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Model Ample treball 
mm

Ample transport 
mm Pes Kg

SRF-30/66A 3.000 3.000 836
SRF-40/66A 4.000 2.870 1.075
SRF-50/66A 5.000 2.870 1.245
SRF-60/66A 6.000 2.870 1.416
SRF-70/66A 7.000 2.870 1.587
SRT-40/65T 4.000 2.870 1.354
SRF-50/65T 5.000 2.870 1.554
SRF-60/65T 6.000 2.870 1.721
SRF-70/65T 7.000 2.870 1.954

SEGUÉS, experts en el treball del sòl
L’ús del corró frontal SRF de SEGUÉS ens proporciona l’esmicolat de terrossos i un bon 
anive-llat del llit de sembra. D’una sola passada prepararem, compactem i realitzem 
labors de sembrat amb tot tipus de màquines pneumàtiques. (cereals, gira-sol, etc.).
Els corrons frontals amb plegat hidràulic s’adapten lliurement al llit de sembra aconseguint 
un treball uniforme de la màquina.

Corró de cèrcols i enganxament frontal de 3 a 7 mts

Punts forts dels rodets d’anells SEGUÉS:
- Xassís tubular i plegat hidràulic
- Diàmetre de l’eix de 60 mm
- Distància entre cèrcols de 130 cm
- Tub fabricat amb xapa corbada de 8 mm i eix passant. Sobre la tapa es solda
un maneguet d’1 ¼ “per a poder emplenar de líquid.
- Els cèrcols s’elaboren amb angles corbats de 50 mm i un diàmetre de 650 mm
que faciliten un esmicolat addicional dels sòls terrosos aconseguint que trenqui
millor els terrossos i dibuixar els canalons de sembra perquè s’allotgi el gra que
acomiada la sembradora.
- Muntatge independent per a facilitar el gir dels mateixos i l’expulsió de pedres i
terra que s’introdueixen durant el treball.
- Dissenyat per a ser acoblat al tripuntal davanter del tractor, també pot ser uti-
litzat amb l’enganxament posterior o darrere de tota mena d’eines de preparació
del llit de sembra.
- El perfil i el gir independent dels cèrcols sobre un sol eix avalen la seva fiabili-
tat, la màxima durada i el mínim desgast de la màquina.
- El sistema d’enganxament auto-direccional ens garanteix un treball perpendicu-
lar al sentit de la marxa de la màquina, que juntament amb l’oscil·lació dels cos-
sos, ens permet una perfecta adaptació al sòl i senzills girs del tractor.
- Protegit amb pintura d’alta qualitat i resistència.

A = Anell
T = Tub

CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES


