
• Μοντέλο «M42» με σύστημα διπλών δίσκων
• Χωρητικότητα αμπαριού 1.500-2.000-2.500-3.000-3.600-4.200 λίτρα 
• Για αροτραίες καλλιέργειες
• Δίσκοι για ρίψη 15-28 m  (ως στάνταρντ) ή 25-42 m (ως αξεσουάρ)
• Έκδοση «M» υδραυλική 
• Έκδοση «E» με κομπιούτερ «PSI» της Topcon και ζυγαριές για συνεχή          
    ζύγιση και ακρίβεια στη ρίψη
• Στην έκδοση  «E» διατίθεται κοντρόλ με 3 διακόπτες για το άνοιγμα-      
    κλείσιμο της ρίψης δεξιά-αριστερά-και τα δύο μαζί  
• «Διάβασμα» ταχύτητας τρακτέρ με αισθητήρα στον τροχό τρακτέρ       
    (ως στάνταρντ) ή κεραία GPS ως αξεσουάρ
• Aμπάρι INOX σε όλα τα μοντέλα της DCM ως αξεσουάρ
• Εφαρμογή (app) σε κινήτο ή tablet με πίνακες λιπασμάτων-σπόρων        
    (στα ελληνικά)  
• Στην έκδοση «E» διατίθεται επίσης (ως αξεσουάρ) τερματικό 
    που συνδυάζει κομπιούτερ & GPS μαζί με δυνατότητα ελέγχου         
    μεταβλητής δόσης (VRC) σε χαρτογραφημένα χωράφια

Βγαίνει και σε έκδοση «ISOBUS» με τομεακό έλεγχο και έλεγχο μεταβλητής δόσης 
σε χαρτογραφημένα χωράφια.

Στο μοντέλο ISOBUS παρέχεται στάνταρντ η καλωδίωση για σύνδεση όλων των 
λειτουργιών του παρελκόμενου απευθείας με το τερματικό (UT) του τρακτέρ. 

Αν το τρακτέρ δε διαθέτει πρωτόκολλο επικοινωνίας ISOBUS, τότε διατίθεται 
(ως αξεσουάρ) τερματικό που συνδυάζει κομπιούτερ & GPS μαζί, με δυνατότητα 
ελέγχου μεταβλητής δόσης (VRC) σε χαρτογραφημένα χωράφια και τομεακού 
ελέγχου.

ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΙΣ

         Μ42 4200  540  Α=165 Β=220             130
         Μ42 4200   540  Α=165 Β=220             150
         Μ42 4200   540  Α=165 Β=220             170
         Μ42 4200   540  Α=165 Β=248             175
         Μ42 4200   540  Α=165 Β=275             175
         Μ42 4200  540 Α=165 Β=275             185

ΜΟΝΤΕΛΟ
MAX

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΜΠΑΡΙΟΥ (Kg)

P.T.O.
ΣΤΡΟΦΕΣ/

ΛΕΠΤΟ
Α=ΒΑΘΟΣ (cm)

Β=ΦΑΡΔΟΣ (cm)
ΥΨΟΣ

ΦΟΡΤΩΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ M42

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ ΣΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «Ε»

Κοντρόλ με 
πάνελ 
3 διακοπτών

Κομπιούτερ
«TOPCON» PSI 
με λειτουργίες
παραμετροποίησης
της διασπορ’ας

«TOPCON» τερματικό «Χ23» που συνδυάζει 
κομπιούτερ & GPS για χρήση σε μοντέλα 

Non-ISOBUS (διατίθεται ως αξεσουάρ στις 
εκδόσεις «Ε» και «ISOBUS»)



ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΙΣ

• Μοντέλο «S24» με σύστημα διπλών δίσκων
• Χωρητικότητα αμπαριού 900-1.200-1.500-2.000 λίτρα 
• Για αροτραίες καλλιέργειες & αμπέλια 
• Δίσκοι για ρίψη 10-24 m
• Έκδοση «M» υδραυλική 
• Έκδοση «E» με κομπιούτερ «PSI» της Topcon και ζυγαριές για  
    συνεχή ζύγιση και ακρίβεια στη ρίψη
• Στην έκδοση  «E» διατίθεται κοντρόλ με 3 διακόπτες για το  
    άνοιγμα-κλείσιμο της ρίψης δεξιά-αριστερά-και τα δύο μαζί  

• «Διάβασμα» ταχύτητας τρακτέρ με αισθητήρα στον τροχό  
    τρακτέρ (ως στάνταρντ) ή κεραία GPS ως αξεσουάρ
• Aμπάρι INOX σε όλα τα μοντέλα της DCM ως αξεσουάρ
• Εφαρμογή (app) σε κινήτο ή tablet με πίνακες λιπασμάτων- 
    σπόρων (στα ελληνικά) 
• Στην έκδοση «E» διατίθεται επίσης (ως αξεσουάρ) τερματικό  
    που συνδυάζει κομπιούτερ & GPS μαζί με δυνατότητα  
    ελέγχου μεταβλητής δόσης (VRC) σε χαρτογραφημένα  
    χωράφια

ΜΟΝΤΕΛΟ S18

• Μοντέλο «S18» με σύστημα διπλών δίσκων
• Χωρητικότητα αμπαριού 750-1.150-1.550 λίτρα 
• Για αροτραίες καλλιέργειες & αμπέλια 
• Δίσκοι για ρίψη 10-18 m  (ως στάνταρντ) 
    ή 10-24 m (ως αξεσουάρ)
• Έκδοση «M» υδραυλική 
• Έκδοση «E» με κομπιούτερ «PSI» της Topcon και 
    ζυγαριές για συνεχή ζύγιση και ακρίβεια στη ρίψη
• Στην έκδοση  «E» διατίθεται κοντρόλ με 3 διακόπτες για το  
    άνοιγμα-κλείσιμο της ρίψης δεξιά-αριστερά-και τα δύο μαζί  

• «Διάβασμα» ταχύτητας τρακτέρ με αισθητήρα στον τροχό  
    τρακτέρ (ως στάνταρντ) ή κεραία GPS ως αξεσουάρ
• Aμπάρι INOX σε όλα τα μοντέλα της DCM ως αξεσουάρ
• Εφαρμογή (app) σε κινήτο ή tablet με πίνακες λιπασμάτων- 
    σπόρων (στα ελληνικά) 
• Στην έκδοση «E» διατίθεται επίσης (ως αξεσουάρ) τερματικό  
    που συνδυάζει κομπιούτερ & GPS μαζί με δυνατότητα  
    ελέγχου μεταβλητής δόσης (VRC) σε χαρτογραφημένα  
    χωράφια

ΜΟΝΤΕΛΟ SW5

• Μοντέλο «SW5» με σύστημα διπλών δίσκων
• Χωρητικότητα αμπαριού 600-800-1.000 λίτρα 
• Για αμπέλια 
• Δίσκοι για ρίψη 10-18 m
• Έκδοση «M» υδραυλική 
• Έκδοση «E» με κομπιούτερ «PSI» της Topcon και ζυγαριές 
     για συνεχή ζύγιση και ακρίβεια στη ρίψη
• Στην έκδοση  «E» διατίθεται κοντρόλ με 3 διακόπτες για το  
    άνοιγμα-κλείσιμο της ρίψης δεξιά-αριστερά-και τα δύο μαζί  

• «Διάβασμα» ταχύτητας τρακτέρ με αισθητήρα στον τροχό  
    τρακτέρ (ως στάνταρντ) ή κεραία GPS ως αξεσουάρ
• Aμπάρι INOX σε όλα τα μοντέλα της DCM ως αξεσουάρ
• Εφαρμογή (app) σε κινήτο ή tablet με πίνακες 
    λιπασμάτων-σπόρων (στα ελληνικά) 
• Στην έκδοση «E» διατίθεται επίσης (ως αξεσουάρ) τερματικό  
    που συνδυάζει κομπιούτερ & GPS μαζί με δυνατότητα  
    ελέγχου μεταβλητής δόσης (VRC) σε χαρτογραφημένα  
    χωράφια

ΜΟΝΤΕΛΟ S24

          S24 2000  540  Α=135 Β=180             112
          S24 2000    540  Α=135 Β=180             131
          S24 2000    540  Α=135 Β=220             143
          S24 2000    540  Α=135 Β=220             160

ΜΟΝΤΕΛΟ
MAX

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΜΠΑΡΙΟΥ (Kg)

Α=ΒΑΘΟΣ (cm)
Β=ΦΑΡΔΟΣ (cm)

ΥΨΟΣ
ΦΟΡΤΩΣΗΣ

P.T.O.
ΣΤΡΟΦΕΣ/

ΛΕΠΤΟ

          S18 1550  540  Α=135 Β=140             113
          S18 1550    540  Α=135 Β=140             140,5
          S18 1550    540  Α=135 Β=140             168

ΜΟΝΤΕΛΟ
MAX

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΜΠΑΡΙΟΥ (Kg)

Α=ΒΑΘΟΣ (cm)
Β=ΦΑΡΔΟΣ (cm)

ΥΨΟΣ
ΦΟΡΤΩΣΗΣ

P.T.O.
ΣΤΡΟΦΕΣ/

ΛΕΠΤΟ

          SW5 1000  540  Α=133 Β=110             98
          SW5 1000    540  Α=133 Β=110             118
          SW5 1000    540  Α=133 Β=110             138

ΜΟΝΤΕΛΟ
MAX

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΜΠΑΡΙΟΥ (Kg)

Α=ΒΑΘΟΣ (cm)
Β=ΦΑΡΔΟΣ (cm)

ΥΨΟΣ
ΦΟΡΤΩΣΗΣ

P.T.O.
ΣΤΡΟΦΕΣ/

ΛΕΠΤΟ


