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ABONADORES GRAN 
CAPACITAT, DOBLE DISC I

ARROSSEGADES

RA-TM



Ballesta de 
suspensió a la llança  
de tir.

EQUIPAMENT DE SÈRIE

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Abonadores de doble disc, cinta i arrossegades

ABONADORES RA-TM 10, 15 i 20

Els punts forts de les abonadores de la sèrie RA-TM:

- Accionament hidràulic dels discs distribuidors

- Avanç proporcional mecànic de la cinta a les RA-TM10

- Avanç proporcional electrònic de la cinta a les RA-TM15 i 20

- Cinta de gran amplada per a evitar les voltes en el producte

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

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

- Tàndem amb eix auto direccional en els models RA-TM15 i 20

- Visor frontal a la tremuja

- Llança amb suspensió per a un arrossegament més còmode 

- Escala d’accés a la tremuja

“Les abonadores de la sèrie RA-TM ofereixen la precisió que caracteritza 
totes les màquines de Segués, combinada amb sistemes de millora 
d’aquesta, tremujes de gran capacitat comptant amb la més gràn del 
mercat, i sistemes electrònics de distribució per a un VRA perfecte.”

SEGUÉS, més de 30 anys perfeccionant l’abonat

ALTRES OPCIONS DISPONIBLES PELS MODELS RA-TM

Visor de l’interior de 
la tremuja

Accionament 
hidràulic dels discs 
distribuidors

Tàndem amb eix 
auto direccional per 
les RA-TM15 i 20

Fre hidràulic de 
servei i mecànic 
d’estacionament

Sistema d’avanç pro-
porcional mecànic en 
les RA-TM10

Peu de suport mecànic 
per les RA-TM10 i 15 i 
hidràulic per la RA-TM20

Sistema d’avanç 
proporcional electrònic 
en les RA-TM 15 i 20

Sistema electrònic “INTELLIGENT”

Sistema electrònic ISOBUS

Toldo hidràulic RA-TM15 i corredís RA-TM20

Selector disc de distribució

Vis sens fi per a adob compost

Sistema de distribució per adob mineral

Criba-sedàs galvanitzat superior

Sistema de regulació amplada de treball
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RA-TM 10

RA-TM 15

RA-TM 20

Model Tara Tremuja Ample Alt Llarg Roda

RA-TM 10 3.280 kg 8.500 l 2.420 mm 2.540 mm 5.780 mm 520/70R34

RA-TM 15 5.420 kg 12.750 l 2.500 mm 2.830 mm 7.492 mm 18.4/15-30

RA-TM 20 6.640 KG 17.000 L 2.804 mm 3.000 mm 8.530 mm 520/70R34


