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ESCAMPADOR

 SPTA - SAL
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SEGUÉS, SEMPRE A EL COSTAT DE L'AGRICULTOR
Maquinària Agrícola Segués, SL ofereix un escampador de fem autocàrregable model SPTA i un 
escampador de fertilitzant SAL per donar solucions als petits i mitjans agricultors. 
L'escampador de fertilitzant orgànic autocàrregable SPTA és una màquina dissenyada per 
eliminar tots els problemes actuals de fertilització amb fertilitzants sòlids com FERTILITZANT, 
COMPOST, ETC. ... Aquesta eina elimina la necessitat de carregar fertilitzant amb altres 
màquines, ja que els localitzadors baixen a la posició de càrrega i permeten la càrrega directa 
de fertilitzant com si fos una pala. Quan es dispensa el fertilitzant, la pala es converteix en 
tremuja i els localitzadors es despleguen per a realitzar la fertilització. A més, amb un nou 
sistema vibratori, és possible descarregar tot el material mitjançant un sinfí integrat.
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CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES:

MODEL
LLARG 
TOTAL 
(mm)

LLARG 
PALA 
(mm)

PES 
(kg)

POTENCIA
(Cv)

CAPACITAT 
LITRES

SPTA-125 1.750 1.250 320 >40 750
SPTA-150 2.000 1.500 410 >50 900
SPTA-170 2.200 1.700 470 >70 1.000
SPTA-180 2.300 1.800 530 >80 1.100
SPTA-200 2.500 2.000 620 >80 1.250
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POSICIÓ D'ABONAT
 En la seva posició de treball la 
pala es transforma en tremuja i 
desplega el braç localitzador així 

com l'element distribuïdor i 
vibrador

POSICIÓ DE CÀRREGA
Els elements localitzadors plegats 

carreguen el fertilitzant 
directament des del terra sense 
necessitat d'altres màquines o 

operadors.

LOCALITZACIÓ DE L'ADOB 
La reixa va obrint un solc i 
l'adob queda localitzat a 
l'interior d'aquest. També pot 
escampar-se mitjançant disc o 
caiguda lliure

Els escampadors de fertilitzants en línia SAL localitzen el fertilitzant en una banda estreta en 
la superfície o en certa profunditat al costat de la línia de plantes a fertilitzar.
S'utilitzen preferentment com a unitats muntades en les sembradores, en cultius en línies a 
distàncies considerables (blat de moro, hortalisses, etc.)
Disposen de reixes d'obertura a la part posterior de la qual es diposita l'adob, que cau a 
través d'un tub gruixut i flexible o sobre una rampa formada per les pròpies reixes.
S'aconsegueixen desplaçament de fins a 30 cm amb el localitzador per arribar a la base del 
cultiu. També comptem amb escampadors de fertilitzant de dosi central que li permeten 
acoblar diferents implements.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MODEL
LLARG
TOTAL 
(mm)

DESPLACAMENT 
LOCALITZADOR 

(mm)

PES 
(kg)

POTENCIA
(Cv)

CAPACITAT 
LITRES

SAL-400 1.200 300 260 >40 400
SAL-600 1.600 300 280 >40 600
SAL-800 1.900 300 300 >40 800
SAL-1000 2.300 300 340 >40 1000




