SZERVESTRÁGYA- ÉS KOMPOSZTSZÓRÓ

SUPERFEX

HEGYI KIVITELŰ SZERVESTRÁGYASZÓRÓ

MINIFEX

SUPERFEX SZERVESTRÁGYA- ÉS KOMPOSZTSZÓRÓ

A magas minőségű
biológiai tápanyagok
napról-napra jelentősebbé
válnak a termelők számára.
A bio-trágya szervestrágya, illetve
komposzt formájában - pl. a
bio-gazdaságok esetében a
jövőben az egyetlen
megengedett trágyázási
módot jelenti majd.

Szervestrágyaszóró berendezés
A kopásálló, megerősített késekkel szerelt négy
függőleges szóróhenger lehetővé teszi a finom és
egyenletes kiszórást mindenféle, akár kemény és
összetömörödött trágya esetén is 8 m szélességig. Az
1100 mm magas szórószerkezet segítségével
kiemelkedően magasra lehet rakodni. Minden
szóróhenger egy szögletes, olajjal töltött hajtóművet hajt
meg, ami garantálja a szerkezet megbízhatóságát és
hosszú élettartamát.

A szórószerkezet zárt, olajjal töltött
hajtóműve

Hidraulikus ajtó
A hidraulikus nyitású ajtó (rendelhető felszerelés a
szervestrágyaszóró esetén) elősegíti a pontos kiszórást
(különösen a szórás kezdetén) azzal, hogy szabályozza
az anyag szórószerkezethez áramlását.

Lehordólánc
A lehordóláncon található 10 x 31 méretű szemek,
valamint a lehordólécek, mindkettő különlegesen erős,
magas minőségű acélból készültek, szavatolják a
legmagasabb fokú kopásállóságot, még különösen
nehezen kiszórható anyagok esetén is.

Rendelhető felszerelés - hidraulikus
nyitású ajtó

Többcélú, univerzális felhasználás

HAGYOMÁNY
MINŐSÉG
TAPASZTALAT

A szórószerkezet néhány perc alatt leszerelhető. A hátsó
oldallal és magasítókkal felszerelt trágyaszóró
univerzális szállítójárműként is használható.

Stabil alváz
A különösen erős, trapéz alakú alváznak köszönhetően
stabil a felépítmény és nem tud elhajolni.
Függőleges szórószerkezet

SUPERFEX EGYTENGELYES TRÁGYASZÓRÓK
A SUPERFEX egytengelyes szervestrágya- és komposztszóró család, 5,5-től 8 t teherbírással, a
mezőgazdasági ágazatban a középkategóriát képviseli
Az egytengelyes SUPERFEX trágyaszórók
alapfelszereltsége






O P C I Ó K

M Ű S Z A K I

A D A T O K

Kézifék
12 V elektromos rendszer
Normál Walterscheid kardán
1,5 m magas rácsos homlokfal
Függőleges szórószerkezet négy tépőhengerrel és
Hardox késekkel
 Szórószerkezet nyílása H=1.100 mm

SF 550

SF 600

SF 700

SF 800

Összsúly
Önsúly
Raksúly
Platóméret (hossz x szélesség)
Oldalfalmagasság
Térfogat
Hasznos térfogat
Nyomtáv
Négyszögletes tengely
Max. sebesség
Vonófej max. terhelése
Gumiméret
Univerzális szórószerkezet két vízszintes hengerrel és
két szórótányérral
Szórásszélesség -ig
10 x 13 mm-es lehordólánc - 1 pár
10 x 13 mm-es lehordólánc - 2 pár
Támasztókerék
Támasztóláb

5.500 kg
1.700 kg
3.800 kg
1,80 x 3,40 m
0,50 m
3,06 m3
6,70 m3
1.600 mm
60 mm
10 km/h (25 km/h)*
1.000 kg
11,5/80-15,3” 12 PR

6.200 kg
1.800 kg
4.400 kg
1,80 x 3,80 m
0,50 m
3,42 m3
8,00 m3
1.600 mm
60 mm
10 km/h (25 km/h)*
1.000 kg
15,0/55x17” 10 PR

7.000 kg
2.000 kg
5.000 kg
1,80 x 4,20 m
0,50 m
3,78 m3
8,80 m3
1.600 mm
70 mm
10 km/h (25 km/h)*
1.600 kg
15.0/55-17” 12 PR

8.000 kg
2.200 kg
5.800 kg
1,80 x 5,00 m
0,50 + 0,50 m
9,00 m3
10,50 m3
1.650 mm
70 mm
25 km/h (40 km/h)*
1.600 kg
500/50-17” 14 PR









6m

6m

8m

8m





















Gumizás

15,0/55-17” 10 PR
15,0/55-17” 12 PR
380/55-17” 138 A8

15,0/55-17” 12 PR
380/55-17” 138 A8

19,0/45-17” 10 PR
500/50-17” 14 PR

500/55-20” 12 PR
550/45-22,5” 12 PR
550/60-22,5” 12 PR





































































R E N D E L H E T Ő

500 mm-es oldalfalmagasító
500 mm-es harmadik magasító
Hátsó oldal vagy hátsó oldalmagasító
Hátsó védőrács - hidraulikus vagy mechanikus emeléssel
Hidraulikus nyitású ajtó a szórószerkezet előtt
Hidraulikus silómagasító 3 x 500 mm
Nagy szögkitérésű Walterscheid kardán (80°)
Hidraulikus támasztóláb
Hidraulikus fékrendszer (25 km/h)*
Egyvezetékes légfékrendszer (25 km/h)*
Kétvezetékes légfékrendszer (40 km/h)*
Hidraulikus fék fékerőszabályzóval és biztonsági szeleppel
(40 km/h)*
Kétvezetékes/egyvezetékes (25 km/h)*
kombinált légfékrendszer
Ráfutófék
Jelmagyarázat:  szériafelszerelés,  rendelhető felszerelés,  nem rendelhető

SUPERFEX SZERVESTRÁGYA- ÉS KOMPOSZTSZÓRÓ

Univerzális szórószerkezet
A kiszórt anyagtól függetlenül, legyen az különféle
istállótrágya, komposzt, iszap vagy mész, a
hidraulikusan állítható ajtók, a két vízszintes
adagolóhenger és a két szórótányér kombinációja
garantálja a kijuttatott anyag egyenletes kiszórását 15től 22 m szélességig.

A lépcső, a védőrács a homlokfalon és a kerékkitámasztó ékek
az alapfelszereltséghez tartoznak

Két irányba nyíló oldalfalak a trágyaszóró
mindkét oldalán
A szervestrágyaszóró jobb és bal oldala is nyitható, ami
könnyű tisztántartásra és többcélú felhasználásra ad
lehetőséget. Ha a kijuttatni kívánt anyag könnyebb,
oldalmagasítók szerelhetők fel a maximális kihasználás
céljából.

Hátsó védőlemez - hidraulikus vagy
mechanikus emelés

Hidromotoros hajtású lehordólánc
átfolyásszabályzóval

Zárt, olajjal töltött hajtómű a
Superfex 700, 800, 1000T,
1000TU típusok esetén

Láncos hajtás az SF 550, 600-nál

A lehordólánc fokozatmentes átfolyásszabályzója
segítségével pontosan a kívánt mennyiségű trágya
juttatható ki hektáronként. A szabályozás egyszerűen és
kényelmesen , a traktor fülkéjéből végrehajtható.

Oldalak nyitása

Minőség, biztonság, alkatrészellátás
Korszerű festőrészlegünkben az összes munkadarabot
előzetesen, figyelmesen megmunkálunk és festünk. A
védőrács a homlokfalon, valamint a hátsó védőrács
megvédenek a sérülésektől. A CE Megfelelőségi
nyilatkozatban kijelentjük, hogy termékeink megfelelnek
az EU szigorú normáinak.
Az áttekinthető alkatrészkatalógusunk segíségével
könnyű megrendelni a szükséges alkatrészt a
kereskedőnél, illetve címünkön.

Két lehordólánc a Superfex 550, 600,
700 típusoknál

SUPERFEX TANDEMTENGELYES SZERVESTRÁGYASZÓRÓ
A SUPERFEX tandemtengelyes szervestrágya- és komposztszóró család, 10 t teherbírással, a
mezőgazdasági ágazatban a középkategóriát képviseli
A SUPERFEX tandemtengelyes trágyaszórók
alapfelszerelése
Kézifék
12 V elektromos rendszer
Rugózott alváz
Tandemtengelyes kivitel
Normál Walterscheid kardán
1,5 m magas rácsos homlokfal
Szórószerkezet nyílása H=1.100 mm
10 x 31 mm-es lehordólánc - 2 pár
Támasztóláb
500 mm-es oldalmagasítók
Hidraulikus fékrendszer (25 km/h)

Négy lehordólánc a Superfex 800,
1000T, 1000TU típusoknál

O P C I Ó K

Tandemtengely az 1000T és 1000TU
típusoknál

SF 1000T

SF 1000TU

Összsúly
Önsúly
Raksúly
Platóméret (hossz x szélesség)
Oldalfalmagasság
Térfogat
Hasznos térfogat
Nyomtáv
Négyszögletes tengely
Max. sebesség
Vonófej max. terhelése
Gumiméret
Függőleges szórószerkezet négy tépőhengerrel és
Hardox késekkel
Univerzális szórószerkezet két vízszintes hengerrel és
két szórótányérral
Szórásszélesség -ig

10.000 kg
2.700 kg
7.300 kg
1,80 x 5,00 m
0,50 + 0,50 m
9,00 m3
10,50 m3
1.650 mm
70 mm
25 km/h (40 km/h)*
1.600 kg
15,0/55-17” 10 PR

10.000 kg
3.100 kg
6.900 kg
1,80 x 5,00 m
0,50 + 0,50 m
9,00 m3
10,50 m3
1.650 mm
70 mm
25 km/h (40 km/h)*
1.600 kg
500/50-17” 14 PR









9m

22 m

Gumizás

19,0/45-17” 10 PR
500/50-17” 14 PR
500/55-20” 12 PR

500/55-20” 12 PR
500/45-22,5” 12 PR

































500 mm-es harmadik magasító
Hátsó oldal vagy hátsó oldalmagasító
Hátsó védőrács - hidraulikus vagy mechanikus emeléssel
Hidraulikus nyitású ajtó a szórószerkezet előtt
Hidraulikus silómagasító 3 x 500 mm
Nagy szögkitérésű Walterscheid kardán (80°)
Elektromágneses irányítószerkezet
Hidraulikus támasztóláb
Egyvezetékes légfékrendszer (25 km/h)
Kétvezetékes légfékrendszer (40 km/h)*
Hidraulikus fék fékerőszabályzóval és biztonsági
szeleppel (40 km/h)*
Kombinált légfékrendszer
kétvezetékes/egyvezetékes (25 km/h)
Ráfutófék
Jelmagyarázat:  szériafelszerelés,  rendelhető felszerelés,  nem rendelhető
R E N D E L H E T Ő

Univerzális szórószerkezet

M Ű S Z A K I

A D A T O K













MINIFEX SZERVESTRÁGYASZÓRÓ
A hegyekben található zöld
területek biztosítják
számunkra a jövőben a
minőségi hús- és
tejtermékeket. Ezért a
szervestrágya ellenőrzött
kijuttatása a legfontosabb
tényező a trágyázásnál.

Szórószerkezet
A kopásálló, megerősített késekkel szerelt négy
függőleges szóróhenger lehetővé teszi a finom és
egyenletes kiszórást mindenféle, akár kemény és
összetömörödött trágya esetén is 5 m szélességig. Az
900 mm magas szórószerkezet segítségével
kiemelkedően magasra lehet rakodni. Minden
szóróhenger egy szögletes, olajjal töltött hajtóművet hajt
meg, ami garantálja a szerkezet megbízhatóságát és
hosszú élettartamát.

Stabil alváz

A különösen széles nyomtáv maximális
biztonságot nyújt

A Tehnostroj cég mottója a magasfokú megbízhatóság.
A különösen széles, 2100 mm-es nyomtáv hegyvidéki
használatnál is garantálja a gép stabilitását. A különösen
erős, trapéz alakú alváznak köszönhetően stabil a
felépítmény és nem tud elhajolni.

Lehordólánc
A lehordóláncon található 8 x 31 méretű szemek,
valamint a lehordólécek, mindkettő különlegesen erős,
magas minőségű acélból készültek, szavatolják a
legmagasabb fokú kopásállóságot, még különösen
nehezen kiszórható anyagok esetén is.

HAGYOMÁNY
MINŐSÉG
TAPASZTALAT

Többcélú, univerzális felhasználás

A lehordólánc különösen erős szemei
magasfokú munkabiztonságot
szavatolnak

A szórószerkezet néhány perc alatt leszerelhető. A hátsó
oldallal és magasítókkal felszerelt trágyaszóró
univerzális szállítójárműként is használható.

Két irányba nyíló oldalfalak a trágyaszóró
mindkét oldalán
A szervestrágyaszóró jobb és bal oldala is nyitható, ami
könnyű tisztántartásra és többcélú felhasználásra ad
lehetőséget. Ha a kijuttatni kívánt anyag könnyebb,
oldalmagasítók szerelhetők fel a maximális kihasználás
céljából.

A szórószerkezet zárt, olajjal töltött
hajtóműve

Hidromotoros hajtású lehordólánc
átfolyásszabályzóval
A lehordólánc fokozatmentes átfolyásszabályzója
segítségével pontosan a kívánt mennyiségű trágya
juttatható ki hektáronként. A szabályozás egyszerűen és
kényelmesen , a traktor fülkéjéből végrehajtható.

Minőség, biztonság, alkatrészellátás
A védőrács a homlokfalon,
valamint a hátsó ajtó a
szórószerkezet előtt maximális
biztonságot nyújtanak

Láncos hajtás

Korszerű festőrészlegünkben az összes munkadarabot
előzetesen, figyelmesen megmunkálunk és festünk. A
védőrács a homlokfalon, valamint a hátsó védőrács
megvédenek a sérülésektől. A CE Megfelelőségi
nyilatkozatban kijelentjük, hogy termékeink megfelelnek
az EU szigorú normáinak.
Az áttekinthető alkatrészkatalógusunk segíségével
könnyű megrendelni a szükséges alkatrészt a
kereskedőnél, illetve címünkön.

Egyszerűen leszerelhető HARDOX
kések

Távirányítás és fokozatmentes
szabályozás a lehordás esetén

MINIFEX EGYTENGELYES TRÁGYASZÓRÓK
A kimondottan hegyi viszonyokra kifejlesztett MINIFEX trágyaszóróval a szervestrágya
pontos és hatékony kiszórása még nehéz körülmények között sem okoz gondot
Az egytengelyes MINIFEX trágyaszóró
alapfelszerelése






MŰSZAKI

ADATOK

Kézifék
12 V elektromos rendszer
Normál Walterscheid kardán
1,5 m magas rácsos homlokfal
Függőleges szórószerkezet négy tépőhengerrel és
Hardox késekkel
 Szórószerkezet nyílása H=900 mm
 8 x 31 mm-es lehordólánc - 1 pár
 Támasztóláb

Összsúly
Önsúly
Raksúly
Platóméret (hossz x szélesség)
Oldalfalmagasság
Térfogat
Hasznos térfogat
Nyomtáv
Négyszögletes tengely
Max. sebesség
Vonófej max. terhelése
Gumiméret
Szórásszélesség -ig

MF 400

MF 500

MF 550

4.000 kg
1.200 kg
2.800 kg
1,60 x 2,80 m
0,50 m
2,25 m3
4,50 m3
2.100 mm
60 mm
10 km/h (25 km/h)*
1.000 kg
10,0/75-15,3" 10 PR
5m

5.000 kg
1.300 kg
3.700 kg
1,60 x 3,20 m
0,50 m
2,60 m3
5,20 m3
2.100 mm
60 mm
10 km/h (25 km/h)*
1.000 kg
11,5/80-15,3" 10 PR
5m

5.500 kg
1.400 kg
4.100 kg
1,60 x 3,60 m
0,50 m
2,90 m3
5,80 m3
2.100 mm
60 mm
10 km/h (25 km/h)*
1.250 kg
11,5/80-15,3" 12 PR
5m

13,0/55-16" 12 PR
15,0/55x17" 10 PR

13,0/55-16" 12 PR
15,0/55x17" 10 PR



















RENDELHETŐ OPCIÓK

Gumizás
11,5/80-15,3" 10 PR
500 mm-es oldalmagasítók
13,0/55-16" 12 PR
Hátsó oldal vagy hátsó oldalmagasító
15,0/55x17" 10 PR
Hátsó védőrács - hidraulikus vagy mechanikus

emeléssel

Hidraulikus nyitású ajtó a szórószerkezet előtt

Hidraulikus silómagasító 3 x 500 mm

Nagy szögkitérésű Walterscheid kardán (80°)

Hidraulikus fékrendszer (25 km/h)*

Egyvezetékes légfékrendszer (25 km/h)*

Hidraulikus fék fékerőszabályzóval és biztonsági

szeleppel (40 km/h)
Jelmagyarázat:  szériafelszerelés,  rendelhető felszerelés,  nem rendelhető

SUPERFEX MINIFEX TRÁGYASZÓRÓK

ELŐNYÖK, RÉSZLETEK

Silófelépítmény használata esetén az ajtó
felnyitási lehetősége

Silófelépítmény használata esetén a térfogat
50 %-kal megnő

Automatikus láncfeszítő rugó

A silófelépítmény feltöltése és leürítése a
rácson keresztül ellenőrizhető

40 km/h munkasebesség esetén a sárvédők a
kötelezően előírt felszereléshez tartoznak
Hátsó védőlemez hidraulikus emeléssel
Hidraulikus támasztóláb

Forgalmazó:

Farmtech d.o.o.
SI-9240 Ljutomer, Prešernova 40, Slovenia
Tel.: +386 (0)2 584 91 00
Fax: +386 (0)2 581 16 75
info@farmtech.si
www.farmtech.si
Szervestrágya és komposzt minőségi, pontos és széles kijuttatása

A műszaki változtatások jogát fenntar tjuk.

Az univerzális szórószerkezet vezérlése
elektromágneses szelepekkel a traktor
fülkéjéből

 500 mm-es harmadik magasító
 Hátsó oldal vagy hátsó oldalmagasító
 Hátsó védőrács - hidraulikus vagy
mechanikus emeléssel
 Hidraulikus nyitású ajtó a szórószerkezet
előtt
 Hidraulikus silómagasító 3 x 500 mm
 Nagy szögkitérésű Walterscheid kardán (80°)
 Elektromágneses irányítószerkezet
 Hidraulikus támasztóláb
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SUPERFEX rendelhető felszerelése

