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Headland er et unikt retursystem fra Slurrykat!

STYRINGSSYSTEM FOR  
SLANGESPREDNING!

Slurrykat har utviklet et fremtidsrettet 
system for å ivareta effektivitet 
og sikkerhet når du jobber med 
slangespredning.

Systemet gjør at traktorføreren kan stoppe 
gjødseltilførselen til bommen direkte fra 
traktoren, uten å risikere at slanger sprekker, 
koblinger ryker eller pumpen går i stykker. 
Det forutsetter naturlig nok at alle koblinger 
og slanger er i god og forsvarlig stand. Det er 
ikke nødvendig med egen person for å slå av 
pumpen ved tanken eller lagunen. 

Systemet gir en kontrollert retur av 
gjødseltilførselen i pumpen for å unngå 
hydraulisk sjokk på pumpen, på impellerne, 
eller på kraftoverføringen – noe som fort kan 
skje ved en brå trykkendring. 

Ved trykkendring åpnes returventilen og 
gjødselen føres tilbake til tanken eller lagunen.

Ved bruk av Headland, påvirkes ikke pumpen 
overhodet ved trykkendringer – en total sikker 
og effektiv løsning.

Systemet henter kraft fra HD-pumpens 
oljekjølingssystem, noe som er helt unikt 
og det eneste i sitt slag. Trykksystemet er 
helautomatisk og trenger ingen input fra 
sjåføren når han/hun har begynt på en jobb.

Den eneste koblingen til traktoren er 12V 
strømkilde. Det følger med en brukervennlig 
kontrollboks for bruk i traktoren som viser det 
aktuelle trykket i pumpen.

Innstilling av ønsket trykk og andre parameter 
settes og endres i kontrollboksen med et 
enkelt tastetrykk, for å tilpasse forskjellige 
typer gjødsel eller for å tilpasse endret trykk 
når gjødseltanken er tom.
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EGENSKAPER:

 Stopper automatisk tilførsel 
av gjødsel til sprederbommen. 
Ikke nødvendig med assistent 
ved pumpen.

 Helautomatisk men med 
mulighet for manuell 
overstyring.

 Trenger 12V lighterplugg på 
pumpetraktoren.

 Slurrykats retursystem er 
inkludert.

 Leveres med doble rustfrie 
kniver i utløpet.

 Leveres med hurtigkobling på 
retur-røret for rask tilgang ved 
behov.

 Leveres med Slurrykat digitale 
kontrollpalen for bruk i 
traktoren.

 Krever ikke ekstra 
kraftoverføring.

 12 volts kabel og 
trykksensor.


