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SEGUÉS, més de 30 anys perfeccionant l’abonat
Les abonadores SEGUÉS RAD ofereixen una qualitat de distribució inigualable, a més a més 
d’una construcció robusta i resistent amb una tremuja estudiada per a oferir la millor 
caiguda possible del producte, i doble disc centrífug per aconseguir amplades de treball 
fins a 24 m.

Característiques tècniques

Avantatges competitius

- Accionament hidràulic de les sortides del 

  producte

- Doble joc de paletes intercanviables i 

  regulables per a una distribució òptima

-Discs de diàmetre més gran per a més 

  amplada i millor distribució.

- Accionament mecànic dels discs mitjançant 

  el P.T.O. a 540 rpm.

- Sistema de distribució fabricat al 100% amb 

  acer inoxidable

- Dues caigudes a l’interior de la tremuja, una

  per a cada disc

- Criba galvanitzada y desmontable.

- Doble visor frontal a la tolva.

- Llança regulable en alçada i amb amortidor

- Enganxall giratori i amb cargols

Equipament de sèrie a totes les abonadoras SEGUÉS RAD

- Doble transmissió.

- Recolzament manual extraible

- Fre hidràulic de servei i mecànic 

  d’estacionament

- Doble joc de pales distribuidores

- Escala d’accés a la tremuja

- Criba de tramex galvanitzada.

- Rodes 385/65 R 22.5

- Joc de llums que inclou posició, fre, 

  intermitents i gàlibs.

Opcions disponibles en tots els models RAD

Enganxall giratori amb 
cargols

Sistema de distribució 
inoxidable

Doble visor frontal i 
criba galvanitzada

Avantatges significatius
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Escala d’accés a la 
tremuja

Transmisió interior i 
fre hidràulic de servei

Doble sortida 
independent

Recolzament manual i 
extraible

Llança regulable i 
amb suspensió

Model Tara Càrrega Ample Alt Llarg Roda
RAD6000 2.250 kg 6.000 kg 2.550 mm 2.530 mm 4.633 mm 385/65R22,5
RAD8000 2.400 kg 8.000 kg 2.550 mm 2.730 mm 4.633 mm 385/65R22,5

Tremuja inoxidable 
RAD6000

Tremuja inoxidable 
RAD8000

Tendal ajustable 
RAD6000 y 8000

Pneumàtics de flotació 
500/50-17 nous

Recolzament hidràulic i 
bomba manual

Deflector per a vores 
vàlid a ambdos costats

Transmissió amb nus 
homocinètic

Pneumàtics de flotació 
500/50-17 nous


