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DCM 
Καλωσορίσατε 
σε μια Νέα Εποχή

Είμαστε μαζί σας  με νέες ιδέες και ανανεωμένη διάθεση.
Θέλουμε να απλοποιήσουμε την καθημερινή σας εργασία.

Κρύβουμε μέσα μας μια καρδιά που χτυπά στον ρυθμό της τεχνολογίας.
Ανακαλύψτε αυτό που σας επιφυλάσσει το μέλλον: Θα είμαστε εκεί.

We are in the field with new ideas and feelings, 
a new desire to simplify your daily work.

Our technological heart beats underneath our new skin.
Discover what the future deserves you: we will be there! 



ΜΟΝΤΕΛΟ M42
Ο επαγγελματικός διασπορέας λιπάσματος Μ42 είναι 
κατάλληλος για την διασπορά λιπασμάτων σε μορφή 
χημικών, κόκκων, σκόνης και σβόλων. Έχει μέγιστο 
πλάτος εργασίας τα 42 μέτρα. Οι δίσκοι διασποράς, τα 
πτερύγια, οι αναδευτήρες, το στέγαστρο και οι πλάκες 
ανοίγματος είναι φτιαγμένες από ανοξείδωτο ατσάλι ώστε 
να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Λόγω των διαβρωτικών 
προϊόντων που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία, 
κάθε εξάρτημα του μηχανήματος δέχεται επεξεργασία και 
βάφεται πριν συναρμολογηθεί.

ΜΟΝΤΕΛΟ S24
Ο επαγγελματικός διασπορέας λιπάσματος S24 είναι 
κατάλληλος για την διασπορά λιπασμάτων σε μορφή 
χημικών, κόκκων, σκόνης και σβόλων. Έχει μέγιστο 
πλάτος εργασίας τα 24 μέτρα. (Η περιοχή διασποράς 
φτάνει μέχρι τα 18 μέτρα). Οι δίσκοι διασποράς, τα 
πτερύγια, οι αναδευτήρες, το στέγαστρο και οι πλάκες 
ανοίγματος είναι φτιαγμένες από ανοξείδωτο ατσάλι ώστε 
να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Λόγω των διαβρωτικών 
προϊόντων που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία, 
κάθε εξάρτημα του μηχανήματος δέχεται επεξεργασία και 
βάφεται πριν συναρμολογηθεί.

ΜΟΝΤΕΛΟ SCU/DD
Η συγκεκριμένη χοάνη και ο αργόστροφος αναδευτήρας 
επιτρέπουν την εύκολη ροή κόμποστ με συγκεκριμένη 
υγρασία μέχρι 38%. Το μοντέλο 
SCU/DD (με δηλωμένο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας) έχει 
σχεδιαστεί κυρίως για τη διασπορά υγρών λιπασμάτων 
(όπως κόμποστ, μαυρόχωμα, συμπυκνωμένη κοπριά), 
αλλά μπορεί να διασπείρει και γύψο και άσβεστο πέρα 
από όλους τους άλλους τύπους λιπασμάτων.

ΜΟΝΤΕΛΟ SW5
Ο επαγγελματικός διασπορέας λιπάσματος SW5 είναι 
μικρός σε μέγεθος. Είναι κατάλληλος για την διασπορά 
λιπασμάτων σε μορφή χημικών, κόκκων, σκόνης και 
σβόλων σε αμπελώνες. Η συγκεκριμένη χοάνη φτάνει 
μέγιστο πλάτος 1.10 μέτρα. Οι δίσκοι διασποράς, τα 
πτερύγια, οι αναδευτήρες, το στέγαστρο και οι πλάκες 
ανοίγματος είναι φτιαγμένες από ανοξείδωτο ατσάλι ώστε 
να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Λόγω των διαβρωτικών 
προϊόντων που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία, 
κάθε εξάρτημα του μηχανήματος δέχεται επεξεργασία και 
βάφεται πριν συναρμολογηθεί.

EN  MODEL M42
Professional fertilizer spreader M42 is suitable for the 
distribution of chemical, granulated, powdery and pellets 
fertilizer. It is able to reach a maximum working width of 
42 mt. The spreading discs, vanes, agitators, housing and 
opening plates are made of stainless steel in order to 
ensure a long-term life. 
Due to the corrosive products used during operations, 
every component of the machine has been treated and 
painted before being assembly.

EN  MODEL S24
Professional fertilizer spreader S24 is suitable for the 
distribution of chemical, granulated, powdery and pellets 
fertilizer. It is able to reach a maximum working width of 
24 mt. (with urea is spreadable up to 18 mt.). 
The spreading discs, vanes, agitators, housing and opening 
plates are made of stainless steel in order to ensure a 
long-term life. 
Due to the corrosive products used during operations, 
every component of the machine has been treated and 
painted before being assembly.

EN  MODEL SCU/DD
The particular form of the hopper and the slowturning 
agitator allow an easy flow of compost with a specific 
humidity up to 38%. 
Model SCU/DD (patented) has been mainly designed for 
the distribution of humid fertilizers (as compost, humus, 
concentrated manure) but it is able to distribute also 
gypsum and lime besides of any other type of fertilizer.

EN  MODEL SW5
Professional fertilizer spreader, SW5 is a compact 
machine. It is suitable for the distribution of chemical, 
granulated, powdery and pellets fertilizer on vineyard. 
The particular form of the hopper can reach the 
maximum width of 1,10 mt. 
The spreading disc, vanes, agitators, housing and opening 
plates are made of stainless steel in order to ensure a 
long-term life. 
Due to the corrosive products used during operations, 
every component of the machine has been treated and 
painted before being assembly.

LINE M42 ISOBUS LINE S24 LINE SCU / DD LINE SW5

42 ΜΕΤΡΑ 42 METERS 24 ΜΕΤΡΑ 24 METERS ΥΓΡΑΣΊΑ ΜΕΧΡΊ 38% SPECIFIC HUMIDITY UP TO 38% 1.10 ΜΕΤΡΑ 1,10 METERS
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ΤΥΠΟΣ
TYPE

ΛΊΤΡΑ
LT.

ΜΕΓ. ΦΟΡΤΟ
MAX LOAD

ΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ 
ΛΕΠΤΟ

P.T.O. (R.P.M.)

a = ΒΑΘΟΣ 
a = DEPTH

b = ΜΕΓ. ΠΛΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΕΚ.)
b = MAX MACHINE WIDTH (CM)

ΥΨΟΣ (ΕΚ)
HEIGHT (CM)

ΚΊΛΑ
KG

M42 1500 1500 4200 540 a = 148 - b = 220 130 500

M42 2000 2000 4200 540 a = 148 - b = 220 150 530

M42 2500 2500 4200 540 a = 148 - b = 220 170 560

M42 3000 3000 4200 540 a = 148 - b = 248 175 590

M42 3600 3600 4200 540 a = 148 - b = 275 175 630

M42 4200 4200 4200 540 a = 148 - b = 275 185 650

ΤΥΠΟΣ
TYPE

ΛΊΤΡΑ
LT.

ΜΕΓ. ΦΟΡΤΟ
MAX LOAD

ΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ 
ΛΕΠΤΟ

P.T.O. (R.P.M.)

a = ΒΑΘΟΣ 
a = DEPTH

b = ΜΕΓ. ΠΛΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΕΚ.)
b = MAX MACHINE WIDTH (CM)

ΥΨΟΣ (ΕΚ)
HEIGHT (CM)

ΚΊΛΑ
KG

S24 900 890 2000 540 a = 115 - b = 180 112 192

S24 1200 1170 2000 540 a = 115 - b = 180 131 210

S24 1500 1480 2000 540 a = 115 - b = 220 143 230

S24 2000 1980 2000 540 a = 115 - b = 220 160 255

ΤΥΠΟΣ
TYPE

ΛΊΤΡΑ
LT.

ΜΕΓ. ΦΟΡΤΟ
MAX LOAD

ΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ 
ΛΕΠΤΟ

P.T.O. (R.P.M.)

a = ΒΑΘΟΣ 
a = DEPTH

b = ΜΕΓ. ΠΛΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΕΚ.)
b = MAX MACHINE WIDTH (CM)

ΥΨΟΣ (ΕΚ)
HEIGHT (CM)

ΚΊΛΑ
KG

SCU/DD 700 700 1200 540 a = 157 - b = 115 115 170

SCU/DD 1000 1080 1200 540 a = 157 - b = 115 138 190

SCU/DD 1400 1430 1200 540 a = 157 - b = 115 161 210

ΤΥΠΟΣ
TYPE

ΛΊΤΡΑ
LT.

ΜΕΓ. ΦΟΡΤΟ
MAX LOAD

ΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ 
ΛΕΠΤΟ

P.T.O. (R.P.M.)

a = ΒΑΘΟΣ 
a = DEPTH

b = ΜΕΓ. ΠΛΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΕΚ.)
b = MAX MACHINE WIDTH (CM)

ΥΨΟΣ (ΕΚ)
HEIGHT (CM)

ΚΊΛΑ
KG

SW5 600 590 1000 540 a = 133 - b = 110 98 187

SW5 800 830 1000 540 a = 133 - b = 110 118 202

SW5 1000 1010 1000 540 a = 133 - b = 110 138 217


