
 

 

 

02020001_annovi_a25_35_45_turbinas_szervestragya_szoro_ultetvenybe|2109201335 - 1 - 

A 25, 35, 45 TÍPUSÚ TURBINÁS SZERVESTRÁGYASZÓRÓ 

  
A-25 típusú turbinás szervestrágyaszóró A-45 típusú turbinás szervestrágyaszóró 

Az ANNOVI szervestrágyaszórók keskeny nyomtávjának köszönhetően a szűk szőlő- és gyü-

mölcsültetvények sorközeibe is ajánljuk szervestrágya-terítésre. A turbinás szervestrágyaszó-

rók 3 különböző nagyságban érhetőek el, amellyel könnyebben igazodik a különböző mezőgazda-

sági szerves trágyaszóráshoz. 

A turbinás szerkezetű szervestrágyaszórók fő előnyei: 

• A turbinás szerkezet nagy szórásszélességet biztosít. 

• A kihordó szerkezet előre mozgatja a raktérben lévő anyagot, így a traktor hátsó tengelye 

folyamatosan terhelve van, biztosítva ezzel az egyenletes vonóerőt. 

• A kezelő folyamatosan figyelemmel kísérheti a terítést. 

• A feltekeredett kötöző zsinegek eltávolítása kevesebb időt vesz igénybe. 

• A hajtást nem kell hátravinni és több hajtóművet alkalmazni, ezért az energiafelvétel kevesebb, 

a szerkezet felépítése egyszerűbb, a karbantartás és a javítás könnyebb.  

Alapfelszereltség: 

- 3 fokozatban állítható, láncos, kaparóléces ürítő szerkezet 

- sorszóró mechanikus működésű tárcsás repítővel 

- pneumatikus üzemi fék (az A-25 típusnál mechanikus fék) 

- mechanikus rögzítőfék 

- közúti világítás 

- kardántengely 

Műszaki adatok 

Típus A-25 C szervestrá-

gyaszóró 

A-25 szervestrá-

gyaszóró 

A-35 szervestrá-

gyaszóró 

A-45 szervestrá-

gyaszóró 

Cikkszám 020200 02020001 02020021 02020041 

Raktér űrtartalma 2,1 m3 2,3 m3 2,8 m3 3,5 m3 

Szórásszélesség 1-5 m, szabályoz-

ható 

1-5 m, szabályoz-

ható 

1-5 m, szabályoz-

ható 

1-5 m, szabályoz-

ható 

Teljes gépszélesség 1,45m 1,45 m 1,65m 1,65 m 

Önsúly 850kg 900 kg 1000 kg 1050 kg 

Raksúly  1900kg 1950 kg 2750 kg 3150 kg 

Raktér hossza 2,5m 2,8 m 2,8 m 3,3 m 

Raktér magassága 0,7m 0,7 m 0,7 m 0,7 m 

Turbina átmérője 1,05m 1,05 m 1,25 m 1,25 m 

Teljesítmény igény  30LE 30 LE 35 LE 35 LE 

Új abroncsok 10.75 x 15.3 10.75 x 15.3 10.75 x 15.3 10.75 x 15.3 
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Opciók: 

Megnevezés A-25 A-35 A-45  

Nyomófal automata mozgású lánccal 0202103 

Horganyzott oldalfal 0202104 02021040 02021041 

Nagy szögkitérésű kardán 020210501 

Hidraulikus kihordószerkezet 0202106 

Sorszóró hidraulikus működésű tárcsás repítővel 0202109 02021090 

Hidraulikus döntés a hidraulikus sorszóróhoz 0202110 02021100 

Nyomkövető vonórúd mechanikus rögzítéssel 0202111 

Nyomkövető vonórúd hidraulikus rögzítéssel 02021111 

Kerekek 13.0/55-16 02021149 

Hidraulikus nyitású központi kitároló 0202118 

20 cm magasító 0202119 
 


