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Brdr. Toft – Sprøjtespecialisten

• Grundlagt 1968

• Import af Bargam siden 1996

• Omkring1.000 Bargam sprøjter solgt

• Import af Knight sprøjter siden 2014

• Service og Sprøjtetest af alle mærker og typer

• Udstyr til placering af flydende gødning 

• Bejdseudstyr til kartoffellæggere

• Komponenter og reservedele 

• Importer af Müller and Raven udstyr til præcisionslandbrug (autostyring, redskabs-

styring (fx. radrensere, plove, plantemaskiner) kemikalieinjection, PWM mv.)

• Lokal Deutz-Fahr forhandler

• Import af Zaccaria kvalitetsvogne og high-end TopliftStaja kroghejsevogne



www.brdr-toft.dk

www.facebook.com/sproejtespecialisten



Grundlæggende opbygning af et anlæg til 

placering af flydende gødning



Det er grundlæggende “bare” en sprøjte

Tank

Filter SektionsventilerMaster- & Reg. ventilerPumpe

“Dyser”



Modul opbygning

Brug den samme tank, pumpe og armatur for;

• Flydende gødning på;
– Majs- og roesåmaskien – kartoffellægger mv.

– Radrenser

– Såsæt

• Ekstra kapacitet på marksprøjte

• Spot sprøjte (parallel dyselinje)

• Bånd sprøjte



Tanke; Front tanke og påbygningstanke

• Front tanke 700-2.250 liter

• Todelt fronttank 750+1.050 liter

• Standard på alle front tanke; rentvandstank og håndvasketank

• Påbygningstanke 85 til 600 liter



Tanke; Front tanke og påbygningstanke

• Påbygningstanke 85 til 600 liter



Pumper  

• 150 ltr./ha ved 4 rækker med 7 km/t = 5,8 ltr./min

• Centrifugal pumper;
– Højt volumen (normalt op til 6-800 ltr./min) 

– Ikke selvansugende

– Kun lavt tryk (de fleste)

– Støbejern, SS eller Poly

– God til fyldning – kan være en udfordring til dosering

• Membranpumper;
– Lavt volumen (normalt 70-150 ltr./min)

– Selvansugende

– Højt tryk

– God til dosering – langsom fyldning

– Polypropylene manifold og høj kvalitet er nødvendig til sure gødninger

– Special membran nødvendig til sure gødninger

• 12 volt
– Lavt volumen (normalt max. 15 ltr./min)

– Billig – enkel at installere

– Holder ikke så længe ved sure gødninger

– Anvendes ofte til bejdseudstyr



Armatur

• El-armatur – helt som en sprøjte
– Master-, trykregulering og overtryksventil på tank

– Sektionsventiler på såmaskine/redskab

• Manuel regulering efter manometer

• Monitor – billig (under 7.000 kr.)

• Controller (kørselsafhængig computer)
– GPS sektionskontrol

– ISObus

• Overvej valg af flowmåler – vi bruger elektromagnetisk for at undgå 

væskekontakt med mekaniske dele (paddle holder ikke længe) 

samt for større præcision, specielt ved lave mængder



Væskesystem

• Vi bruger generelt nylon og polypropylene
– Billigere

– Bredt anvendt på sprøjter – kan fås mange steder

– Kan have en reduceret levetid med sure gødninger (specielt nylon) – men du kan 

selv påvirke levetiden

• Glasfiberforstærket polypropylene er bedre til sure gødninger (Banjo)
– Dyrere

– Ikke så udbredt (Brdr. Toft er dansk Bajno importør)

• Rustfrit stål (høj kvalitet)

• Tænk også på slangekvalitet

• Spændebånd i rustfrit stål



Fordeler system

• Non-dryp pr. række

• Dyse-(drøvle)plade – evt. variabel

• Slange til strålerør/nedfældertand – 8 mm SS

• Triplelinje – enkelt skifte mellem 7 doseringsniveauer (også 2-eller 4 

linje)



Inspiration
https://brdr-toft.dk/produkter/sproejter-og-udstyr/udstyr-til-flydende-goedning-og-bejdse/

https://brdr-toft.dk/produkter/sproejter-og-udstyr/udstyr-til-flydende-goedning-og-bejdse/


Hvordan får du dit udstyr til at holde længere –

mere vigtigt med sure gødninger

• Målet er at undgå lang direkte kontakt med koncentreret gødning; 

• Start ren

• Sprøjt beskyttende olie på alle ståldele

• Lav et kort indvendig skyl, når du holder pause i mere end et par 

timer

• Lav en grundig indvendig skylning ved længere pauser (efter hver 

dags arbejde)

• Skyl (fortynd) udvendigt efter hver dags arbejde – tilføj mere 

beskyttende olie efter behov

• Rengør grundigt efter sæsonen og sprøjte ny beskyttende olie på 

alle ståldele – kør frostvæske gennem systemet for vinteropbevaring



Præcisionslandbrug

• GPS sektionskontrol (nemt ved ISObus og autostyring)

• Variabel tildeling

– Afgrøde sensor (Yara Sensor, Kamera ) - real time

– Tildelingskort;

• Cropsat, Fieldsense, Drone billeder, udbyttemålere, jordprøver ect.

• Udfordringen har været indput – automatisering nu endelig på vej

• Begrænset variation i konventionelle dyser (2-4 bar – gødningsdyser 1-7 bar)

Alternativ

• VarioSelect – automatisk skift af dyser – se næste

• Variable dyser

• PulseWidthModulation – pulserende dyser, Raven Hawkeye



Præcisionslandbrug

• VarioSelect – automatisk valg mellem op til fire dyser

• 4 dyser giver 15 doseringsniveauer ved optimal trykområde

• Også anvendelig på placeringsudstyr



Præcisionslandbrug

• VarioSelect – på sektionsniveau (Multi-Rate)

• CurveControl
– Både VarioSelect og PWM



Brug din sprøjte til præcisions gødskning

• Tilsvarende placering af flydende – samme forholdsregler omkring 

valg af komponenter og rengøring/beskyttelse af udstyret

• Brug gødningsdyser – 3-5-6-7 huls eller FD

• Eller bedre slæbeslanger eller driplerør

Variabel AutoStreamer



Inspiration
https://brdr-toft.dk/produkter/sproejter-og-udstyr/dyser-og-udstyr/goedningsdyser/

https://brdr-toft.dk/produkter/sproejter-og-udstyr/dyser-og-udstyr/goedningsdyser/


Spørgsmål ???



Tak for opmærksomheden

www.brdr-toft.dk

www.facebook.com/sproejtespecialisten


