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Característiques técniques abonadores Segués SDI

Les abonadores SEGUÉS SDI son distribuïdors d’adob de gran precisió, alta
capacitat i altíssima fiabilitat. Amb capacitat per distribuir a 36 metres les SDI
son, sens dubte, màquines imprescindibles per aconseguir una fertilització optima i la millor collita possible.

PUNTS FORTS:
- Obertura / tancament hidràulic
- Regulació manual punt de caiguda del adob
- Sistema d’engràs ràpid de la transmissió
- Sedàs de sèrie en totes les versions
- Transmissió
- Protector sortida adob
- Escala d’inspecció
- Fons de tremuja en inox
- Sistema de distribució en inoxidable
- Regulació manual de la posició de les paletes

SEGUÉS SDI 3000

- Remenador de rotació molt lenta, 60 rpm

Amb suplement de 1000 l. montada sobre un remolc per SDI, distribució inoxi-

- Distribució d’alta precisió fins 36 m

dable i regulació manual. Màquina preparada per començar a treballar a unes

- Tremuja de 2.000 i 3.000 litres de capacitat

amplades de fins a 32 mts. Per amplades superiors s’haura de canviar les paletes.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:
- Regulació manual punt de caiguda del adob

Model

Càrrega

Tremuja

Ample

Llarg

Alt

Pes

SDI1500

3.000 kg

1.500 l

2.500 mm

1.500 mm

1.180 mm

335 kg

SDI2000

3.000 kg

2.000 l

2.500 mm

1.500 mm

1.300 mm

360 kg

SDI3000

3.000 kg

3.000 l

2.500 mm

1.500 mm

1.560 mm

405 kg

- Sedàs i remenador a baixes revolucions

Equips opcionals

- Fons de tremuja en inox
- Ajust manual del caudal de sortida del adob
- Regulació manual de la posició de les paletes
- Transmissió PTO del tractor a 540 rpm
- Visors interiors de la tremuja
- Protector de la sortida del adob

Deflector per vores
ambdós costats

Tub de descàrrega per
calibració o buidatge

Ordenador
distribució variable

Sensor de velocitat
GPS Teejet

Kit llums darrera
per SDI

Kit paletes antidesgast

Tendal amb xassis i
lona

Suport amb rodes

