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A vetőgép kiválasztása elengedhetetlen. A jó vetés a jó termés 
alapja.

Kombinált vetőgépeinket úgy terveztük és dolgoztuk ki, hogy 
optimalizálják a magágy előkészítését és gondoskodjanak a 
rendszeres és pontos vetésről, még nehéz munkakörülmények között 
is. Mindez garantálja a betakarítás tökéletes minőségét.
Egyszerű, gyors és pontos beállításainak köszönhetően az új ALPEGO 
vetőgépek minden helyzethez és munkakörülményhez 
alkalmazkodnak.
Az Alpego által kínált lehetőségek széles választéka, mint például a 
forgóboronák, a marógépek, a különböző hengerekkel kombinált 
tárcsás előkészítők és számos speciális tartozék; lehetővé teszi, hogy 
mindig megtalálja a legmegfelelőbb megoldást minden igényhez.

Jet Kompakt pneumatikus vetőgép 

Fertidrill Nagy teljesítményű fronttartályok

Az Ön személyre 
szabott vetőgépe 
Az Ön igényeinek megfelelő 
pontosság és egyszerűség.
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Airspeed 
Egyedüli technológia a 
piacon

TARTALOM
Gumibakos vetőegység 

 Alpetronic - Alpeg  elektronika

AIRON adagoló

DOSAL  adagoló

“Turbo ROTAL” kiosztás                  

-Melyik eszköz, melyik vetőgéphez?      

Jet-M       

Jet-X       

Airspeed AS4

Multifunkcionális tartályok    

Fertidrill ASF     

Fertidrill ASmaX     

Műszaki adatok  

KOMBINÁLT VETŐGÉP ÉS FRONTTARTÁLYOK 
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 6 - 7 oldal

 8 - 9 oldal

10 - 11 oldal

12 - 13 oldal

14 - 15 oldal

16 - 17 oldal

18 - 19 oldal

20 - 21 oldal

22 - 23 oldal

24 - 25 oldal

26 - 27 oldal

28. oldal
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60 Kg

Parallelogramma a vetésmélység beállításához

Gumibakos vetőegység
Többfunkciós vetőrendszer!

Az ALPEGO gumibakos vetőelem 4 Silent Blocks-re van felszerelve, 
amely maximálisan 60 kg ellenállást biztosít a tárcsán.
Ez lehetővé teszi az állandó vetésmélység megőrzését minden 
talajállapotban, és könnyedén leküzdheti az akadályokat.

ALPEGO RUBBER

 vetőegység 
lengéscsillapító rendszere. 

Nem igényel karbantartást. 

 

Parallelogramma a forgóborona 
munkamélységének beállításához; 
a 2 vetéssor vízszintes marad, 
ugyanolyan nyomást biztosítva. 

Hengerre rögzített simítólap
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Nagy távolság a két vetéssor (43 cm) között, hogy elősegítse a 
talaj és a szármaradványok áthaladását.

2 munkahenger a mélység és a szög állításához  

Minden vetőelem azonos 
hosszúságú, következésképpen 
ugyanaz a behatolási erő.

Magtakaró pálcák

Gumikerekek a vetésmélység 
szabályozásához minden egyes elemen.

KOMBINÁLT VETŐGÉPEK ÉS FRONTTARTÁLYOK 
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Monitor SUPER- PLUS

-  Adagoló elektronikus kezelése
-  Automatikus mérés és kalibrálás 
-  Kiosztott mag mennyiség moduláció 
-  Tartály szint riasztás
-  Az adagoló forgásának vezérlése 
-  Haladási sebesség
-  Ventilátor fordulat
-  Tramline
-  Pre-Start funkció

 

Alpego JET-M és ASF vetőgépekhez

Alpetronic
Vetőgép vezérlése kéznél

Monitor POWER

- Elektronikus adagolókezelés
- Automatikus mérés és kalibrálás
- A kiosztott vetőmag mennyiségének kijelzése
- Tartály szint riasztás
- Az adagoló forgásának vezérlése
- Haladási sebesség
- Ventilátor fordulat
- Tramline
- Pre-Start funkció
- A hátsó tartály töltésének automatikus kezelése

Az Alpego AS4 vetőgéphez 
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Monitor DIGIT

-  5,6 "nagyfelbontású színes kijelző
-  USB port az adatátvitelhez
-  RS232 soros port
-  Kamera bemenet
-  CAN-BUS csatlakozó
-  kiterjeszthető funkciók számos APP-vel, mint 
például a Task Control (TC), az útmutató 

             parallela, sor vég kezelés .....

Alpego JET-X és ASmaX  vetőgéphez    
(Jelen van a nem Isobus 
traktorokhoz egy készlet)

Monitor TOUCH

-  agyfelbontású 8 "-os érintőképernyős színes kijelző 
(800x600 TFT)
-  USB port az adatátvitelhez
-  RS232 soros port
-  Kamera bemenet
-  CAN-BUS csatlakozó
-  számosbővíthető funkció 
- APP, mint a Task Control (TC), az útmutató 

       parallela, sor vég kezelés .....

 Alpego JET-X és ASmaX ISOBUS vetőgépekhez

KOMBINÁLT VETŐGÉPEK ÉS FRONTTARTÁLYOK 
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Tengely 11.5 cm3

Például repce

Tengely 110 cm3

Például búza

Tengely 392 cm3

Például borsó

A sebességváltás a tengelyek cseréjével 
együtt nagyobb pontosságot biztosít, és 
megduplázza a használat lehetőségeit.

SEBESSÉGVÁLTÁS

AIRON
Pontos és finom adagolás a 
vetőmagot maximálisan figyelembe 
véve
Az új és egyszerű AIRON adagoló alapkivitelben 3 cserélhető 
vetőtengelyt tartalmaz, amelyek a magok széles skáláját lefedik.
A lassú forgatás biztosítja a vetőmag optimális betartását és a 
beállított adagolás tökéletes kiszórását.
A tengely cseréje nagyon egyszerű és gyors a nyitható oldalsó 
ajtónak köszönhetően.

A hátsó nyílásnak köszönhetően az AIRON 
adagoló könnyen tisztítható.

GYORS TISZTÍTÁS

Az új rendszernek köszönhetően le lehet 
zárni a vetést fél gépen, kiválasztva a jobb 
és bal oldalt bilincs nélkül. 

 FÉL GÉP LEZÁRÁS

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ADAGOLÓ TENGELYEK
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MINDENFÉLE VETŐMAGRA TERVEZVE

REPCE ÁRPA BÚZA

A tartály alján elhelyezett reteszelő ajtó 
lehetővé teszi az adagoló elkülönítését. 
Ezért például a vetőtengelyt teljes 
tartálynál is ki lehet cserélni.

ADAGOLÓ LEZÁRÁSA

Az adagoló forgását és helyes lezárását 
vezérlő vetőmodul ajtaján elhelyezett 
érzékelőnek köszönhetően nem történhet 
meghibásodás.

ADAGOLÓ FORGÁSÁNAK VEZÉRLÉSE 

A tengely cseréje egyszerűen az adagoló 
oldalsó ajtaján keresztül történik, nincs 
szükség speciális szerszámokra vagy 
eszközökre.

VETŐTENGELYEK CSERÉJE  

Nyissa ki az adagoló fenekén alsó 
nyílásokat, helyezze a mérőedényt, nyomja 
meg a mérőgombot, és a rendszer 
automatikusan működik

GYORS VETÉSPRÓBA

KOMBINÁLT VETŐGÉPEK ÉS FRONTTARTÁLYOK 

BORSÓ
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A Dosal rendszerhez kapcsolt oldalsó fogaskerekek lehetővé teszik 
a nyomaték növelését és az adagoló lassú forgatását, ami 
garantálja a magok megőrzését.

SEBESSÉGVÁLTÁS

Nagy teljesítményre tervezték, széles körű felhasználási 
lehetőségeket kínál: nagy mennyiségű műtrágya és nagy 
magok, vagy nagyon kis mennyiségű, nagyon kis 
mennyiségben, a félperces funkciónak köszönhetően.

 DOSAL TENGELY

a levehető hátsó lemez lehetővé teszi az adagoló teljes és 
egyszerű tisztítását, még akkor is, ha több napig nem 
használják.

GYORS TISZTÍTÁS

DOSAL
Vetőgép: JET-X, AS4, ASF, ASmaX

A nagy teljesítményű Alpego 
volumetrikus-adagoló
Az adagoló, teljesen rozsdamentes acélból készült, nagyon 
robusztus és megbízható. Ez a volumetrikus-adagoló 
páratlan teljesítményt nyújt akár 46 kg / perc kiszórás esetén is.

Az adagolót széles választékra tervezték, a kis magok mint a repce 1 
kg/ha mennyiségtől akár a nagy mennyiségű műtrágyáig.
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MINDENFÉLE VETŐMAGRA ÉS MŰTRÁGYÁRA TERVEZVE

REPCE ÁRPA BÚZA

Műtrágyához is tervezve.  Teljesen rozsdamentes acélból készült.

A tartály alján elhelyezett retesz ajtó lehetővé teszi az adagoló 
elkülönítését. Így (például) lehetséges a vetés mennyiségének 
változtatása.

ADAGOLÓ LEZÁRÁSA

A mérőajtó olyan érzékelővel van ellátva, amely megakadályozza a 
hibákat. És figyelmeztesse a kezelőt, ha nyitva marad.
(Csak az ASF-en)

ADAGOLÓ NYITÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

KOMBINÁLT VETŐGÉPEK ÉS FRONTTARTÁLYOK 

BORSÓ MŰTRÁGYA
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Kiszórás

Állandó kiszórás az egységes 
vetésért

Turbo ROTAL

A Turbo ROTAL eszköz egy olyan innovatív rendszer, 
amely a vetőmag elosztófej közepén elhelyezett 
propellerből áll, és elősegíti a termék nagyobb 
mértékű egyenletességét a vetés sorokban,  még 
egyenlőtlen talaj esetén is, ami a sorok homogenitási 
hibáját 50% -kal csökkenti.
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ALPEGO

= =
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Az Alpego Turbo ROTAL megoldás garantálja 
a termék jobb eloszlását minden sorban, a 
propeller forgómozgása egyenletesen elosztja 
a vetőmagot az elosztófej valamennyi 
kimenetén, még akkor is, ha nem vízszintesen 
működik. Jobb csírázási és jobb vetés 
teljesítmény bizonyított.

A pneumatikus rendszereknél az elosztófejnek 
van egy természetes pontatlansága, számos 
tényező miatt, mint a dőlés ahol a termék 
fizikailag esik lefelé. Tehát gyarkan észre is 
lehet venni a hibákat a különböző sorok 
között egyenőtlen kelést eredményezve. 

HIDRAULIKUS VENTILÁTOR

Az új ventilátorokat alacsony hidraulikaolaj-fogyasztás jellemzi 
(átlagosan 23 liter / perc 4200 fordulat / percnél).

A monoblokk kialakítás rendkívül nagy teljesítményt nyújt a 
levegőveszteséget elkerülve és 40% -kal növeli az áramlást a 
hagyományos ventilátorokhoz képest.

Ezek a teljesítmények garantálják a az alapvető termékek nagy 
szállítási mennyiségét  műtrágyázási műveletekhez.

KOMBINÁLT VETŐGÉPEK ÉS FRONTTARTÁLYOK 

Traditional
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RK

RmaX

DP

DKS

DmaX

MG

* (csak FAST verzió)

A méterenkénti 4 rotornak ,( mint az összes ALPEGO 
forgóborona) és az Alpego know-how-val kombinált kis 
súlynak köszönhetően a BF ideális kombinációs eszköz a 
kis traktorokkal történő talajműveléshez.  

A nagy átmérőjű hengerrel, és a Twin Force 
technológiával felszerelt, kúpos csapágyakkal ellátott RM 
az ideális kombinációs eszköz azok számára, akik kis 
súllyal keresnek megfelelő teljesítményt. 

 A Twin Force mechanizmusnak és vázának 
köszönhetően az RK-t úgy tervezték, hogy még nehéz 
vetőgépeket is megtartson. Nagy haladási sebességet és 
teljesítményt garantál.

A legnehezebb körülményekhez alakított, csúcskategóriás 
rögzített forgóborona. Ez a gép nagy teljesítményű és a 
Twin Force Max sorozatával van felszerelve.

Szilárd kialakítás és a megbízhatóság szinonimája, a DP 
borona lenyűgöző a kivitelezés minőségével. Kiváló 
kompromisszum a súly és a teljesítmény között, optimális 
választás egy összecsukható vetőgép kombináció 
megvásárlásához.

Bestseller az ALPEGO összehajtható boronák között, a DKS 
előnye a Twin Force technológia, amely a megbízhatóságot, 
a robusztusságot és a teljesítményt ötvözi. Rendkívül 
megbízható hajtóművel rendelkezik, amelyek tökéletes 
egyensúlyt biztosít a súly és a teljesítmény között.

Az ALPEGO forgóboronák legjobb modellje, a DmaX a mi 
technológiai know-how-nk koncentrációja. Nagyon erős 
traktorokhoz tervezték, ez az összecsukható forgóboronák 
legkiemelkedőbb modellje. 

Dupla X-ben rendezett két sorban elhelyezett tárcsák az 
egyenletes előkészítéshez; lehetővé teszi szármaradványok 
esetén is a munkavégzést.  Energiatakarékos, 
karbantartásmentes (zsírzott csapágyak), az MG előkészítők 
lehetővé teszik a költségek optimalizálását.

*

Melyik eszköz 
melyik vetőgéphez?
Csak válassza ki az Ön igényeit

Az ALPEGO kombinációja csúcsminőségű megoldásokat kínál a 
talajmegmunkálásban és a vetés területén a  sokéves 
tapasztalatának köszönhetően.

A nehéz szakmai feltételek mellett tervezték, maximális 
megbízhatóságot és sokoldalúságot garantál.

KOMBINÁCIÓK 
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A packer henger a sokoldalú kiváló henger.
Súlyeloszlást biztosít az egész felületen. 480, 520 vagy 
570 mm átmérővel csökkenti a megakadás kockázatát 
még akkor is, ha a talaj ragadós vagy 
szármaradványok vannak.
Az állítható és hozzáférhető kaparók tökéletes 
tisztítást biztosítanak.
A tömörítő henger egyedül vagy kombinálva 
működik, sokoldalúsága lehetővé teszi a könnyű, 
agyagos, csendes, sáros, száraz és ragadós talajok 
megmunkálását.

 PACKER HENGER PK3 - PK5 - PK6

Az öntöttvas fogazott henger taréjai a vetés sorától 
függően 12,5 cm vagy 15 cm távolságban vannak 
elhelyezve. Az 505 mm-es átmérőjével a tökéletes 
forgás és a vető sorba nyomása kombinálódik. A 
kombinációra lett tervezve, de egyedül is működik. 
Tökéletesen alkalmazkodik minden száraz vagy 
nedves talajhoz, még kövek vagy szármaradványok 
jelenlétében is.

TRAPÉZ HENGER TP6

Ez a henger 12,5 cm-es távolságban elhelyezkedő 
gumigyűrűkkel van borítva.
Könnyű, nedves vagy agyagos talajokhoz tervezték, 
és összenyomja a rögöt, amelyben a vetőmagot 
elhelyezik.
A gumi burkolat nem teszi lehetővé a talaj tapadását 
még nagyon ragadós talajok jelenlétében sem. Nem 
ajánlott köves talajban.

GUMI HENGER OT5

KOMBINÁLT VETŐGÉPEK ÉS FRONTTARTÁLYOK 
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Jet-M 
Kompakt vetőgép minden 
technológiával felszerelve
 300, 350 cm munkaszélesség

A JET-M pneumatikus vetőgép 1000 literes tartályával a maximális 
sokoldalúságra lett tervezve. A több Alpego forgóboronával is 
kompatibilis 110 és 200 LE közötti traktorokkal kombinálva.

Az "Efficent Inside" rendszer az alábbiakat foglalja magában: alacsony 
fogyasztású hidraulikus ventilátor, Airon adagoló (könnyen beállítható és 
különböző típusú vetőmagra alkalmas) és teljesen elektronikus 
vetéskezelés.
A Jet-M előnyei:

+ Korlátozott túlnyúlás
+ Nagy, 1000 literes tartály
+ Vetésszabályozás
+ Gyors beállítások, ürítés és tisztítás
+ Alacsony fogyasztású hidraulikus ventilátor
+ Gyors borona leakasztás

A JET-M bármilyen változattól függetlenül 
a lehető leggyorsabban és biztonságosan 
csatlakoztatható.

FORGÓBORONA GYORS SZÉTAKASZTÁS

A maximális rugalmasságot keresők 
számára ez a konfiguráció lehetővé teszi, 
hogy a vetőgép gyorsan eltávolítható 
legyen az eszközről, hogy a forgóborona 
önállóan használható legyen.

FAST KONFIGURÁCIÓ 

Apertura totale tramoggia

A tökéletes vetésmélység! A talajművelő 
gép beállítása nem befolyásolja a 
vetésmélységet. Ezért a munkamélység 
megváltoztatásakor nem szükséges a 
vetőegységet külön beállítani.

AUTO-LEVEL KONFIGURÁCIÓ

Lehetővé teszi a munkavégzést, anélkül, 
hogy a vetőelemek a talajra érjenek, és 
megkönnyítik a manővereket a 
szántóföldön. Használata nem befolyásolja 
a vetés mélységét.

VETŐEGYSÉG HIDRAULIKUS 
KIEMELÉSE ÉS KIZÁRÁSA

Bocca di carico: 2050x1008 mm

Altezza di carico: 1950 mm
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Csak 19 liter / perc fogyasztású. Mindez 
lehetővé teszi az olyan traktorok 
használatát, amelyek kevesebb olajjal 
rendelkeznek.

ALACSONY FOGYASZTÁSÚ VENTILÁTOR

Egyszerű és praktikus, az új AIRON adagoló 
alapfelszereltségként 3 cserélhető tengelyt 
tartalmaz, amelyek széles körben 
használhatók.

AIRON

Behúzható fellépő.

Turbo ROTAL System, lehetővé teszi a termék egyenletesebb eloszlását az egyes 
vetéssorok között. 

Apertura totale tramoggia

Könnyű hozzáférés a vetéshez. A kalibráló 
gomb kényelmes helyzetének 
köszönhetően a vetéspróbát 
megkönnyítik.

KALIBRÁCIÓ ÉS VETÉSPRÓBA

KOMBINÁLT VETŐGÉPEK ÉS FRONTTARTÁLYOK 
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Jet-X 

A tartály teljes nyitása 
1500 literes kapacitás

A vetőmagtartály és a vetőegység egy 
gyors csatlakozóval van ellátva, amely 
lehetővé teszi a vetőgép szupergyors és 
biztonságos eltávolítását.

FORGÓBORONA GYORS LEAKASZTÁS

Ez az új kialakítás, melynek két oldalsó 
kampója a henger oldalához van rögzítve, 
lehetővé teszi, hogy a vetőegység ne 
nyíljon le olyan gyorsan.

QUICK GYORSCSATLAKOZÓ

Minden elektromos és hidraulikus aljzat 
központosítva van, és egy pillanat alatt 
kivehető.
 

GYORS CSATLAKOZÁS

Betöltési nyílás:  2050x1008 mm 

Betöltési magasság: 2150 mm

A prémium megoldás a
maximális teljesítményhez

Munkaszélesség 300, 350, 400 cm

A Jet-X professzionális gazdálkodásra tervezték a legigényesebb és 
intenzívebb körülmények között. Megfelel a precíziós gazdálkodás 
legújabb szabványainak. Magas autonómiája a gumibakos 
vetőegységgel együtt nagy teljesítményű vetőgépet alkot, amely 
magas szintű munkafolyamatokat tesz lehetővé.

A Jet-X előnyei:
+  Előrehozott súlypont
+  Nagy, 1500 literes központi tartály
+  Vetésszabályozás
+  ISOBUS rendszer
+  Gyors beállítások, ürítés és tisztítás
+  Alacsony fogyasztású hidraulikus ventilátor
+  A borona gyors kioldása, gyors elektromos és hidraulikus    
    leszereléssel
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DOSAL

Turbo ROTAL System, lehetővé teszi a termék egyenletesebb eloszlását az 
egyes vetéssorok között.  

Könnyű hozzáférés az adagolóhoz

Könnyű hozzáférés a vetéshez. A kalibráló 
gomb kényelmes helyzetének köszönhetően 
a vetéspróbát könnyebb elvégezni.

KALIBRÁCIÓ ÉS VETÉSPRÓBA

Lehetővé teszi a munkavégzést, anélkül, 
hogy a vetőelemek a talajra érjenek, és 
megkönnyítik a manővereket a 
szántóföldön. Használata nem befolyásolja 
a vetés mélységét. 

VETŐEGYSÉG FELEMELÉSE ÉS  
KIZÁRÁSA

Egyszerű és gyors vetésmélység beállítás.

A parallelogrammával összekapcsolt 
fogantyúval a mélység gyorsan és 
pontosan beállítható.

VETŐEGYSÉG SZABÁLYOZÁSA

KOMBINÁLT VETŐGÉPEK ÉS FRONTTARTÁLYOK 

Az adagoló, teljesen rozsdamentes acélból 
készült, nagyon robusztus és megbízható. 
Páratlan teljesítményt nyújt akár 46 kg /perc 
mennyiségnél. Az adagolót széles
 választékra tervezték, 
a kis magok mint a 
repce 1 kg/ha 
mennyiségtől akár a 
nagy mennyiségű 
műtrágyáig.
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Airspeed AS4 
Az innovatív, egyedülálló vetési megoldás

a piacon, kombinálja a pontos kiszórást

 és kiváló súlyeloszlás
Munkaszélesség 400, 450, 500, 600 cm

Az ALPEGO által tervezett és szabadalmaztatott AS4 rendszer 2 részből áll: egy első 1400 literes 
tartály mely tartalékként, és egy 150 literes hátsó tartály, mely vetőgépként funkcionál kidolgozott 
önadagoló rendszerrel rendelkezik. Ez az elv garantálja a jobb terheléskiegyenlítést a vetés 
maximális pontosságának megtartásával, mindent figyelembe véve a vetőberendezés a hátsó 
részen marad.

Mag automatikus szállító rendszere A hátsó tartály kb. 150 liter 
vetőmagot tartalmaz az adagoló 

állandó táplálásához

Hátra helyezett elosztó gomba

Volumetrikus adagoló

Hidraulikus ventilátor

Hengerhez csatlakozás   
parallelogrammával

Rubber típusú gumibakos vetőegység
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A front tartály nem igényel különleges támasztást és / vagy 
elektromos mechanikus hidraulikus csatlakozást

Cső a vetőmagok 
szállításához, 

könnyen 
elhelyezhető

Az AS4 lehetővé teszi a vetés hosszának 
növelését.

Különösen hasznos a fordulók számának 
csökkentésére. A vetés kezdése és 
befejezése azonnal megtörténik,  a termék 
pazartlása , mivel az adagolás kezelése 
hátul van.

SOR INDÍTÁS ÉS BEFEJEZÉS

1550 literes tartálykapacitás (1400 liter 
elöl + 150 liter hátsó

KOMBINÁLT VETŐGÉPEK ÉS FRONTTARTÁLYOK 
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Fertidrill ASF szemenkénti vetőgéppel

A sokoldalúság, a hatékonyság és a 
jövedelmezőség, lokalizált vetés 

vagy műtrágyázás

Fertidrill ASF 
A Fertidrill ASF multifunkcionális elülső tartály a megoldás
sokoldalú a talaj vetésére vagy trágyázására.
Amellett, hogy kombinációban használjuk a gabonavetéshez
600 cm szélességig, használható műtrágyaszórásra vetőgéppel   
vagy sorközművelő kultivátorral kombinálva.

Fertidrill ASF Alpego forgóboronával

Fertidrill ASF sorközművelővel
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Fertidrill ASmaX 
A nagy teljesítményű Fertidrill ASmaX elülső tartály teljes egészében 
rozsdamentes acélból készül, amely két, változó méretű térfogatra osztható a 
vetőmagok és / vagy műtrágya használatához.
Úgy tervezték, hogy kombinálva használhatják a gabonafélék vetésére max. 8 m 
szélességben vagy műtrágyaszóráshoz.
Használható vetőmag és műtrágya egyidejű kiszórásához is. 

Fertidrill ASmaX BITUBE  Alpego forgóboronával

Fertidrill ASmaX STANDARD  Alpego forgóboronával

KOMBINÁLT VETŐGÉPEK ÉS FRONTTARTÁLYOK 
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ASF COMBINATA DMAX 500 FRANCIA 09-2016
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Fertidrill ASF 
Kivételes hatékonyság

Catene

REPCE ÁRPA BÚZA

Az ASF 1400 - 1800 liter magot és műtrágyát tartalmazhat, amely 
lehetővé teszi a terhelések korlátozását és az idő megtakarítását. 
Nagy kapacitású DOSAL elektromos adagolóval felszerelt, 
egyszerűen beállítható, intuitív és gyors. Az adagoló úgy van 
kialakítva, hogy akár nagy mennyiségű terméket is kioszthasson. Az 
ASF célja a nagy teljesítmény elérése.

Teljesen rozsdamentes acélból (falak, adagolók, csavarok, 
csapágyak) tervezve, könnyen alkalmazkodik sokféle maghoz, és 
alkalmas trágyázásra.

Az ASF előnyei:

+ Nagy tartály teljesen rozsdamentes acélból
+ Sokoldalúság
+ A vetés teljes ellenőrzése
+ Gyors ürítés és alapos tisztítás
+ Alacsony fogyasztású hidraulikus ventilátor
+ Kiváló termék szállítási teljesítmény

TERVEZVE

BORSÓ MŰTRÁGYA

Munkaszélesség: 300, 350, 400,450, 500, 600 cm



FARE FOTO POSTERIORE 
ASF COMBINATA DMAX 500 FRANCIA 09-2016

Led munkalámpa

1400 literes tartály kapacitás  
(bővíthető 1800literre)

Tartály teljes nyitása

Lekerekített forma a jobb 
láthatóság érdekében

Catene

Teljesen rozsdamentes acélból, beleértve az 
adagolót, a csapágyakat stb.
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Könnyű hozzáférés a vetéshez. A kalibráló 
gomb kényelmes helyzetének 
köszönhetően könnyebb vetéspróba

VETÉSPRÓBA KALIBRÁCIÓ

Lehetőség a ballaszt hozzáadására vagy 
eltávolítására a traktor kiegyensúlyozására.

INTEGRÁLT TÖBBLETSÚLY TARTÓ

Feltöltési nyílás: 2030x1000 mm 
Töltési magasság: 1445 mm

KOMBINÁLT VETŐGÉPEK ÉS FRONTTARTÁLYOK 



TERVEZVE 
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REPCE ÁRPA BÚZA

 2300 literes tartálykapacitás

Tartály teljes nyitása

Lekerekített forma a jobb  láthatóság 

érdekében

Lánc

Könnyű hozzáférés a vetéshez. A kalibráló 
gomb kényelmes helyzetének 
köszönhetően könnyebb vetéspróba

VETÉSPRÓBA KALIBRÁCIÓ

+  Nagy osztható tartály, amely teljesen  rozsdamentes acélból készült
+ Sokoldalúság
+ A vetés teljes ellenőrzése
+ Isobus rendszer
+ Gyors ürítés és alapos tisztítás
+ Két termék egyidejű szállítása
+ Kiváló termék szállítási teljesítmény 

Az ISOBUS csatlakozó az egyetlen 
csatlakozási pont a vetőgép és a 
traktor között. A csatlakozó adatot 
és feszültséget 12VDC-re továbbít.

ISOBUS

BORSÓ MŰTRÁGYA

Fertidrill ASmaX 
Előkészítés, vetés és
műtrágyaszórás egy lépésben
Munkaszélesség: 400, 450, 500, 600, 700, 800 cm

A kompakt ASmaX elülső tartály lehetővé teszi a műtrágya és a vetőmag egyidejű 
eloszlását. Mindkét terméket egymástól függetlenül adagolja és szórja a földbe.

Az első osztályú szolgáltatásokat kínálva az ASmaX kombinálható az ALPEGO 
DMAX 800 forgóboronával a maximális vetésszélesség érdekében

ASMAX előnyei:
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Teljesen rozsdamentes acélból, beleértve az adagolót, a csapágyakat stb.

Led munkalámpa

A változó térfogatú, rozsdamentes acélból készült tartály teljesen csak egy 
termékkel tölthető fel, vagy az elosztandó termékek esetében két 
különböző részre osztható, de ezenkívül még különböző mennyiségekben 
is (1 / 2-1 / 2 vagy 1/3). -2/3)

VÁLTOZTATHATÓ TÉRFOGATÚ ELÜLSŐ TARTÁLY

Lehetőség a ballaszt hozzáadására vagy 
eltávolítására a traktor kiegyensúlyozására.

INTEGRÁLT BALLASZT TARTÓ

4 önbeálló 740 mm átmérőjű kerékkel 
rendelkezik, amelyek lehetővé teszik, hogy 
a szabad sort a traktor nyomtávja között 
lehessen nyomni, elősegítve a talaj 
homogenitását. Tökéletes integrációja a 
tartály alatt kiváló tömörséget biztosít.

FRONT TÁMASZTÓ KEREKEK

A depressziós ciklon az egyetlen elosztási 
pont a két elosztott termék között. 
Garantálja a két termék teljesen független, 
elkülönített és egységes kezelését a 
tökéletes keverék érdekében.

 BITUBE ELEM

A nyitható platform lehetővé teszi az 
adagoló könnyű hozzáférését

Betöltési nyílás: 2030x1020 mm 
Töltési magasság: 1385 mm

KOMBINÁLT VETŐGÉPEK ÉS FRONTTARTÁLYOK 



Immagini e dati inseriti nel presente catalogo non sono impegnativi e possono essere modificati in ogni momento senza obbligo di preavviso.
Images and texts here represented cannot be considered binding and can be modified at manufacturer’s discretion.

Les images et données techniques contenues dans ce catalogue ne sont pas contractuelles. Nous réservons de droit de modifier à tout moment nos machines et leurs accessoires.
A katalógusban szereplő képek és adatok nem kötelezőek, és bármikor előzetes értesítés nélkül módosíthatók.

MŰSZAKI ADATOK

Alpego S.p.a
Via Giovanni e Giuseppe Cenzato, 9
36045 Lonigo (VI) Italy
Tel. +39 0444646100 
Fax: +39 0444646199
www.alpego.com
info@alpego.com

Q10A00310 - DEPLIANT “GAMMA Seminatrici penumatiche” IT  07/08/2018

JET-M JET-X ASF ASmaX AS4
Munkaszélesség (cm) 300

350
300
350
400

300
350 
400
450
500
600

400
450
500
600
700
800

400 
450
500 
600

Szállítási szélesség (cm) 300
350

300
350
400

250 250 250

Vető sorok száma 24 / 28 24 / 28 / 32 24 / 28 / 32 
/ 36 / 40 

/ 48

32 / 36 / 40 
/ 48 / 54 

/ 62

32 / 36 / 40 
/ 48

Sorok közti távolság (cm) 12.5 12.5 12.5 / 15 
(nr°40)

12.5 / 15 
(nr°40)

12.5 / 15 
(nr°40)

Tartály kapacitás bővítés nélkül 1000 1500 1400 2300 1550

A gép súlya kombinálva BF-300 boronával 2140 - - - -

A gép súlya kombinálva RM-300 boronával 2485 - - - -

A gép súlya kombinálva RK-300 boronával 2610 2690 2780 - -

A gép súlya kombinálva RMAX-400 boronával - 3580 3570 - -

A gép súlya kombinálva DP-600 boronával - - 4650 - 4630

A gép súlya kombinálva DKS-600 boronával - - 4980 5170 4900

A gép súlya kombinálva DmaX-600 boronával - - 5720 6170 5900

A gép súlya kombinálva MG-300 tárcsás talajelőkészítővel - 3090 - -

A kombinált gép súlya tájékoztató jellegű, és a konfigurációtól függően változhat


