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B DE LUX KÉTTÁRCSÁS FÜGGESZTETT MŰTRÁGYASZÓRÓ 

tartály 1000-2000 l; szórásszél. 12-24 m; tartály szél. 230-240 cm; hossz. 127-157 cm; min. 

töltési magasság 110-145 cm; önsúly 300-400 kg; 3 pont függ. II-III. kat; TLT 540; meghajtó 

teljesítményigény 12 LE 

 
 

 
1000 literes FAZA DE LUX műtrágyaszóró 

A B DE LUX műtrágyaszórókat a közepes és na-

gyobb gazdaságokba, elsősorban szántóföldi talaj-

erő utánpótlásra ajánljuk. 
 

 

A B DE LUX széria két szórótányérján elhelyezett 

3-3 db repítőelem (hossza: 150/180/225 mm) 

nagy szórásszélességet és egyenletes terítést biz-

tosít. A két szabályzókar külön-külön nyitható és 

zárható, illetve 21-21 fokozatban rögzíthető a ki-

szórandó mennyiség beállítására. Ez lehetővé teszi 

a kijuttatott anyag mennyiségének pontos szabá-

lyozását és a szóráskép jobb vagy bal oldali ¼, il-

letve ½ körívű beállítását. 

 

Eltérő méretű repítőelemek kisebb szórásszélesség-

hez igény szerint rendelhetők. 

 
Alap felszereltség: 

• rögrács 

• keverők 

• INOX szórószerkezet 

• hidraulikus nyitás-zárás 

• oldalszórást szabályzó kar 

• nyomatékhatárolós kardántengely 

• közúti világítás készlet 

• műanyag adagolóegység 21-21 fokozatban állítható szórásmennyiséggel 

 

Műszaki adatok 
 

 B DE LUX 1000 B DE LUX 1500 B DE LUX 1800 B DE LUX 2000 

Cikkszám alap felszereltséggel 01000143112 01000143212 01000143312 01000143412 

Tartály űrtartalma (l) 1000 1500 1800 2000 

* Szórásszélesség (m) 12-24 12-24 12-24 12-24 

Nettó súly (kg) 300 350 380 400 

Tartály szélessége (cm) 230 230 240 240 

Tartály hossza (cm) 127 127 147 157 

Minimális töltési magasság (cm) 110 124 135 145 

A keverő fordulatszáma 185 min –1 

Szórótárcsák átmérője 24,4 cm 

A tárcsák fordulatszáma 790 min –1 

Oldalsó szórás vezérlése hidraulikus szelep 

3 pont függesztés II. és III. kategória 

TLT fordulatszáma 540 min –1 

Meghajtó teljesítményigény  12 LE 
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Kiegészítő felszerelések 
 

Cikkszám Megnevezés 

 
FAZA GPI-100 hidraulikus darukar 

Cikkszám: 154002201 
(A darukar külön is megvásárolható, további adatok a darukar 

ismertetőjében) 

0100014062 Ponyva 

0100014064 Magasító 1000-ről 1500 literre   

0100014065 Magasító 1000-ről 1800 literre 

0100014066 Magasító 1000-ről 2000 literre 

01000151 CAR/40-RS-V kocsi 

01000153 CAR/40-RD-V kocsi 

010001551 CAR/40 kpl. lépcső 

010001552 CAR/40 kardántengely 

  

 

ALACSONY FORDULATSZÁMÚ KEVERŐ ROBOSZTUS RÖGRÁCS 

 
 

Két nagyon alacsony fordulatszámú vízszintes ke-

verő, amely a folyamatos műtrágyakiszórást biz-

tosítja a szabályozható nyílásokon keresztül, az 

anyag porosítása nélkül. 

 
 

Az esetleges rögök visszatartásának haté-

kony eszköze 

HIDRAULIKUS VEZÉRLÉS 

Kényelmes és előnyös működés 

MŰANYAG NYÍLÁSOK 

Pontosak és nem rozsdásodnak 

 
 

A munkahenger segítségével közvetlenül a traktor 

kabinjából nyithatjuk és zárhatjuk az adagolószer-

kezet kiömlőnyílásait. 

 
 

A tartály alsó részén található adagolószer-

kezet műanyagból készül, így jól ellenáll a 

korróziónak. A kiszórandó anyag mennyisé-

gének beállítása az 21-21 pozícióban rögzít-

hető adagolókarokkal történik, ami pontos 

kijuttatást biztosít. 

 


