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Korjuukoneena 
ajosilppuri

Ratkaisut ajosilppuriin

• Ajosilppurissa vaadittava pumppausteho on tavalli-
simmin n. 10–30 l/min. 

• Ajosilppureiden omat annostelijat ovat yleensä ka-
pasiteetiltaan riittämättömiä AIV-liuoksen levittämi-
seen, minkä vuoksi annosteluun tarvitaan erillinen 
annostelujärjestelmä. 

• Sopivia hapotinmalleja ovat Happowan Spreader 
6000 ja Spreader 30. 

•  Spreader 6000:n maksimituotto on 12 l/min,  
Spreader 30:n 30 l/min.

• Spreader-hapottimissa on elektroninen ohjain, jolla 
virtausmäärän säätö ja seuranta onnistuu tarkasti ja 
vaivattomasti. 

• Ohjain varoittaa, kun nesteen virtaus säiliöstä  
lakkaa, jolloin säiliö ei pääse tyhjenemään  
huomaamatta.

IBC-säiliö 

Spreader-hapotin 

Silppurisuuttimet
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Asenna oikein

Ajosilppurissa paras paikka hapottimelle on yleensä 
takatelineessä, johon myös IBC-kontti sijoitetaan.  
Happowan takatelineessä on hapottimelle  
valmis paikka. 

Ohjain sijoitetaan korjuukoneen ohjaamoon.  
Huomioi pumpun ja ohjausyksikön välisen kaapelin 
pituus pumppuyksikköä sijoitettaessa. 

AIV-liuos johdetaan IBC-kontista hapottimen pumppu-
yksikköön säiliöön asennettavan imuputken ja pump-
puun kiinnitettävän imuletkun avulla. Suodattimen 
asentaminen imuletkuun ehkäisee roskien ja epäpuh-
tauksien pääsemistä pumppuun. 

Hapottimelta säilöntäaine johdetaan letkuja pitkin silp-
purisuuttimille, jotka asennetaan ensisijaisesti ajosilp-
purin kammioon siten, että säilöntäainesuihku kohdis-
tuu tasaisesti rehumassaan. Suuttimet on mahdollista 
asentaa myös ajosilppurin torven päälle, mutta säilön-
täainehävikin riski on tällöin suurempi.

Nesteen vapaavirtaus säiliöstä suuttimille on  
estettävä tippumisenestoventtiilillä, joka asennetaan 
letkuun mahdollisimman lähelle suuttimia. 

Katso tarkemmat ohjeet asennukseen, kalibrointiin ja 
koekäyttöön hapottimen ohjekirjasta.

• AIV-liuoksen kuljetukseen soveltuu parhaiten 1000 
litran IBC-kontti, joka kiinnitetään ajosilppurin taak-
se takatelineeseen. 

• Tarvittaessa ajosilppurista saadaan hapottimelle 
signaalitieto, jota voidaan käyttää hapottimen  
käynnistämiseen ja sammuttamiseen. Tähän  
tarvitaan lisäksi erikseen myytävä ohjausrele. 

• Suuttimiksi valitaan silppurisuuttimet. Happowan 
silppurisuutinsarja sisältää kaksi pistesuutinta, joi-
den reikäkoko on 6 mm. Reikää voidaan tarvittaessa 
porata suuremmaksi. Reiän koko vaikuttaa suutti-
men virtaukseen, ks. taulukko.
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Reiän halkaisija mm

Nesteen virtaus reiästä
0,65 bar paineella
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