
A KB 246 típusú mikrogranulátumszóró alkalmas talajfertőtlenítő granulátum szerek kiadagolására a vetőcso-
roszlyába vagy az igény szerint kialakított helyre. Az iker adagolószerkezet rozsdamentes anyagból készül. A ki-
szórható mennyiség szabályozása egy 2x7 lépcsős lánckerék áttétel segítségével történik. Az adagoló szerkezetek 
egy központi vázra vannak felszerelve a meghajtó mechanizmussal együtt. Ezt a vázat tetszés szerint szereljük az 
alkalmazandó gépre (kultivátorra, vetőgépre, stb.) Az adagolókat meghajtó tengely köti össze. A gép meghajtá-
sát a támkerék szerkezetről, vagy erre a célra kialakított kerékszerkezetről lehet biztosítani.
 
Főbb adatok:

Szórható sorok száma: .................................adagolók számától függően
Alkalmazhatóság: ........................................kukorica vetőgép, kultivátor, stb.
Tartályba tölthető vegyszer mennyisége: ....3 x 25 kg
Kijuttatható mennyiség ha: .........................5 - 30 kg

Garancia: 2 év.

mikrogranulátumszóró

KB 246 típusú MŰTRÁGYA- és MIKROGRANULÁTUM
SZÓRÓK

Gyártó: Komáromi Béla
Mobil: +36 20/9-360-125
E-mail: komaromigep@pr.hu
Web: www.komaromigep.hu
Telephely: H-2740 Abony, Vasút dűlő 13.



Szórható sorok 
száma Alkalmazhatóság

Tartályokba
tölthető műtrágya

mennyisége

Szórási sortávolság és 
sebesség

figyelembevételével

Műtrágyaszemcse 
nagyság

Igénytől függően
1-12

kukorica vetőgép 
(SPC), kultivátor,

burgonyaültető stb.

tartálymérettől 
függően 

80-400 kg

80-300
kg/ha 2-8 mm

Alkalmazás: a gép alkalmas különböző szemcseszerkezetű műtrágya és gabonamagvak szórására.  
A gép Comer hajtóművel kerül szerelésre. A röpítő tárcsákra különböző állítási lehetőséggel lehet a műtrágyát 
rávezetni. Az egyenletes szórást tárcsánként három speciálisan kiképzett röpítőkanál biztosítja. A nagyméretű 
masszív tartályba 15 q műtrágya tölthető be egyszerre. A kiömlőnyílás nagyságát állítókar segítségével lehet 
állítani különböző helyzetekben. Zárását hidraulikusan lehet működtetni.
 
Főbb adatok:

Erőgép igény min.: .......................... 80 LE
Súly: ................................................ 320 kg
Legnagyobb szélesség: ................... 2250 mm
Legnagyobb hosszúság: .................. 1380 mm
Magasság: ....................................... 1250 mm
Legnagyobb szórási szélesség: ........ 26 m
Tartály térfogata: ............................ 1500 liter

A gép erős korrózióhatásnak kitett alkatrészei korrózióálló anyagból készülnek.

Garancia: 2 év.

A KB 216 típusú soronkénti műtrágyaszóró alkalmas különböző típusú, szemcseszerkezetű, illetve különböző 
méretű műtrágya soronkénti kiszórására, a termőföldre közvetlen, illetve csoroszlyába a termőföldbe.
A berendezés alkalmazható soronkénti vetőgépekre (SPC-re), kultivátorokra, burgonyaültetőkre stb.
A műtrágya adagolása fokozatokban állítható, lánckerék áttétel segítségével, a kiszórható mennyiség pl.: kukori-
ca vetőgép esetén (a sortávolság és a vetési sebesség függvényében) 80-300 kg/ha.

kéttárcsás függesztett műtrágyaszóró soros műtrágyaszóró

KB 512 Super GLS KB 216 típusú

A gép minőségi anyagból, nagy gondossággal hosszú élettartamra készül, több éve sikeresen dolgozik ország-
szerte.

Garancia: 2 év.
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