A termék az alábbi oldalról lett exportálva - Schriffert
Exportálás dátuma: Sun Nov 27 8:27:40 2022 / +0000 GMT

Műtrágyaszóró 600 kg tűzihorganyzott

Termék összesítő
Napjainkban az intenzív kultúrnövények termelése során a talaj tápanyagtartalma
kimerül. Ezeket a talajban pótolni kell, hiszen ha nem tesszük meg, akkor a
következő időszakban nem számíthatunk jó termésre. Ebben nyújt segítséget a
Schriffert Kereskedőház által forgalmazott műtrágyaszóró.

Termék leírás
Műtrágyaszórógépünk függesztett kivitelben kerülnek forgalmazásba, melyek erős
vázra épültek. A kéttányéros műtrágyaszóró 600 kg-os tartálytérfogattal
rendelkezik. A tartály különleges kialakítása lehetővé teszi az alacsony töltési
magasságot. A tűzihorganyzott kivitelhez opcióként vásárolható magasító, mellyel
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a 600 kg-os kapacitás megnövelhető 1000 kg nagyságig. A tartályból a műtrágya
gravitáció segítségével jut a rozsdamentes röpítőtárcsára, melyből a 600 kg
befogadóképességű műtrágyaszórón 2 db található. A rozsdamentes
szórótárcsáknak köszönhetően precíz szóráskép produkálható, mely 15-20 méterig
terjed. A műtrágya a tárcsára rákerül és az azon lévő lapátok segítségével kerül
kiszórásra. A kiszórás szabályzása a tányérok fordulatszámának változtatásával és
a tolózár nyílásával történik. Műtrágyaszóró kíméletesen bánik az éppen
alkalmazott műtrágyával, melynek köszönhetően megőrzi a granulátum eredeti
állagát. Így az értékes műtrágyája mindig a megfelelő helyre kelül, megfelelő
állapotban.

Termék attribútomok
- Méretek: N/A
- Súly: 145 kg
- Tartály anyaga: tűzihorganyzott
- Kapacitás: 600 kg
- Hosszúság: 1700 mm
- Szélesség: 1000 mm
- Magasság: 1000 mm
- Szórótárcsák száma: 2 db
- Szórótárcsa átmérője: 420 mm
- Szórási szélesség: 15-20 m
- Munkasebesség: 2,5-8 km/h
- Szállítási sebesség: 15 km/h
- Kardán fordulat: 540 ford./min
- Opció: Magasító + 400 kg
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