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Trosilnik 
FERTI–2 z dvema 
trosilnima diskoma 
uporabljamo za 
trosenje vseh 
vrst mineralnih 
gnojil. 

Rasipač 
FERTI–2 namijenjen 
je za rasipanje 
mineralnih 
granuliranih gnojiva, 
praškas�h gnojiva ili 
njihovu mješavinu. 

A FERTI–2 �pusú 
műtrágyaszóró, amely két 
röpítőtárcsával szerelt, 
bármely fajta műtrágya 
kiszórására alkalmazható. 
Függeszte� szerkezetű, 
1000-től 2500 literes 
tartálymére�el rendelkezik.

Za kmetijska in komunalna področja
Za ratarstvo i zelene površine
Közösség által támogatott mezőgazdaság
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Elektronika
Elektronikus vezérlő egység
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Za kmetijska in komunalna področja
Za ratarstvo i zelene površine
Közösség által támogatott mezőgazdaság

Standardna oprema:
·  Dva nerjaveča trosilna diska
·  Nerjaveče lopatice
·  Nerjaveče dno nasipnice
·  Kovinska prekucljiva nasipnica
·  Mreža
·  Dvojno hidravlično reguliranje 
  trosenja iz kabine traktorja
·  Možnost priklopa prikolice
·  Avtomatski napenjalec verige
·  Predpriprava za montažo 
  elektronike INO Smart Flow

Dodatna oprema:
·  NOVO!!! Elektronika 
  "INO Smart Flow"
·  Povišek 500L in/ali 1000L 
  (za osnovo 1000L)
·  Omejevalec trosenja (limiter)
·  Voziček (za vlečeno izvedbo)
·  Pokrivalo (cerada)
·  Svetlobna signalizacija - luči
·  Kolesa za premikanje
·  Kardanska gred

 Standardna oprema:
·  Dva nehrđajuća diska za rasipanje
·  Nehrđajuće lopatice na disku
·  Nehrđajući donji dio lijevka
·  Limeni nagibni lijevak
·  Zaštitna mreža u lijevku
·  Daljinski hidraulični upravljač
·  Mogućnost pričvršćenja kolica
·  Automatski zatezać lanca
·  Predinstalacija za elektroniku 
  INO Smart Flow
 
Dodatna oprema:
·  NOVO!!! Elektronika 
  "INO Smart Flow"
·  Kolica za rasipač
·  Pokrivač lijevka
·  Komplet svijetla
·  Regulator širine rasipanja 
  (limiter)
·  Točkovi za ručno pomicanje
·  Kardansko vratilo

Nastavitev pretoka gnojila

Podešavanje protoka đubriva

Két darab rozsdamentes anyagból 
készült röpítőtárcsa

Hidravlično zapiranje trosenja iz 
kabine traktorja

Hidrauličko zatvaranje rasipavanja sa 
traktorske kabine

Kettős, hidraulikus szabályzás

Omejevalec trosenja

Limiter

Parcella szélén alkalmazható 
szóráshatároló

FERTI-2 1000

FERTI-2 1500

FERTI-2 2000

FERTI-2 2500

kg

375

413

430

468

-1min

540

540

540

540

 Vol. (l)
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m (min)

12-24

12-24

12-24

12-24
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24 -36

24 -36

24 -36
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Alapfelszereltség  
·  Két darab rozsdamentes anyagból 
  készült röpítőtárcsa
·  Rozsdamentes acél tartályfenék és 
  szabályzó rendszer
·  A könnyebb hozzáférést és tisztítást 
  biztosító felbillenthető fém tartály
·  Kettős, hidraulikus szabályzás
·  Vontatott szállitókocsi 
  műtrágyaszóró keretre történő 
  kapcsolhatósága
·  Automatikus láncfeszítő
·  Fényvisszaverő elemek
·  Rögrács

Opció:
 ·  INO Smart Flow elektronikus 
  vezérlő egység műtrágya 
  adagoláshoz
·  INO Smart Flow 
  szóráshatároláshoz
·  Szállítókocsis kialakítása – 
  Szállítókocsi
·  Parcella szélén alkalmazható 
  szóráshatároló
·  Takaróponyva
·  Rozsdamentes acélból készült 
  zsákbontó berendezés
·  Világító berendezés közúti 
  szállításhoz
·  A különböző műtrágyák kiszórt 
  mennyiségét kalibráló egység


