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Poliestrowe wozy asenizacyjne
Pojemność od 6.000 do 26.000 litrów

PROFESJONALNY SPOSÓB ROZLEWANIA  

CENNEGO NAWOZU 

Poliestrowe wozy BAUER dostępne w dwóch wersjach:

•	 wozy wyposażone w solidną mimośrodową pompę 
ślimakową

•	 wozy wylewające wyposażone w pompę rotacyjną

Główna zaleta:

Wydajność pompy 4000 l/min przy ciśnieniu 6 barów. Do-
stępne pompy o wydajności 6.000 l/min lub 7.500 l/min.

We wszystkich wozach poliestrowych BAUER standardem 
jest pneumatyczny dwuobwodowy układ hamulcowy ze 
zintegrowanym automatycznym, zależnym od obciążenia, 
sterowaniem siłą hamowania. Opcjonalnie dostępne są 
również hydrauliczne lub zespolone układy hamulcowe.

STANDARDOWY SYSTEM W UKŁADZIE OSI TANDEM

Niezależne zawieszenie kół zapewnia niskie, równomiernie 
rozłożone obciążenie łożysk. Zintegrowany układ sterowa-
nia Ackerman zapewnia płynną regulację sterowania dzię-
ki specjalnej tarczy krzywkowej. Niezależnie od wymiarów 
opon można w pełni wykorzystać kąt skrętu. W rezultacie 
taki system osi w układzie tandem wpływa na niskie zuży-
cie opon. Można go opcjonalnie wyposażyć w układ stero-
wania wymuszonego (EHLA) lub kontroli ciśnienia w opo-
nach. Specjalnie zaprojektowana konstrukcja wpływa na 
obniżony środek ciężkości i wysoką nośność (do 27.000 kg).
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ZBIORNIKI BAUER – WYKONYWANE 
RĘCZNIE

Specjalny, zmodernizowany kształt zbiornika 
zapewnia mu niski środek ciężkości, jednak 
może być wykonywany tylko ręcznie. Cho-
ciaż proces ten jest czasochłonny, to jakość 
jest o  wiele lepsza niż w  przypadku procesu 
maszynowego, gdyż umożliwia zmienną gru-
bość ścianki. Powierzchnie oparte na ramie 
nośnej i  wycięciach kół są grubsze, a  górna 
część i  pokrywa są cieńsze. Gwarantuje to 
wysoką stabilność, przy niewielkim ciężarze 
własnym.

Zbiorniki poliestrowe firmy BAUER posiada-
ją specjalną żelową powłokę GELCOAT, która 
jest również stosowana w konstrukcji jachtów. 
Oferuje najlepszą odporność na promienio-
wanie UV, chroniąc żywicę i włókno szklane.

INNOWACYJNY ZBIORNIK
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Wyposażenie
Poliestrowe wozy asenizacyjne

Pojemności od 6.000 do 26.000 litrów

ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE

Standardowo wozy tridem wyposażone są w zawieszenie 
pneumatyczne. Wozy w układzie tandem mogą opcjonal-
nie być w nie wyposażone. Opcjonalnie dostępne są rów-
nież zawieszenia hydropneumatyczne.

AUTOMATYKA ZAŁADUNKU 

Opcjonalne zamknięcie napełniania automatycznie koń-
czy proces zasysania, przełączając pompę na mieszanie. 
Niezawodność gwarantują indukcyjne, a zatem solidne, 
wyłączniki kontaktowe.

HAMULEC ZALEŻNY OD OBCIĄŻENIA

W standardzie znajduje się automatyczny, zależny od ob-
ciążenia, sterownik siły hamowania.
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RAMIĘ SSAWNE

Sterowanie za pomocą układu hydraulicznego 
ramieniem ssawnym bezpośrednio z ciągnika. 
Pozwala to szybko i wygodnie zasysać gnojo-
wicę do wozu wraz z automatycznym prze-
łączaniem na mieszanie. Dzięki centralnemu 
mocowaniu ramię może pracować wymiennie 
na prawą lub lewą stronę.

Alternatywnie dostępne jest ramię ssawne do 
stosowania z pojazdami transportowymi lub 
ramię z dwoma przegubami obrotowymi.

UKŁAD MIESZANIA JAKO STANDARD

Przełączenie zaworu trójdrożnego w tryb mie-
szania zasysa gnojowicę z powrotem do zbior-
nika. Wywołuje to w zbiorniku cyrkulację całej 
zawartości przy wysokim natężeniu przepływu 
i przyczynia się do ogromnej wydajności mie-
szania w zależności od wydajności pompy.

SYSTEM WYMUSZONEGO STEROWANIA

W układach tandem i tridem opcjonalny elek-
troniczny układ wymuszonego sterowania 
aktywnie steruje oponami, skracając w ten 
sposób czas reakcji i ułatwiając manewrowa-
nie przy małych promieniach i minimalizując 
wpływ gleby. Dzięki wymuszonemu sterowa-
niu i wydłużeniu żywotności opon, jazda po 
drogach w wyższym zakresie prędkości jest 
bezpieczniejsza.

4-PUNKTOWY SYSTEM PODNOSZENIA

Dobrze wyposażony na przyszłość - technolo-
gia wtrysku rozpraszania na powierzchni zie-
mi wymaga 3- lub 4-punktowego mocowania, 
opcjonalny 4-punktowy system podnoszenia 
Kat3 zawiera oba mocowania; indywidualnie 
zabudowane i zintegrowane są również odpo-
wiednie układy sterujące.
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Technologia pompowania 
dla profesjonalistów

POMPY ŚLIMAKOWE BAUER 

W wozach poliestrowych przeznaczo-
ne są do długotrwałego pompowania 
dużych objętości. Można to zaobser-
wować przy szybkim napełnianiu i du-
żej wydajności rozlewania. Specjalnie 
zaprojektowana obudowa wlotu i ele-
menty ochronne zmniejszają ryzyko 
nieprawidłowego działania i minimali-
zują zużycie. ZALETY POMP ŚLIMAKOWYCH BAUER 

•	 uszczelnienie poza obszarem ciśnienia

•	 długa powierzchnia uszczelniająca pomię-

dzy rotorem i statorem

•	 łożysko zalane olejem

•	 komora ssąca wyłapująca np. kamienie

•	 długi stator (styk na długości 650mm) re-

kompensuje ewentualne zużycie, punktowe 

uszkodzenia

•	 konstrukcja odporna na ciała obce tj. kamie-

nie: mniejsze prawdopodobieństwo zbloko-

wania, w porównaniu do pomp rotacyjnych

KONSOLA ROZLEWAJĄCA Z DWIEMA DYSZAMI 

Ekonomiczny system rozlewania do szerokości 27 m 

•	 Wytrzymała i prosta konstrukcja, bardzo niskie 

wymagania konserwacyjne

•	 Minimalna czułość na wiatr dzięki niskiemu, 

płaskiemu rozlewaniu

•	 Łatwa regulacja szerokości rozlewania dzięki 

wymiennym rurom przedłużającym

•	 Hydraulicznie składane ramiona boczne

•	 Z dwiema lub trzema dyszami rozpylającymi na 

zbiornikach próżniowych i szerokości do 21 m 

dla wozów wyposażonych w pompy do 27 m

•	 Może zostać zamontowany do zbiorników 

BAUER, przystosowany również do zbiorników 

innych producentów
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ROZPYLACZ OSCYLACYJNY 

Rozlewacz oscylacyjny napędzany jest 
ciśnieniem przepływu materiału. Roz-
lewanie dużych kropel na szerokość do 
15 m.

Dostępny również jako dystrybutor 
duo o szerokości transportowej 2,95 m 
i szerokości rozlewania 21 m.

ROZLEWACZ Z DEFLEKTOREM 

Dystrybucja małych kropel bezpośred-
nio w dół daje możliwość precyzyjnego 
rozlewania, aż do krawędzi pola. Stała 
lub regulowana wysokość za pomocą 
mechanizmu zębatkowego, zawias do 
czyszczenia na głowicy rozlewającej, 
wspornik do odchylania deflektora do 
pracy z innymi urządzeniami, szero-
kość robocza do 18m.

KORPUS ROZLEWACZA DOSTĘPNY W WERSJACH 
HK108/4”, HK 133/5” I HK159/6” 

A) Rozlewacz tylny

Dysza tylnego rozlewacza BAUER charakteryzuje się 
niską czułością na wiatr dzięki niskiemu i płaskiemu 
kierowaniu gnojowicą. Dysze dostępne o średni-
cach 52mm, 60mm, 76mm

B) Rozlewacz boczny

Dysze dostępne o średnicach 44 mm, 55 mm.  
Szerokość rozpylania do 13 m

Systemy Rozlewania
Dysze rozpylające BAUER – oryginalne 
– stosowane w tysiącach aplikacji

A B
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Aplikatory naglebowe
Aplikatory wężowe – rozlewanie gnojowicy 
po ziemi doprowadzone do perfekcji

Aplikator wężowy standardowo wyposażony 
w węże o średnicy 40mm i rozstawie 25cm. Nieza-
wodne i  równomierne rozprowadzenie gnojowicy 
między wszystkimi wężami przepływowymi za-
pewnia pionowy rozdzielacz ExaCut. Zintegrowany 
mechanizm tnący chroni przed zatykaniem. Stan-
dardowa rama podnosząca od lat doceniana jest 
przez użytkowników i pozwala na elastyczną pracę. 
Zintegrowany hydrauliczny DropStop i  blokowa-
nie solidnych ramion bocznych zapewniają czysty 
i bezpieczny ruch po drogach.

Szerokości robocza 7,5m, 9m, 12m, 15m, 18m, 21m, 
24m, 27m, 30m, 33m, 36m.

Montowane na zbiornikach stalowych i  poliestro-
wych, można je również przystosować do zbiorni-
ków innych producentów.
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APLIKATOR WĘŻOWY Z PŁOZAMI NACINAJĄCYMI

Aplikator ten posiada specjalnie ukształtowane 
wleczone płozy ze stali nierdzewnej, które nacinają 
i odkładają gnojowicę bezpośrednio na ziemi. Węże 
przepływowe o szerokości 40mm są równomiernie 
zasilane przez jedną lub dwie głowice dystrybu-
cyjne ExaCut i rozstawione w odstępach co 25cm. 
System kompensacji nachylenia optymalnie dosto-
sowuje poszczególne płozy sprężynowe do jazdy 
po terenie. Niepożądane kroplenie zabezpieczone 
jest przez składanie węży.

Szerokość robocza 5,3m; 6,2m; 7,3m; 8,6m; 9m; 
10,5m; 12m; 15m; 18m; 21m; 24m.
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Aplikatory doglebowe

APLIKATOR TALERZOWY

Lekki aplikator talerzowy jest specjalnie zaprojekto-
wany do wozów asenizacyjnych tak, aby utrzymać jak 
najmniejszą masę własną. Węże przepływowe o śred-
nicy 50mm są równomiernie zasilane przez centralną 
głowicę rozdzielczą i rozstawione co 18-20cm. Każde 
talerze wyposażone w system DropStop – mecha-
niczny lub hydrauliczny. 

Szerokości robocza 5,2m; 6m; 6,8m; 8m; 8,7m; 12,3m.
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LEKKI KULTYWATOR CERRES G

CERRES G jest sprężynowym kultywatorem, który 
został specjalnie zaprojektowany do pracy z wozem 
asenizacyjnym. Dwurzędowa konstrukcja w połącze-
niu z wysokim zawieszeniem ramy zapewnia dobry 
przepływ gnojowicy. CERRES G standardowo jest 
wyposażony w zęby o wysokości 550 mm, które sku-
tecznie spulchniają glebę. Gnojowicę podaje się do 
ziemi bezpośrednio za zębami używając rur wtrysko-
wych 50mm. Rozstaw rzędów wynoszący zaledwie 
26,3cm gwarantuje kompleksowe zaopatrzenie ro-
ślin w składniki odżywcze. Wał uprawowy o średnicy 
400 mm służy do utrzymania prawidłowej wysoko-
ści, wyrównania gleby, rozbicia grud i przygotowania 
spulchnionej gleby.

Dzięki standardowym punktom mocowania CERRES 
G może być również montowany bezpośrednio na 
ciągniku, np. do przygotowania podłoża siewnego.

DOSTĘPNE ZESTAWY ROZLEWAJĄCE DO 
MONTAŻU WRAZ Z MASZYNAMI:

•	 Horsch – Joker CT, RT, HD

•	 Amazone – Cartos, Cartos 2-TS

•	 Pottinger – Fox 300D

•	 Vaderstadt – Carrier X, L, XL

•	 Kockerling – Rebell

•	 Pozostałe na indywidualne zamówienie
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BAUER Group 
Polska Sp. z o.o.
Jasionka 102
21-200 Parczew
tel. 83 355-17-44

biuro@bauerpolska.pl
www.bauerpolska.pl


