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ANNOVI A típusú turbinás szervestrágyaszóró gépek 

raktér űrtartalma 4,5-8 m3; szórásszélesség 4-6 m; önsúly 1200-2300 kg; raksúly 2800-6700 

kg 

A turbinás oldalt szóró szer-

kezetű szervestrágyaszóró 

gépek a kertészeti művelés-

ben, illetve a nagyobb térál-

lású szőlő és gyümölcsültet-

vényekben is hatékonyan al-

kalmazhatók. 

• A beállítástól és anyagmi-

nőségtől függően 1 t trágya 1 

– 5 perc alatt szórható ki. 

• A turbinás szerkezet na-

gyobb szórásszélességet biz-

tosít. 

• A szervestrágyaszórónak a kihordó szerkezete 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 energia felvétel keve-

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

Alapfelszereltség: 

- 3 fokozatban állítható, láncos, kaparóléces kihordó szerkezet  

- sorszóró hidraulikus működésű tárcsás repítővel 

- mechanikus rögzítő és pneumatikus üzemi fék 

- közúti világításkészlet, - kardántengely 

Alap kivitelben használt, de jó állapotú, keveset futott, katonai készle-

tekből származó gumiabroncsokkal kerülnek szállításra. Igény esetén 

felár ellenében új abroncsokkal is rendelhetők.  

Műszaki adatok: 

Típus A-55  A-65  A-75  A-85  A-95  

Cikkszám 02020061 02020081 02020101 02020121 02020131 

Raktér űrtartalma (m3) 4,5 5 6 7 8-9 

Szórásszélesség (m) 4-5 6 6 6 6 

Oldalfal magassága (m) 0,80 0,80 1,00 1,00 1,00 

Raktér hossz (m) 3,5 3,5 4,0 4,5 5,0 

Turbina átmérő (m) 1,40 1,55 1,55 1,55 1,55 

Vonóerő szükséglet (LE) 50 50-60 60-70 70-80 70-80 

Abroncs méret 385x65x22,5 385x65x22,5 385x65x22,5 385x65x22,5 425/65x22,5 

Önsúly (kg) 1250 1350 1850 2100 2300 

Raksúly (kg) 2800 4700 5220 6000 6700 

Tengelyek száma 1 1 1 1 1 

Max. szélesség (m) 1,95 2,20 2,20 2,20 2,25 

Kihordó szerkezet 
3 sebességes, mechanikus hajtású, 2 láncos, ka-

paróléces 

3 sebességes, mechanikus haj-

tású, 3 láncos, kaparóléces 

Hidr. sorszóró tárcsás 

rep.+burkolat 
02021091 - 
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Kiegészítő felszerelések: 

Megnevezés A-55 A-65 A-75 A-85 A-95 

Horganyzott oldalfal 02021042 020210420 02021043 02021044 020210441 

Horganyzott dupla plató - - 02021141 02021142 020211421 

Nagy szögkitérésű kardán 020210502 - - - 

Hidraulikus kihordó szerkezet 02021060 02021061 02021062 02021063 

Nyomófal automata mozgású lánccal 02021030 02021031 

Hidraulikus döntés a hidraulikus sorszó-

róhoz 
02021100 - 

Nyomkövető vonórúd mechanikus rögzí-

téssel 
02021110 - - 

Nyomkövető vonórúd hidraulikus rögzí-

téssel 
02021112 - - 

Első hidraulikus zsilip - 0202112 

Hidraulikus oldalajtó - 0202113 02021130 

Hidraulikus támasztóláb - - 0202122 
  


