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Doble sedàs per evi-
tar embossaments, 
una per disc

EQUIPAMENT DE SÈRIE
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Abonadores de doble disc especials per VINYA I FRUITERS

ABONADORES SUSPESES SPA

PUNTS FORTS DE LES ABONADORES SEGUÉS SPA:

- Distribució mitjançant doble disc centrífug i inoxidable

- Sistema de distribució 100% d’acer inoxidable

- Sistema de regulació manual de la dossificació, simple i intuitiu

- Accionament mecànic dels discs mitjançant el P.T.O. a 540 rpm.

- Taules de regulació i dosificació pels productes més comuns

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

- Doble sedàs, un a cada sortida per evitar embossaments

- Doble agitador-remenador per un cabal constant i homogeni

- Sistemes opcionals per localitzar l’adob entre vinyes i arbres

- Enganxall al 3 punt CAT I-II

“Els distribuïdors d’adob SEGUÉS SPA, han estat dissenyats i construïts 
especialment per a la distribució d’adob entre vinyes i arbres, zones amb 
requeriments especials, podent localitzar el producte o distribuir-lo fins a 
18 m d’ample de treball amb una gran qualitat i precisió”

SEGUÉS, especialistes en la distribució d’adob

OPCIONS DISPONIBLES PER A LES ABONADORES SEGUÉS SPA

Enganxall al 3 punt 
CAT I-II

Agitador individual a 
cada sortida per un 
cabal constant

Sistema de 
distribució 100% 
inoxidable

Accionament mecànic dels 
discs mitjançant la  
PTO a 540 rpm

Model Càrrega Tremuja Ample Llarg Alt Pes
SPA500 600 kg 500 l 1.430 mm 1.110 mm 980 mm 160 kg
SPA750 600 kg 750 l 1.430 mm 1.110 mm 1.200 mm 175 kg

SPA500X 600 kg 500 l 1.430 mm 1.110 mm 940 mm 160 kg
SPA750X 600 kg 750 l 1.430 mm 1.110 mm 1.040 mm 175 kg
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Models X: tremuja d’acer inoxidable

Divisor interior de la 
tremuja

Tendal ajustable

Comandaments 
d’obertura i 
tancament hidràulics

Localitzador 
bilateral inoxidable i 
regulable

Sortida secció 
rodona pel 
localizador bilateral

Suport 
d’emmagatzematge 
amb rodes


