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SFI-PES
ABONADORES SUSPESES 
AMB PESATGE INTEGRAT
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SEGUÉS, ALTA PRECISIÓ EN LA DISTRIBUCIÓ DEL ADOB

Després de 40 anys al costat del agricultor en la fabricació d’abonadores, les SFI-PES 
són distribuïdors d’adob de gran precisió, alta capacitat i altíssima fiabilitat. Equipa-
des amb sistema de pesatge i control electrònic, amb capacitat per escampar fins 
a 36 m les SFI-PES són, sens dubte, màquines imprescindibles per aconseguir una 
fertilització òptima i la millor collita possible.

Tel.: +34 973 52 43 36  

Discs inoxidable

Punts forts:
- Sistema de pesatge integrat al bastidor de la màquina que 

ens permet ajustar en mode automàtic l’obertura de las portes 

de dosificació en funció de la velocitat del tractor i de les reals 

característiques de flux dels fertilitzants minerals usats.

- Tremuja de 1.500lts que es poden convertir amb 3.200lts

- Distribució d’alta precisió fins a 36m

- Ajustament senzill de la quantitat de distribució i amplada de 

treball

- Manteniment simple i reduït

- Pintura anticorrosiva

Sistema de pesatge 
integrat al bastidor

Deflector per treballar 
les vores

Kit de llums de 
senyalització

        Escala

Model Càrrega Tremuja Ample Llarg Alt Pes Potència
SFI-PES 1500 3.800 kg 1.500 l 2.350 mm 1.650 mm 1.230 mm 510 kg 90-100 cv

SFI-PES 2150 3.800 kg 2.150 l 2.350 mm 1.650 mm 1.460 mm 545 kg 140 cv

SFI-PES 2400 3.800 kg 2.400 l 2.800 mm 1.650 mm 1.550 mm 570 kg 140 cv

SFI-PES 2800 3.800 kg 2.800 l 2.350 mm 1.650 mm 1.660 mm 580 kg 160 cv
SFI-PES 3200 3.800 kg 3.200 l 2.800 mm 1.650 mm 1.700 mm 585 kg 180 cv
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EQUIPAMENT DE SERIE:

- Actuadors elèctrics per la regulació de la dosi

- Regulació manual del punt de caiguda del adob

- Sedàs en acer inoxidable

- Fons de tremuja inoxidable

- Discs inoxidables amb desmuntatge ràpid

- Regulació ràpida per ajustos de paletes

- Kit de paletes per distribució 12-24m

- Remenador de rotació lenta

- Tub de descàrrega

- Ordenador de gestió

CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES

EQUIPS OPCIONALS

Rodes d’aparcament Disc i paletes 33-36m

Sedàs acer inoxidable

Paletes 12-24mts

Regulació del punt de 
caiguda d’adob


