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ESCAMPADOR DE SAL - PL i SRT Tel. +34 973 524 336

segues@seguessl.com www.segues.es

MAQUINÀRIA AGRÍCOLA SEGUÉS al costat de les persones des de 1978
Els distribuïdors de sal i sorra PL i SRT estan equipats amb una tremuja de polietilè o acer 
inoxidable resistent a les agressions químiques pròpies de la sal i productes anticongelants, 
són perfectes per als treballs de manteniment viari. Si es vol limitar l’ample de treball, poden 
equipar-se amb un deflector que ens permetrà treballar en qualsevol espai amb total 
comoditat.

PUNTS FORTS:

- Distribució mitjançant disc centrífug.
- Sistema de distribució 100% regulable.
- Sistema de regulació de la dosi icació simple i intuïtiu.
- Regulació de la zona del disc on ha de caure la sal.
- Sedàs de sèrie per a evitar embussos i l’entrada de cossos estranys.
- Petit remenador en la sortida del producte per a una correcta alimentació del disc.
- Sistemes especials per a la sal.

EQUIPAMENT DE SÈRIE PL:

- Remenador i sedàs per a evitar embussos i entrada de cossos estranys.
- Disc i 4 paletes d’acer inoxidable.
- Tremuja de polietilè
- Accionament mecànic del disc mitjançant PTO a 540rpm.
- Obertura i tancament mitjançant palanca.
- Enganxament al 3 punt CAT I-II.
- Ample de treball de 1-6m.

Model Capacitat Ample Llarg Alt Pes Potència

 PL-500 400 kg 350 l 1.230 mm 1.240 mm 1.140 mm 60 kg 30 cv

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES ESCAMPADOR PL

ESCAMPADOR PL

ESCAMPADOR SRT

EQUIPAMENT DE SÈRIE SRT:

- Sedàs d’acer inoxidable per a evitar embus-
sos i entrada de cossos estranys.
- Disc i paletes d’acer inoxidable.
- Tremuja d’acer inoxidable.
- Accionament hidràulic.
- Accionament mitjançant PTO del tractor.

Model Capacitat Ample Llarg Alt Pes Potència

 SRT-800-PRO 740 kg 800 l 1.500 mm 1.295 mm 1.020 mm 155 kg 30 cv

SRT-1000-PRO 930 kg 1.000 l 1.500 mm 1.295 mm 1.045 mm 168 kg 30 cv

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES ESCAMPADOR  SRT


