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SEGUÉS, 40 anys al món de la fertilització

El V és un distribuïdor de fem especialment dissenyat per distribuir adob orgànic en     
vinyes i fruiters. Pot distribuir fem, adob orgànic en pols, humit i fangs de depuradora. 
La distribució pot fer-se amb caiguda lliure, banda lateral localitzadora a cadenes, amb 
un o dos subsoladors per enterrar el producte o mitjançant un o dos discs centrífugs a 
posterior.

Característiques técniques V

Cinta lateral

Doble subsolador
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Model Pes Tremuja Ample 
total Llarg total Alçada de 

càrrega Pes Pneumàtics

V-25 3.500 kg 2.600 l 1.550 mm 3.550 mm 1.650 mm 980 kg 7.50-16 12PR
10.0/75-12 

V-45 5.000 kg 4.000 l 1.600 mm 4.150 mm 1.900 mm 1.100 
kg 11.5/80-15.3

V25 i V45 MAQUINARIA AGRICOLA SEGUÉS, SL

PUNTS FORTS V-25 i V-45
- Escampador de fem amb mides perfectes per                 

  escampar entre vinyes i fruiters.
- Banda a cadenes i hidràulica
- Sis sistemes de distribució a escollir 
- Distribució davantera pel control constant de       
  la sortida i el caudal del producte
- Comporta de sortida amb esterrossador i 
  accionamient hidràulic
- Fons de la tremuja en acer inoxidable
- Fre hidràulic
- Baix manteniment i fàcil us

EQUIPAMENT DE SERIE  
- Fons de la tremuja en acer inoxidable
- Moviment hidràulic de les cadenes 80/12. 
- Comporta de sortida amb esterrossador 
  e hidràulica
- Distribució per caiguda lliure
- Accionament 100% hidràulic
- Enganche giratori
- Fre hidràulic
- Fre d’estacionament mecànic
- Pneumàtics V-25:10.0/75 14PR
- Pneumàtics V-45 11.5/80-15.3 14 PR

Sistemes de distribució

Un subsoladorCaiguda lliure

Un disc Doble disc


