
F és SPR típusú függesztett műtrágyaszóró gépek 
F (fix vázas) széria
Kisebb területek, keskeny parcellák műve-
léséhez, illetve sószórásra, síkosság men-
tesítésre ajánljuk.
A fokozatmentesen és külön-külön is állít-
ható kiömlőnyílások, valamint a négy po-
zícióban rögzíthető repítő elemek lehetővé 
teszik, hogy megközelítően 1/4 körívben a 
jobb, vagy baloldalon, illetve 1/2 körívben 
terítsük a kiszórandó anyagot, a szükség 
szerinti mennyiségben.

 

F/FS sorszóró adapter 
Szőlő és gyümölcs ültetvényekbe ajánljuk. 
Opciók: cikkszám:

BIN L 610 kardántengely 0630010
BIN 1 610 kardántengely 0630110
Boltozódásgátló 01000116
F/FS sorszóró adapter 01000161

Típus F/250 F/300 F/400 F/500
Cikkszám 01000001 01000002 01000003 01000004
Tartály űrtartalom 241 lit. 279 lit. 312 lit. 338 lit.
Szórás szélesség 6-12 m 6-12 m 6-12 m 6-12 m
Önsúly 65 kg 74 kg 90 kg 96 kg
Függesztés kategória I. I. I. I.
TLT fordulat 1/perc 540 540 540 540
Teljesítmény igény 10 LE 10 LE 10 LE 10 LE
SP/SPR széria
A többféle tartályméret és a nagy szórásszélesség a kisebb, a kö-
zepes és nagy gazdaságok számára is jól használhatóvá teszik 
ezeket a gépeket. 
Kiegészítő adapterrel szőlő és gyümölcs ültetvényekben sorok 
szórására is használhatók. 
A hat, speciális kialakítású repítőelemmel szerelt szóró-egység a 
nagy szórásszélesség mellett igen egyenletes terítést is garantál. 
A kiömlőnyílás változtatásával 1/4, vagy 1/2 körívű szórást lehet 
beállítani, fokozatmentes nyitásával és zárásával széles skálán 
szabályozható a kiszórandó mennyiség. A szögletes tartály kiala-
kítás minimálisra csökkenti a rakodási veszteséget. 

SP/400  
SPR/600

Opciók:  
BIN 1 081 kardántengely cikkszám: 0630130
SP/SPR sorszóró adapter cikkszám: 0100017
FAZA GPI-100 hidraulikus darukar cikkszám: 154002201

FAZA GPI-100 hidraulikus darukar
Típus SP/400 SPR/600 SPR/800 SPR/1000
Cikkszám 0100005 0100006 0100007 0100008
Tartály űrtartalom 250 lit. 600 lit. 800 lit. 1000 lit.
Szórás szélesség 6-25 m 6-25 m 6-25 m 6-25 m
Önsúly 86 kg 145 kg 160 kg 175 kg
Függesztés kategória I-II. I-II. I-II. I-II.
TLT fordulat 1/perc 540 540 540 540
Teljesítmény szükséglet 15 LE 15 LE 15 LE 15 LE

A gépeket magyarnyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át. 
A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk.
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.
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