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Doble disc centrífug i de 
gran diàmetre accionats 
hidràulicament

EQUIPAMENT DE SÈRIE

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Abonadores de doble disc, cinta i arrossegades de 6 a 10 Tn

ABONADORES SÈRIE RA

PUNTS FORTS DE LES ABONADORES SEGUÉS RA:

- Distribució mitjançant doble disc centrífug i inoxidable

- Sistema de distribució 100% proporcional en versions mecàniques i electròniques

- Cinta de gran amplada per evitar la formació de voltes

- Accionament hidràulic dels discs mitjançant dos motors hidràulics

- Comporta de sortida regulable per a la distribució de qualsevol dosi

- Discs de gran diàmetre capaços de distribuïr adob mineral i orgànic

- Rodes de tracció per a una menor compactació i millor arrossegament

- Possibilitat de regular electrònicament la màquina.

- Altíssima resistència dels materials

- Diverses capacitats que s’adapten a qualsevol necessitat

“Les abonadores SEGUÉS RA són la proba de l’èxit de les abonadores 
Segués, presents des de fa més de 30 anys al mercat, amb 3 variants 
principals de 6, 8 i 10 Tn i amb nombroses adaptacions que converteixen 
aquesta màquina en una de les abonadores més versàtils i rendibles, 
combinat amb una distribució immillorable.”

SEGUÉS RA, MÉS DE 30 ANYS AL MERCAT

OPCIONS DISPONIBLES PER A LES ABONADORES SEGUÉS RA

Peu de suport 
mecànic

Roda de tracció per 
evitar la compactació 
del terreny

Sistema de distribució 
proporcional mecànic 
de sèrie

Motors hidràulics 
d’accionament dels discs

Model Càrrega Tremuja Ample Llarg Alt Roda Pes
RA-6 6.000 kg 5.000 l 2.450 mm 5.780 mm 2.350 mm 18.4/15-30 2.025 kg
RA-8 8.000 kg 6.500 l 2.450 mm 5.780 mm 2.350 mm 18.4/15-30 2.200 kg

RA-10 10.000 kg 8.200 l 2.450 mm 6.320 mm 2.360 mm 18.4/15-34 2.340 kg
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Circuit independent d’oli 
accionat pel PTO del tractor

Tendal ajustable

Enganxall giratori

Tendal d’accionament 
hidràulic

Comptador i regulador de 
les revolucions dels discs

Sistema electrònic 
de distribució

RA-6

RA-8

RA-10 INTELLIGENT

Suplement per a la 
tremuja

Sedàs (criba) per evitar 
taps i l’entrada de 
cossos estranys

Regulador mecànic 
de l’amplada de 
treball

Vis sens fi a l’inte-
rior de la tremuja 
per materials humits

Comporta de sortida 
regulada


