
Güstrower

Univerzális nagyteljesítményű röpítőtárcsás műtrágyaszóró, amely 
alkalmas minden granulált, kristályos és poralakú műtrágya, mész, 
valamint melléktermék (tyúktrágya, komposzt stb.) kijuttatására.
A műtrágyaszórótartály térfogata 6 m3.
Munkaszélesség: jóminőségű granulált műtrágyánál 40 m, kar-
bamid és ammóniumszulfát esetén 30 m, aprószemcsés műtrá-
gyánál 24 m, mész és komposzt kijuttatása esetén 12- 16 m.
Kijuttatható mennyiség: kb. 40 kg/ha - 16.000 kg/ha

Güstrower -D076 A-

a Dammann-Trac DT 2000 H géphez

műtrágyaszóró adapter



Dickey-John-Sensor LH 500

Szériakivitel a mechanikus határszóró, 
(baloldalra szerelhető a „Terelő II“), hid-
raulikus vezérlése opcióként megren-
delhető.

A kaparóláncos kihordó sebességét elektrohídraulikával szabályozza és biztosítja a 
haladásisebességtől függő mennyiségi adagolást, (Dickey-John szenzor, szabályzó 
szelep és az eszközhordozóról kapott sebesség jel) segítségével.
Területspecifikus műtrágyakijuttatás is megoldható a szériakivitelű LH 500 szabály-
zóautomatikával. A kiszórást a hozamtérkép adatai szerint, vagy az „N“ szenzor segít-
ségével lehet vezérelni. A gép kompatibilis a piacon ismert rendszerekkel.

Támasztólábak biztosítják a Dam-
mann-Trac gépen a gyors permetező 
és műtrágyaszóró adapter cseréjét. 
 

A röpítőtárcsás szórószerkezet mun-
kaszélessége 40 m, és a kijuttatandó 
mennyiség 1000 kg/ha is lehet, (hid-
raulikus hajtómű, fordulatszám sza-
bályzással),  röpítési szög 25°. A kopó 
elemek hosszú élettertamúak mivel 
rozsdamentes acélból készülnek.

Kiegészítő tartozékok:
- 4 db állítható magasságú támasztóláb (a permetező és a műtrágyaszóró cserélyéhez) 
- tartályrostély -  csukható tartályfedél -  nagyszilárdságú szórótányér – baloldalra sze-
relhető mechanikus határszóró „terelőlemez II“ -  opcióként a határszóró lehet hidrau-
likus vezérlésű is -  téli közuti szóróadapter -  lesodróhenger (az egyenletes adagolást 
biztosítja ha 4000 kg/ha felett szórunk)
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Műszaki információk: 
Güstrower D 076 A, műtrágyaszóró adapter a Dammann-Trac DT 2000 H géphez

Kihordó rendszer:
Nagyszilárdságú kaparólánc (nedves 
anyagnál sincs boltozódás) egyenletes 
adagolással (lejtős terepen sincs elté-
rés).

      Az Ön kereskedője:
Gyári képviselet:
STARCZ Kft
5000 Szolnok, Csiky G.u. 36
Tel./fax: (+36) 56 423-068
Mobil:(+36) 30 9-582-088


