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Adagoló berendezés
folyékony silótartósító pontos adagolására és permetezésére alkalmas eszköz

Jellemzők:

Megbízhatóan jó minőségű szilázs, alacsony silózási veszteség

 a silótartósítók szabályozott adagolásának köszönhetően

Magas fokú megbízhatóság

 a berendezés kiválóan alkalmazható a különböző típusú betakarító gépekhez

Hosszú élettartam

 az egyszerű, ugyanakkor erős szerkezetű kivitel miatt

Alkalmazási területek
Fűszilázs Kukorica-szilázs Pillangós szilázs CCM (szem-csutka) Nedves sörtörköly



Josilac
®
- Adagoló berendezés

A Josilac adagoló berendezés folyékony silótartósító permetezésére alkalmas eszköz, amely a 
Josera� silótartósítókat egyenletesen juttatja a takarmány felületére. A berendezés egy kiváló 
minőségű szivattyúból, nyomástartályból, mágnesszelepből, állítható szórófejből és szűrőből áll. A 
berendezés betakarítógépre történő rögzítése után csatlakoztatni kell a berendezés csöveit a 
szórófejhez és a tároló tartályból a szűrő bemeneti egységhez vezető csövet. A vízben oldott 
silótartósító tárolására kitűnően alkalmasak a betakarítási mennyiségtől függően 25-200 literes 
műanyag tartályok. Különösen fontos a műanyag tartály megfelelő tisztítása a silótartósító feltöltése 
előtt, mivel a tartályban esetlegesen lévő szennyeződések károsíthatják a tartósító baktériumait. A 
berendezés a traktor vezetőfülkében elhelyezett elektromos kapcsolóval működtethető. Az adagoló 
berendezés elektromos szivattyúját a traktor 12V aljzatához (szivargyújtó) kell csatlakoztatni. 

A berendezés 
részei:  

1. 0,5 mm
szitaméretű szűrő

2. elektromos szivattyú

Az adagoló alkalmazása: 
A berendezés felszerelése a betakarítógépre:
A permetező egységet és a folyadéktartályt közvetlenül a betakarítóegységre kell felszerelni oly 
módon, hogy az adagoló berendezés a folyadéktartály alatt helyezkedjen el.  Ügyeljen arra, hogy a 
betakarítógépen szükséges karbantartási vagy javítási munkákat ne akadályozza az adagoló 
berendezés. 

A szettben található cső segítségével köthető össze az adagoló berendezés és a folyadéktartály. 
Mivel a szivattyú feltölti önmagát, ezért a szívócsövet vagy hozzá csatlakozó fémcsövet egyszerűen 
be lehet dugni a folyadéktartályba. A folyadéktartály tetejébe kell fúrni egy 14 mm átmérőjű lyukat, 
amelyen keresztül a szívócső bevezethető a folyadéktartály belsejébe. A szívócső vége kereszt 
irányban van elvágva, így a tartályban lévő folyadék teljes mértékben kiürül. A csövet úgy kell 
bevezetni a tartályba, hogy annak vége elérje a tartály legalsó részét. Ha nem megy le a cső a tartály 
aljára, akkor nagyobb szilárdságú csövet kell használni.  A tartályra egy további kisméretű lyukat kell 
fúrni, hogy ne keletkezzen vákumhatás. A cső másik végét csőbilincs segítségével kell rögzíteni a 
szűrő bemenethez.  

2 

1 

3 

4 

5 
6 

7 

3. nyomástartály

4. mágnesszelep
(kapcsoló)

5. elektromos kábel
csatlakozóval és
kapcsolóval

6. átlátszó cső
szórófejjel

7. Áramlás jelző
járókerék



Szükség esetén a csőbilincs (10 mm) a tartály alján rögzíthető, ezután a csövet be lehet vezetni a 
tartályba. 

Szórófej csatlakoztatása:
A szórófejet a betakarítógép betöltési oldalán kell elhelyezni az egyenletes permetezés érdekében. A 
szórófej iránya állítható. 

Figyelem! A szórófejet vagy fejeket úgy kell elhelyezni, hogy ne tömődjenek el. A mágnesszelep és a 
szórófej legyenek csővel összekötve és bilinccsel rögzítve.  

Áramlás jelző járókerék:  
Az áramlás jelzőt kettő bilinccsel kell rögzíteni a nyomásoldalon, jól látható helyen, hogy a traktor 
vezetője a fülkében ülve is lássa. 

Szórófej kimenet:   
A szórófej kimeneti teljesítménye (LU 120-02) kb. 0.7 liter / perc (nyomástartomány: 1.7 - 2.8 bar). A 
pontos munkavégzés biztosítása érdekében a rendszert alkalmazás előtt ellenőrizni kell. A kijuttatott 
folyadék mennyisége növelhető a fúvóka cseréjével (tömítőgyűrű szükséges!) vagy több szórófej 
felszerelésével. Ugyanígy a kijuttatott folyadék mennyisége csökkenthető is.  A szórófej teljesítménye 
100 ml /perc és 2 liter / perc között állítható. 

Áramellátás:
Az elektromos kábelt a vezetőfülke elektromos kimenetéhez kell csatlakoztatni. A kapcsolót oly 
módon kell rögzíteni, hogy a vezető könnyen elérje. 

Figyelem! Ellenőrizze, hogy az elektromos kábel nem sérült-e! 

Működés: 
A berendezés bekapcsolása után a szivattyú működésbe lép. Ezzel egyidőben a mágnesszelep 
kinyit, így a folyadék átáramlik a szórófejen.  A szivattyú eltömődésének megakadályozására a 
folyadék szűrőn áramlik keresztül, mielőtt a szivattyúba kerülne.  A szűrő szitamérete 0,5 mm. A szűrő 
tisztasága könnyedén ellenőrizhető a kémlelő üvegen keresztül. Amennyiben a szűrő szennyeződik, a 
kémlelő üveg lecsavarása után a szűrő kitisztítható.  

A 12-volt-os szivattyút nyomáskapcsoló szabályozza, amely 2,8 bar nyomás elérésekor kikapcsolja a 
szivattyút, majd automatikusan újra bekapcsolja, miután a nyomás 1,7 bar alá csökkent.  Mialatt a 
szivattyú kikapcsolt állapotban van, a rendszerben a nyomást a nyomástartály tartja fenn. A szivattyú 
üzemszünetei 20 másodpercig tartanak, míg a működési fázisok 3-6 másodpercig tartanak.  A 
rendszer alkalmas a folyamatos üzemeltetésre.  A rendszer kikapcsolása után a mágnesszelep 
megakadályozza a folyadék kiáramlását a szórófejből.  

Josera GmbH&Co. KG, 63924 Kleinheubach, Tel.: 09371/940-105 Fax: 940-5105 
Internet: www. josera.eu 

Figyelem: 
• Az adagoló berendezés kizárólag Josera silótartósító kijuttatására alkalmazható!

• Óvja a berendezést a fagytól: a betakarítási szezon vége után a berendezést tárolja üres
 

állapotban száraz, fagymentes helyen.

• A berendezésre kizárólag abban az esetben vállalunk garanciát, ha azzal csak Josera silótartósító 

került kijuttatásra.




