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FERTI PK
300-400-500
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Za kmetijska in komunalna področja
Za ratarstvo i komunalo
Mezőgazdasági földterület és települési használatra  

FERTI PK m
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1-18
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60

62

64
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540

540

540

 Vol. (l)

300

400

500

max kg

350

450

550

FERTI PK 300

FERTI PK 400

FERTI PK 500

Model FERTI PK 
uporabljamo pred-
vsem v komunali za 
trosenje soli in peska, 
lahko pa tudi v kme-
�jstvu. S šes�mi lo-
pa�cami na trosilni 
plošči omogoča 
enakomerno trosen-
je po celotni površini.

Rasipač FERTI PK 
namijenjen je za 
rasipanje mineralnih 
granuliranih gnojiva, 
praškas�h gnojiva ili nji-
hovu mješavinu. Upotre-
bljava se i u komunalnoj 
djelatnos� za rasipanje 
pijeska, soli ili njihovu 
mješavinu.

A FERTI PK műtrágyaszóró 
�pusát főként települési 
robbantáshoz használják, 
de a mezőgazdaságban is 
használható. A ké�rányú 
vezérlés segítségével lehetőség 
van a jobbra, balra vagy 
mindkét oldalra elosztandó 
összeg felhasználására.

Standardna oprema:
• Plastični lijevak
• Nehrđajuće (inox) dno
• Nehrđajući (inox) disk sa 
  6 lopatica
• Dupla regulacija zatvaranja 
  zasuna
• Priključak na traktore l. I ll. 
  kategorije
• Priključak za prikolicu
• Zaštita rasipanja po traktor

Dodatna oprema:
• Mreža
• Regulator širine rasipanja
• Mješač za praškasta gnojiva
• Pokrivač lijevka
• Daljinski hidraulični upravljač
• Usmjerivač rasipanja
• Pozicijska svijetla
• Kardansko vratilo
• Nastavitev protoka đubriva

Alapfelszerelés:
• Műanyag tartály
• Rozsdamentes acél tartályfenék és 
  szabályzó rendszer
• Rozsdamentes acél röpítőtárcsa hat 
  forgólapáttal
• Robosztus kialakítású csatlakozó
• A kijuttatandó anyagmennyiség 
  kétoldali szabályozhatósága
• I. és II. kategóriás erőgépekre történő 
  hárompont-függesztés lehetősége
• Vontatott pótkocsi műtrágyaszóró 
  keretre történő kapcsolhatósága
• A traktort védő terelőburkolat
• Tároláskor stabilitást biztosító 
  támasztó lábak

Opció:
• Szórás határoló + kiegészítő
• Világító berendezés
• Rács
• Hosszabb, boltozódás gátló 
  keverőelem
• Takaróponyva
• Hidraulikus szabályozhatóság
• Sorműtrágyázásra alkalmas 
  kiegészítő berendezés
• Kardán tengely  T10
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Standardna oprema:
• Plastična nasipnica 
• Nerjaveče dno nasipnice 
• Nerjaveča trosilna plošča 
  s šestimi nerjavečimi 
  lopaticami 
• Močno nosilno ogrodje 
• Dvojna regulacija količine 
  raztrosa 
• Možnost omejitve regulacije 
• Priključek za I. ali II. kategorijo
• Priklop za prikolico 
• Dodatne nogice za stabilnost 
• Lijak pritrjen s petimi vijaki
• Zaščita trosenja po traktorju

Dodatna oprema:
• Mreža
• Omejevalec trosenja 
• Dodatno mešalo za sol, apno
• Pokrivalo za nasipnico 
• Daljinska hidravlična 
  regulacija 
• Naprava za trošenje 
  gnojil v vrsto
• Komplet luči
• Odpiralec vreč inox
• Sornik in zatiki za priklop 
  na traktor
• Kardanska gred




