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Albert Purcell z Nenagh koło Lime-
rick w środkowej Irlandii prowadzi pro-
dukcję bydła mięsnego w systemie bez-
ściołowym. Pochodzącą od zwierząt gno-
jowicą zasila wyłącznie własne łąki i pa-
stwiska o łącznej powierzchni 120 ha.

Z pompą próżniową
W 2016 r. w jego gospodarstwie po-

jawił się wóz asenizacyjny 3500RT z lo-
go Abbey. Za fabrycznie nową maszy-
nę zapłacił niespełna 40 tys. euro net-
to. Oznaczenie beczki sygnalizuje jej po-

jemność, czyli 3500 galonów, co w przeli-
czeniu na przyjaźniejszą dla nas jednost-
kę daje blisko 16 000 l. Konstrukcja wo-
zu pozbawiona jest ramy, ale jej funkcję 
znakomicie zastępuje solidne łoże no-
śne. Zbudowane jest ono z ceowniko-
wych podłużnic o wysokości 28,5 cm. 
Łoże tworzy pomost pomiędzy zbiorni-
kiem, a tandemowym podwoziem z za-
wieszeniem typu boogie, uzbrojonym 
w resory wielopiórowe. Na obu osiach 
osadzone są koła z oponami marki BKT 
w rozmiarze 800/45R26.5. Zespół jezdny 
z systemem hamulcowym ALB pozwa-
la ciągnikowi rozpędzić wóz asenizacyj-
ny do 40 km/h. Szerokość transportowa 
maszyny mieści się w 3 m. To zasługa roz-
wiązania o nazwie Recess, czyli specjal-
nie zastosowanych w obrysie zbiornika 
wgłębień na koła. Dzięki temu nie tylko 
można zainstalować poprawiające trak-
cję szersze ogumienie, ale także obniżo-
ny zostaje środek ciężkości, a to oznacza 
większą stabilność maszyny na skłonach 
i w transporcie.

Sercem wozu pracującego w Nenagh 
jest chłodzona powietrzem łopatkowa 
pompa próżniowa renomowanej wło-
skiej marki Battioni Pagani o wydatku 

blisko 14 000 l powietrza na minutę. To 
wyposażenie opcjonalne. W standardzie 
na dyszlu maszyny spoczywa kompre-
sor o przepustowości blisko 25% niż-
szej. Za przełączanie zaworu powietrz-
nego pompy odpowiada umieszczona 
nad nim dźwignia. Na życzenie opera-
cję tę ułatwia siłownik hydrauliczny, któ-
ry pozwala automatycznie zatrzymać za-
sysanie gnojowicy po napełnieniu becz-
ki. Z opcji tej nie skorzystał jednak rol-
nik z Nenagh.

Wóz asenizacyjny Abbey 3500RT

GnojowicaGnojowica po irlandzku po irlandzku
Podczas ubiegłorocznej wizyty na Wyspach Brytyjskich 
odwiedziliśmy użytkownika wozu asenizacyjnego marki 
Abbey. Rolnik rozlewa tą maszyną ponad 2,2 mln l 
płynnego nawozu rocznie.

Sercem wozu Alberta Purcella jest pompa 
próżniowa Battioni Pagani o wydatku bli-
sko 14 000 l powietrza na minutę.

Podczas naszej wizyty hodowca bydła mię-
snego z Nenagh napełniał beczkę gęstą gno-
jowicą przez jeden z tylnych sześciocalowych 
króćców.
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