacza-rozprowadzacza pionowego gwarantuje niezrównany
rozkład poprzeczny ze średnim odchyleniem wynoszącym mniej niż 5 %. Nasza
oferta obejmuje dwa rodzaje zębów:
Vibroﬂex, do gleby gołej i uprawianej
• Głębokość robocza: 5 do 10 cm
Kwadratowe, przystosowane do ciężkich i gliniastych gleb
• Głębokość robocza: 10 do 15 cm

Urządzenia z talerzami zębatymi EL64 o szerokości od 4 do 6 m
Zaprojektowane do pracy z resztkami roślinnymi, na ściernisku, po zbiorach
kukurydzy... model EL64 jest wyposażony w 2 rzędy talerzy: wtryskiwacze i
kolektory. Pierwszy rząd otwiera bruzdę w ziemi i doprowadza materiał do
rozrzucenia. Drugi przykrywa bruzdę. Gleba jest obrabiana dokładnie co 12,5
cm. Urządzenia z talerzami zębatymi zapewnią zmniejszenie liczby przejazdów
spulchniacza talerzowego.

APLIKATORY

OSZCZĘDNOŚĆ DZIĘKI ZMNIEJSZENIU LICZBY
PRZEJAZDÓW SPULCHNIACZA
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PILOTOWANIENARZĘDZI
ROZRZUCAJĄCYCH
Z DUŻĄ PRECYZJĄ
Liczne postępy technologiczne dokonane w sektorze rolnictwa w ostatnich
latach mają na celu poprawę identyﬁkowalności operacji za pośrednictwem
rejestracji danych pozyskiwanych w gospodarstwie. Narzędzia cyfrowe
przyczyniają się do zapewnienia produkcji intensywnej i zrównoważonej.

POLECENIA INTERFEJSU IHM

W tym celu opracowaliśmy rozwiązania IHM (interfejs człowiek-maszyna), aby ułatwić codzienną pracę: rozprowadzanie odpowiedniej dawki
we właściwym miejscu i we właściwym czasie.

JOYSTICK WIELOFUNKCYJNY
Wybór joysticka uprości sterowanie rozrzutnikiem. Jest on w stanie obsługiwać wiele
funkcji, w zależności od potrzeb. Ułatwia wygodną pracę i pozwala zaoszczędzić czas,
automatyzując niektóre zadania.

TERMINAL KONTROLI DOTYKOWEJ

Joystick wielofunkcyjny - iControl S.

Terminal dotykowy - iControl 7S

Intuicyjna i ergonomiczna kontrola pozwala sterować rozrzutnikiem opuszkami
palców. Pozwala na zwiększenie produktywności, automatyzując cykle pompowania,
transportu i rozrzucania. Umożliwia przeglądanie w czasie rzeczywistym informacji
związanych z pracami i zbieranie odpowiednich danych o wydajności, aby zoptymalizować prowadzone prace. Ułatwia odpowiednie dostosowanie dawek wejściowych
i oszczędzanie pieniędzy. Wykorzystanie joysticka pozwala na uzyskanie dostępu
do wszystkich dostępnych funkcji pracy.

STEROWANIE CAN
Ergonomiczne i łatwe w użyciu, sterowanie CAN jest
idealne, aby szybko rozpocząć pracę z urządzeniem.
Skrzynka pozwala kontrolować wszystkie funkcje hydrauliczne i elektroniczne maszyny.
Jej konstrukcja zapewnia wysoki poziom niezawodności
i łatwość konserwacji.
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TACT-MASTER
Ten 7-calowy ekran dotykowy pozwala zautomatyzować
cykle pracy przy użyciu wcześniej zaprogramowanych
scenariuszy. Dostępne są 4 tryby: napełnianie, transport,
narzędzie, rozrzucanie. Liczne programy i zintegrowany
joystick ułatwiają sterowanie rozrzutnikiem. Jest on zaprojektowany i opracowany zgodnie z Państwa potrzebami.

Tact-Master

STEROWANIE DPA
Natężenie przepływu sterowane elektronicznie, proporcjonalne do prędkości jazdy.
Rozprowadzana dawka w m3/ha jest ustawiana w terminalu DPA. Natężenie przepływu
obornika jest automatycznie regulowane przez zawór hydrauliczny na wlocie narzędzia
do rozrzucania. Regulacja przepływu jest możliwa dzięki 2 parametrom:
• chwilowe natężenie przepływu mierzone przez przepływomierz
• prędkość mierzona przez czujnik na kole rozrzutnika

POLECENIA INTERFEJSU IHM

Sterowanie CAN
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ORGANIZOWANIE
ROZPROWADZANIA
W SKUTECZNYSPOSÓB
POZYSKIWANIE
(urządzenia pompujące)

TRANSPORT

Tankowanie na polu przy użyciu cysterny drogowej

(cysterny drogowe)

PRZECHOWYWANIE
(pojemniki)

LOGIKA PROWADZENIA PRAC

PRZENOSZENIE
(stożki przenoszące)

ROZPROWADZANIE
(rozrzutniki materiałów płynnych)

ODDZIELENIE TRANSPORTU I ROZPROWADZANIA
Okresy rozprowadzania są coraz krótsze, a pogoda czasami bywa kapryśna.
Aby poradzić sobie z tymi warunkami, trzeba działać szybko. Chcemy pomóc
Państwu osiągnąć ten cel, proponując sekwencyjną organizację prac, z oddzieleniem transportu i rozprowadzania.
Specjalna cysterna drogowa do transportu płynnych ścieków zasila zbiornik
asenizacyjny na działce lub zbiornik magazynowy. Rozprowadzanie odbywa
się bez przerw, zbiornik działa non stop. Ta sekwencjonowana organizacja prac
została opracowana w celu poprawy wydajności
Tankowanie zbiorników magazynowych cysternami samochodowymi
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CZY ZNAJĄ PAŃSTWO CYSTERNY DROGOWE?
Oferujemy zbiorniki przeznaczone wyłącznie do transportu drogowego ścieków.
Ramię kontenerowe, stożek ocynkowany na zaworze drzwiowym lub górne źródło
zasilania: mają Państwo wybór sprzętów służących do przenoszenia. Nasze cysterny
są zgodne z obowiązującymi przepisami kodeksu drogowego.

Cysterna drogowa ze stożkiem przenoszącym

Stożki przenoszące
na cysternie lub zaworze

LOGIKA PROWADZENIA PRAC

Tankowanie z naczepy
drogowej

ZOPTYMALIZOWANA WYDAJNOŚĆ, ZACHOWANA
JAKOŚĆ GLEBY
Mogą Państwo rozrzucać na działkach za pomocą zbiornika TCI z jedną osią
o dużej szerokości w wersji podwójnej z pompowaniem zdalnym. Zastosowanie
takich opon maksymalizuje powierzchnię styku z podłożem i zmniejsza osiadanie. Te
rozwiązania pozwolą na maksymalne zachowanie jakości gleb i zmaksymalizowanie
wydajności agronomicznej.

Rozlewacz materiału płynnego skonﬁgurowany w celu optymalizacji ubijania gleby
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ROZRZUCANIE OBORNIKA

BRĄZOWE ZŁOTO
NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
Każdego dnia wprowadzamy innowacje i rozwijamy nasze produkty, aby poprawiać ich wydajność i móc zaoferować Państwu
skuteczne rozwiązania. Wszelkie rodzaje stałej materii organicznej (obornik, kompost, suche i mokre odchody, odpady zielone...)
znakomicie pokrywają zapotrzebowanie roślin na azot, fosfor i potas (N, P, K), jeśli zostaną prawidłowo rozprowadzone i zastosowane
w odpowiednim czasie.
Pochodzenie, gęstość i zawartość suchej masy różnią się w zależności od rodzaju obornika, kompostu czy odpadów
przefermentowanych.Nasza gama rozrzutników stałej materii MK, spełnia wszelkie wymagania związane z rozprowadzaniem
produktów zarówno ciężkich, jak i lekkich.
Nasze rozrzutniki są całkowicie ocynkowane i oferują objętość załadunku od 10 do 24 m3 .
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1 - Założenia

30

2 - Ruchome dno

33

3 - Wygoda i bezpieczeństwo
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4 - Wałki
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5 - Adapter rozrzucający
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6 - Zespół rozrzucający
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7 - Panel sterowania
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8 - Usługi
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9 - Pichon Academy
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ROZRZUCANIE OBORNIKA

ROZRZUCANIE
OBORNIKA

30

NIEZRÓWNANA
WYTRZYMAŁOŚĆ

W SŁUŻBIE UŻYTKOWNIKA
Rolnicy, spółdzielnie, przedsiębiorcy, nasza gama
rozrzutników MK została opracowana właśnie z myślą
o Was! Nasze modele o rzeczywistej pojemności od 10
do 24 m3 oferują szerokość roboczą do 20 m. Solidne
rozrzutniki nawozów organicznych, stworzone z myślą
o intensywnym użytkowaniu, wyróżniają się spójnym
połączeniem solidności i wszechstronności. Sprzęt ten
został zaprojektowany w sposób gwarantujący wysoką
jakość rozrzucania i niezrównane natężenie przepływu
podczas ważnych prac.
Wypróbujcie, a przekonacie się sami!

ZAŁOŻENIA

ZAUFANIE NAWET Z ZAMKNIĘTYMI OCZAMI
W 100% ocynkowana seria modeli MK jest znana ze swojej
wytrzymałości. Bez względu na to, w jakich warunkach
będą używane, poradzą sobie bez problemu. Na drodze, na
nierównym bądź trudno dostępnym terenie, czy też gdy
obornik jest silnie zbity - modele MK nie boją się niczego.
Dzięki swojej konstrukcji (liczne wzmocnienia, jednolite
podwozie, stal ocynkowana wewnątrz i na zewnątrz...) będą
Wam towarzyszyć przez cały czas na wszystkich, nawet
najbardziej wymagających przestrzeniach.

PRZEMYŚLANA
KONSTRUKCJA
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DOPRACOWANE DO OSTATNIEGO SZCZEGÓŁU
Wąska osłona została tu połączona z ramą o znacznej wysokości i wałkami o dużych
średnicach. Taka konstrukcja zapobiega odkładaniu się obornika na belce poprzecznej.
Konstrukcja osłony zapewnia optymalną objętość załadunkową i ułatwia wylot nawozu.
Aby zwiększyć wydajność, można dodać drewniane lub stalowe nadstawki.
Nasze rozrzutniki mogą być wyposażone w koła o dużej średnicy, ograniczające zapotrzebowanie na siłę pociągową lub o dużej szerokości,które zminimalizują ugniatanie gleby
i ułatwią załadunek.
Rozrzutnik MK stanowi optymalny kompromis pomiędzy szerokością rozrzutu i zapotrzebowaniem na moc, a jakością rozdrabniania. Spełnia swoje zadanie: rozprowadza
w równy sposób wszelkie rodzaje produktów!

Modele MK20, MK25 i MK30 odpowiadają potrzebom małych i średnich gospodarstw.
Biorąc pod uwagę pułap wydajności, to właśnie te modele, spośród rozrutników
dostępnych na rynku i przeznaczonych do pracy na terenach górskich lub trudno
dostępnych, należą do maszyn o najniższym środku ciężkości. Dzięki osłonie o wysokości
poniżej 2 m, rozrzutnik MK można łatwo załadować za pomocą małego ciągnika lub
ładowarki przegubowej. Nisko położony środek ciężkości zapewnia rozrzutnikowi
optymalną stabilność na wszystkich rodzajach terenu.

ZAŁOŻENIA

ROZRZUTNIK UNIWERSALNY
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WASZE WYMAGANIA
TO NASZE STANDARDY

Konserwacja
Centralizacja punktów
smarowania

Wałki pionowe
Ø885 mm: od MK10 do MK30
Ø1035 mm: od MK35 do MK60T

Nadstawki
Możliwość montażu
nadstawek drewnianych
lub stalowych

Kratka
Optymalna widoczność
podczas wszelkich prac

Oświetlenie i sygnalizacja
Dobra widoczność i widzialność
dla zwiększenia bezpieczeństwa.
Rozwiązania zgodne
z obowiązującymi przepisami

Belka napędowa

Dyszel

Jednoczęściowa
z przekładnią hipoidalną

ZAŁOŻENIA

resorowany, ocynkowany

Hamulce
Osie
Dla zwiększenia bezpieczeństwa
oferujemy w standardzie
osie nadwymiarowe

Rozmiar hamulców jest
dobierany w zależności
od obciążenia, prędkości
i średnicy kół

Wał napędowy
Ogranicznik krzywkowy i wolnobieg
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WYTRZYMAŁOŚĆ I MOC

Taśma jest napędzana przez silnik hydrauliczny i przekładnię. Standardowo nasze MK wyposażone są
w silnik hydrauliczny o pojemności 160 cm3. Do rozrzucania produktów ciężkich (margiel, wapno, itp.)
oferujemy większy silnik. Taka budowa napędu już sprawdziła się w praktyce. Jest w stanie przenosić
ciężkie ładunki i zapewnia regularność rozrzutu.

Zdalne smarowanie
Skrobak tylny
Skrobak przedni
Naprężenie ręczne taśmy
Wskaźnik naprężenia taśmy
Naprężenie hydrauliczne taśmy

Zgarniarki do nakrętek i kół pasowych, umieszczone z przodu i z tyłu wału napędowego taśmy, zapobiegają gromadzeniu się ciał obcych w mechanizmie obrotowym przenośnika. Unika się dzięki temu nagłych
przestojów, a konserwacja sprzętu jest łatwiejsza.

Taśma na łańcuchach transportowych Ø16 mm

RUCHOME DNO

Standardowo, we wszystkich naszych modelach, taśma składa się z zamkniętych trawersów rurowych
90 x 50 mm z 2 łańcuchami transportowymi Ø16 mm. Maksymalna wytrzymałość łańcucha na
naprężenia wynosi 32 tony. Możliwe jest kontrolowanie wszystkich parametrów taśmy: napędu,
prędkości i zatrzymania poziomu sterowania w kabinie.
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WASZA WYGODA
TO NASZ STANDARD
PODŁĄCZANIE
Łatwy dostęp do mostka nad dyszlem w celu podłączenia węży hydraulicznych
i wiązek przewodów.

PRZEKŁADNIA

WYGODA I BEZPIECZEŃSTWO

Standardowo nasze modele MK są wyposażone w 6-wypustową przekładnię
główną oraz przekładnię pomocniczą z wolnobiegiem. W przypadku nadmienrego obciążenia zostają one autmatycznie wyłączone. Aby zapewnić ochronę
wału, został on całkowicie osłonięty rurą z PCV. Takie rozwiązanie zabezpiecza
również użytkownika. Dodaliśmy wspornik obrotowy ułatwiający mocowanie
przekładni do dyszla. Począwszy od modelu MK35 nasze rozrzutniki są
wyposażone w szerokokątny przegub, który optymalizuje zwrotność
rozrzutnika podczas pracy.

DYSZLE
Montowany seryjnie ocynkowany dyszel sprężynowy optymalizuje skuteczność
zawieszenia. Dostępna opcjonalnie wersja hydrauliczna może być przechylana, dzięki czemu siły pociągowe są równomiernie rozłożone. Ten komfort
zostanie doceniony zarówno na drodze, jak i w polu. Konstrukcja naszych dyszli
zapewnia doskonałe przenoszenie sił pociągowych na podwozie.

PODNOŚNIKI
Możliwy jest wybór między podnośnikiem ręcznym a hydraulicznym. Z myślą
o dostosowaniu do różnych systemów sprzęgieł i rozmiarów kół, kąt i wysokość
naszych podnośników są regulowane. Podnośnik można bardzo łatwo złożyć
wzdłuż osi za pomocą zawleczki.

BEZPIECZEŃSTWO
PRZEDE WSZYSTKIM

SYGNAŁ DŹWIĘKOWY

OŚWIETLENIE I SYGNALIZACJA

JAZDA PO DROGACH

Nasze rozrzutniki spełniają wymagania normy EN690.
Alarm dźwiękowy ostrzega użytkownika, jeśli wałki
obracają się podczas postoju rozrzutnika. Standard
ten zapobiega wszelkim błędom obsługi.

Nasze rozrzutniki są zgodne z obowiązującymi normami ruchu drogowego. Modele MK są
wyposażone w 2 tylne światła LED oraz białe
i czerwone panele odblaskowe z przodu i z tyłu.

Dzięki osi pojedynczej lub podwójnej z osią nadążną
Wasz rozrzutnik MK pojedzie wszędzie. Wzmocnione
osie z hamulcami i duże piasty umożliwiają bezpieczny
przejazd z platformy magazynowej do miejsca
rozrzutu.

WYGODA I BEZPIECZEŃSTWO
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MOC NASZYCH
WAŁKÓW
Prędkość obrotowa i średnica naszych wałków poziomych - Ø885 mm
w modelach od MK10 do MK30 i Ø1035 mm w modelach od MK35 do MK60T
- należą do najwyższych na rynku. Cecha ta ułatwia rozdrabnianie i zapewnia
optymalną regularność rozprowadzania. Wałki pozostają czyste i wymagają
niewielkiej konserwacji. Konstrukcja wałków została stworzona z myślą
o Waszej wydajności: szybkie opróżnianie i precyzja na dużej szerokości.

DUŻA ŚREDNICA WAŁKÓW
Ułatwiony wylot produktu i lepsza jakość rozrzutu

DUŻA ŚREDNICA RURY
Wytrzymałość i odporność na wstrząsy

ZDEJMOWANE TULEJE WIELOWYPUSTOWE
Łatwa konserwacja

DWUSTRONNE I DEMONTOWANE NOŻE Z MATERIAŁU HARDOX® 400
Doskonałe rozdrabnianie, wytrzymałość i łatwość konserwacji

NOŻE PRZESUNIĘTE NA ZWOJU
Lepsze rozmieszczenie i ochrona wałków

KLAMRY TRZYMAJĄCE NOŻE SPAWANE NA ZWOJU

WAŁKI

Niezawodność i wytrzymałość

DEMONTOWANE OSTRZA WYRZUTOWE Z MATERIAŁU HARDOX® 400
Równomierne rozprowadzanie na całej szerokości i łatwa konserwacja
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ADAPTER
ROZRZUCAJĄCY
WYBIERZ WSZECHSTRONNOŚĆ

ADAPTER ROZRZUCAJĄCY

Wszechstronność to bez wątpienia najważniejsza cecha naszego adaptera
rozrzucającego. Można go zamontować na wszystkich tylnych ramach naszych
rozrzutników, również tych, które są już w użyciu. Zasto- sowanie naszego
adaptera pozwala uzyskać optymalną regularność rozrzutu nawet w przypadku
lekkich produktów wymagających niewiel- kiej dawki na hektar: suchych
odchodów, popiołów, suchych kompo- stów, osadów roślinnych, stałych
odpadów przefermentowanych. Jest on sterowany hydraulicznie i posiada
specjalne, zakrzywione ostrza umożliwiające jednorodny rozrzut na dużej szerokości: od 12 do 20 m w zależności od rozrzucanego produk
produktu.

ZESPÓŁ
ROZRZUCAJĄCY
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Mają Państwo zamiar rozrzucić lekki i lotny produkt w małych ilościach?
Do tego celu przeznaczony jest zespół rozrzucający PRECISIUM. Nasze
2 poziome wałki i tarcze rozrzucające są idealnie dobrane. Zapewniają
znakomite rozrzucenie poprzeczne produktu na maksymalną szerokość 24 m
w zależności od jego gęstości. Uzyskuje się jednorodne i regularne pokrycie
na całej powierzchni z kontrolowaną dawką na hektar.
Łatwy montaż i demontaż tego elementu czyni rozrzutnik jeszcze
bardziej uniwersalnym. Model MK można przestawić z tylnej ramy
o wałkach pionowych na zespół rozrzucający o wałkach poziomych. Każde
urządzenie odpowiada innemu rodzajowi zastosowania.

ZESPÓŁ ROZRZUCAJĄCY

ROZRZUCANIE W SZEROKIM ZNACZENIU
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TECHNOLOGIA
W SŁUŻBIE
UŻYTKOWNIKA
OPTYMALIZACJA PLONÓW
Nowe oczekiwania względem odpowiedzialnego rolnictwa skłaniają
każdego użytkownika do waloryzacji odchodów zwierzęcych
w jego gospodarstwie. To więcej niż nawóz - to bogactwo, którego nie
można zmarnować. Dostosowanie dawki substancji czynnych oznacza
optymalizację plonów. Oferujemy pełną gamę układów sterowania
elektrohydrauliczego i dotykowego. Wybór zależy od pożądanego
poziomu precyzji.

Master ISOBUS

SKRZYNKA MASTER SIMPLE 2F

PANEL STEROWANIA HMI

Ergonomiczna i łatwa w użyciu prosta Master simple 2F pozwala na
sterowanie funkcjami klapy i taśmy. Regulacja dawki umożliwia zastosowanie odpowiedniej ilości azotu.

INFORMACJE WYŚWIETLANE NA BIEŻĄCO:
• prędkość przenośnika
• liczba napełnionych rozrzutników
• liczba godzin pracy

USTAWIENIA Z POZIOMU SKRZYNKI:
• otwieranie i zamykanie zasuwy
• uruchamianie i zatrzymywanie taśmy
• tryb ręczny: regulacja prędkości taśmy
• tryb auto: regulacja proporcjonalna do prędkości jazdy
• kilka dostępnych urządzeń zabezpieczających

Proste sterowanie elektryczne

Master simple 2F

FUNKCJE
I SKRZYNKI
Regulacja
ręczna

Sterowanie
elektryczne

Master
simple 2F

Skrzynka
CAN

Master
Control

Master
Control PRO

Master
Control PRO+

Master
ISOBUS

Rodzaj sterowania

ręczne

proste

DPA

CAN

DPA

DPA / ważenie

DPA / ważenie

DPA / ważenie

Wyposażenie standardowe

















Wyświetlacz

■

2x12 cyfr

2x12 cyfr

■

4"

7"

7"

ciągnik

Rozprowadzanie

■

■













Prędkość jazdy

■

■

■

■









Prędkość taśmy

■

■

■

■









Wysokość zasuwy

■

■

■

■

■







Zabezpieczenie otwarcia zasuwy

■















Zabezpieczenie obrotu wałków

■

■



■









Czujnik ultradźwiękowy

■

■

■

■

■

■





Ważenie statyczne

■

■

■

■

■







Licznik rozrzutnika

■





■









Centrala hydrauliczna

■















LS (Load Sensing)

■

■













■ niedostępne
 w standardzie
 opcjonalnie

PANEL STEROWANIA HMI
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WASZA SATYSFAKCJA
TO NASZ CEL

NIEZAWODNOŚĆ BEZ OGRANICZEŃ
Nadzorujemy cały proces, od projektu komputerowego 3D po dostarczenie maszyny do dealera. Gama modeli MK stanowi
kontynuację renomy naszych rozrzutników, których jakość i niezawodność została potwierdzona na przestrzeni lat. Dokładamy
wszelkich starań, aby nasze usługi były w pełni wartościowe, dlatego udzielamy gwarancji na nadwozie i podwozie na okres 5
lat, przy normalnym użytkowaniu maszyny.

OBSŁUGA KLIENTA
Przy wsparciu działu obsługi klienta nasza sieć dystrybucji towarzyszy Państwu od chwili oddania maszyny do użytku. Nasze
zespoły techniczne są obecne w terenie (tu usunąć przecinek) aby szkolić, doradzać i pomagać naszym dealerom w celu
zagwarantowania skutecznej obsługi. Naszym celem jest zapewnienie Państwu możliwie najlepszego wsparcia klienta zarówno
przed, w trakcie, jak i po dokonaniu zakupu.

USŁUGI

CZĘŚCI ZAMIENNE
Nasz magazyn i dział logistyki zapewniają dostępność części zamiennych. Specjaliści tych sektorów wspierają i doradzają
naszym dystrybutorom, aby zapewnić konserwację i naprawę Państwa sprzętu w jak najlepszych warunkach. Nasza sieć
dealerów jest do Państwa dyspozycji, aby jak najszybciej sprostać Państwa wymaganiom i umożliwić zamawianie części
zamiennych.

PICHON ACADEMY
Stawiamy sobie za punkt honoru przeszkolenie autoryzowanej sieci dealerów i ich techników w zakresie obsługi i konserwacji naszych maszyn. Sieć
dealerska wspiera Państwa od chwili oddania sprzętu do użytku i zapewnia serwis posprzedażowy. W tym właśnie celu stworzyliśmy program szkoleniowy PICHON ACADEMY, który pozwala naszym dystrybutorom na uzyskanie całej wiedzy niezbędnej do tego, aby pomóc Państwu w jak najlepszym
wykorzystaniu sprzętu Pichon. Nasi dystrybutorzy są do Państwa dyspozycji i służą radą oraz fachową wiedzą producenta.

PICHON ACADEMY
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