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SEGUÉS, més de 30 anys en el món de la fertilització

La RAVID és una abonadora especialment dissenyada per a distribuir adobs de tot tipus sobre vinyes 
i arbres. Pot escampar des d’adob químic granulat fins a adobs orgànics secs en pols. La distribució 
pot fer-se amb dos plats, amb una cinta localitzadora o amb un o dos subsoladors per a enterrar el 
producte.

Model Capacitat 
tremuja Amplada Alçada de 

càrrega TARA MMA Allargada 
total Roda

RAVID2000 3.000 l 1.600 mm 1.770 mm 1.523 kg 4.900 kg 3.980 mm 7.50x16”
RAVID3000 2.000 l 1.690 mm 2.000 mm 1.446 kg 4.900 kg 3.980 mm 11.5/80-15.3

Característiques tècniques

Punts Forts RAVID 2000 i 3000
- Abonadora de gàlibo estret especial
  per a abonar vinyes i fruiters

- Cinta molt ample per a evitar l’amuntegament 

  del producte i la formació de voltes, sobretot 

  amb productes en pols. 600 mm

- Quatre sistemes de distribució a escollir i  
  intercanviables en qualsevol moment

- DPAE - Distribució Proporcional a la velocitat  
  de treball

- Grand comporta de sortida del producte

- Accionament 100% hidràulic

- Fre hidràulic

- Mínim manteniment

- Ús senzill.

Model Capacitat 
tremuja Amplada Alçada de 

càrrega TARA MMA Allargada 
total Roda

RAVID1500 1.500 l 1.250 mm 1.560 mm 1.350 kg 3.500 kg 3.760 mm 7.50x16”
RAVID1500P 2.000 l 1.250 mm 1.660 mm 1.400 kg 3.500 kg 3.760 mm 7.50x16”

RAVID especial Vinyes estretes 
Disseny i concepció especial per a vinyes i fruiters estrets.

Punts Forts RAVID 1500 i 1500P

- Abonadora arrossegada dissenyada 
  per adobar vinyes i fruiters de menys de 1,5m 
  d’amplada

- Cinta molt ample per evitar la formació de voltes 
  en el producte, especialment en productes en 
  pols.600 mm

-  Quatre sistemes de distribució a escollir i  
  intercanviables en qualsevol moment

-Accionament hidràulic de la cinta, proporcional 
  a la velocitat de treball, amb el sistema
  Épandix300  

- Gran comporta de sortida del producte

- Accionament 100% hidràulic

- Fre hidràulic

- Mínim manteniment

1250 mm

1250 mm

Opcions disponibles en totes les abonadores RAVID

Abonadora amb discs Doble subsolador amb o 
sense alimentació

Un subsolador re-
gulable en alçada

Banda localitzadora

Sistemes de distribució de l’adob

Localitzador d’adob pel 
sistema de doble disc

Sistema de regulació 
electrònic  “Intelligent”

Comptador de voltes 
pels discs

Sistema de regulació 
de l’amplada de treball

Tendal

Enganxall giratori Sedàs superior 
galvanitzat

Alça de 1000 litres Grup hidràulic 
independent a PTO

Grua giratòria 90ºGrua giratòria 90º i allar-
gament hidràulic

Sistema de regulació 
de l’amplada de treball


