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SEGUÉS, més de 30 anys oferint qualitat i rendiment
L’AGROMAK 5F de MAQUINÀRIA AGRÍCOLA SEGUÉS és l’eina necessària per un treball del 
sòl eficient amb una inversió de temps i recursos mínima. D’una sola passada fa 5 feines 
diferents deixant el terra llest per la sembra. Gràcies a la seva construcció, les seves relles, 
els discs i el rodet, obre el sòl, barreja la terra, tritura les restes de collita i rostolls, anivella el 
terreny i amb el rodet compacta la superfície.

Característiques tècniques

Avantatges:

- Bastidor tubular d’alta resistència

- Braços amb relles reversibles i aletes per obrir 

  i barrejar amb el mínim esforç

-377 mm de distància entre braços - Fins a 800 

mm d’alçada de braç

- 680 mm de distància entre files de braços

- Enganxall al tercer punt

- Barra d’enganxament ràpid de sèrie

- Plegat hidràulic en versions d’ample superior 

  als tres metres

- Versions amb fusible o amb braç «NO-STOP»

- Discs amb boixa individual, rodament cònic i 

  segellada per màxima protecció.

Equipament de sèrie dels AGROMAK-5F

- Enganxall al tercer punt

- Barra d’enganxall ràpid

- Discs cóncaus

- Braços en foneria d’alta qualitat

- Relles reversibles amb aletes

- Regulació de l’alçada dels braços i discs

- Xassís reforçat de 100x100

- Imprimació i pintura de gran resistència 

  als agents corrossius (aigua, sol, humitat, 

  etc...)

Opcions disponibles per l’AGROMAK-5F

Rella reversible amb 
aletes

Punts forts AGROMAK-5F
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Braç NO-STOP amb doble 
molla

Enganxe ràpid i al tercer 
punt

Regulació del rodet Bastiment reforçat amb tub 
estructural de 100x100

Sistema de regulació 
de l’alçada dels discs

Braç protegit amb doble 
molla “NO-STOP” per te-
rrenys amb enganxades

Braç protegit amb 
fusible per terrenys 
sense obstacles

Rodet posterior Doble fila de relles 
reversibles i aletes

AGROMAK 5-F

Bastidor tubular 100x100 mm

Model Braços Discs Potència Ample de treball

AGROMAK 5F-5 5 6 75/100 cv 2.500 mm

AGROMAK 5F-7 7 8 105/140 cv 3.000 mm

AGROMAK 5F-9 9 10 135/180 cv 3.800 mm

AGROMAK 5F-11 11 12 165/200 cv 4.600 mm

Bastidor tubular plegable hidràulicament 100x100 mm

Model Braços Discs Potència Ample de treball

AGROMAK 5F-H9 9 10 135/180 cv 3.800 mm

AGROMAK 5F-H11 11 12 165/220 cv 4.600 mm

AGROMAK 5F-H13 13 14 195/260 cv 5.400 mm

AGROMAK 5F-H15 15 16 225/300 cv 6.000 mm


