
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ 
ΣΠΑΡΤΙΚΗ ΣΙΤΗΡΩΝ 
ΜΕ ΠΡΟΣΘΙΟ 
ΑΜΠΑΡΙ



ΑΤΣΑΛΙ ΥΨΗΛΗΣ 
ΑΝΤΟΧΗΣ
Όλα τα μηχανήματα ALPEGO 
χρησιμοποιούν τον καλύτερο ατσάλι 
για να μειώσουν το βάρος και να 
αυξήσουν την απόδοση της εργασίας 
μεγιστοποιώντας έτσι τόσο την 
κατανάλωση όσο και το λειτουργικό 
κόστος. Αυτό έχει επίσης μεγάλο 
αντίκτυπο στην περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΦΗ 
Ένα μοναδικό σύστημα του είδους του 
σε όλη την Ευρώπη, το οποίο επιτρέπει 
σε κάθε στοιχείο να χρωματίζεται με 
την πιο κατάλληλη διαδικασία και 
με πλήρη σεβασμό στο περιβάλλον.  
Tα χρώματα που χρησιμοποιούνται 
στην πραγματικότητα είναι με βάση 
το νερό και με βάση τη σκόνη και δεν 
παράγουν εκπομπές VOC (πτητικές 
οργανικές ενώσεις)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 
Για περισσότερα από είκοσι χρόνια, η 
εξαιρετική ανθεκτικότητα των δομικών 
εξαρτημάτων ALPEGO διασφαλίζεται 
από την αποτελεσματικότητα των 
συγκολλήσεων από εξειδικευμένο 
προσωπικό σύμφωνα με 
τυποποιημένες διαδικασίες 
πιστοποιημένες από το Εθνικό 
Ινστιτούτο Συγκόλλησης.

ΔΗΜΙΟΥ-
ΡΓHΣΑΜΕ 
EΝΑ ΠΛHΡΕΣ 
ΣYΣΤΗΜΑ 
ΓΙΑΤI ΔΕΝ 
ΑΡΚEI ΝΑ 
EΧΟΥΜΕ 
ΑΠΛΑ ΤΟ 
ΚΑΛYΤΕΡΟ 
ΑΤΣΑΛΙ 
Το αυτοκόλλητο “ALPEGO INSIDE”, που υπάρχει σε 
όλα τα μηχανήματα, πιστοποιεί την πολύ υψηλή 
ποιότητα των προϊόντων Alpego. Συνδυασμός 
υλικών κορυφαίας ποιότητας, οικολογικά 
βιώσιμης διαδικασίας βαφής και πιστοποιημένων 
συγκολλήσεων που εγγυώνται εξαιρετική αντοχή και 
ποιότητα στο χρόνο.



Μια σπαρτική 
προσαρμοσμένη σε εσάς 
Ακρίβεια και απλότητα προσαρμοσμένη 
στις δικές σας ανάγκες

Η επιλογή της σπαρτικής είναι πολύ σημαντική. Η σωστή σπορά είναι η προϋπόθεση για μια καλή σοδειά. Οι συνδυαστικές 
σπαρτικές μας έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί ώστε να βελτιστοποιούν την προετοιμασία του εδάφους και να 
διασφαλίζουν σπορά ακριβείας, ακόμη και στις πλέον απαιτητικές και δύσκολες συνθήκες. 

Χάρη στις απλές, γρήγορες και ακριβείς ρυθμίσεις, οι νέες σπαρτικές της Alpego προσαρμόζονται σε όλες τις καταστάσεις 
και συνθήκες εργασίας. 
Οι πολλαπλές λύσεις Alpego και η ευρεία γκάμα επιλογών για την διαχείριση του εδάφους – σβωλοτρίφτες, φρέζες 
ή αναρτώμενες δισκοσβάρνες, κυλίνδρους, σπαρτικές και τερματικά – σας επιτρέπουν να βρείτε την καλύτερη λύση 
προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας για τα επόμενα χρόνια.  

Το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί για επαγγελματική χρήση στις πλέον 
απαιτητικές συνθήκες χάρη στις εξαιρετικές επιδόσεις του και τις 
πολλαπλές λειτουργίες:
- Έλεγχος σποράς
- Σύστημα Isobus (προαιρετικό)
- Εύκολο άδειασμα και καθαρισμός Easy emptying and cleaning
- Υδραυλικός στροβιλοκινητήρας υψηλής απόδοσης 
- Εύκολη απελευθέρωση με ταχεία ηλεκτρική και υδραυλική  
 αποσύνδεση 

Το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε  να εγγυάται τον βέλτιστο 
συνδυασμό απόδοσης και ευκολίας χρήσης:
- Ταχεία απελευθέρωση του σβωλοκόπτη 
- Μετρητική διάταξη AIRON
- Υδραυλικός στροβιλοκινητήρας χαμηλής κατανάλωσης
- Εργονομικό εμπρόσθιο αμπάρι με κέντρο βάρους έμπροσθεν
- Ηλεκτρονικός έλεγχος σποράς
- Δυνατότητα χρήσης με τρακτέρ χαμηλής ισχύος

HP 200-320
Pag. 22

HP 110-200
Pag. 20 

HP 100-500 
Pag. 28

HP 130-500 
Pag. 32
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Ακρίβεια, ισχύς και υψηλές επιδόσεις

ΑΜΠΑΡΙ
Τα αμπάρια Alpego χαρακτηρίζονται από 
το μοναδικό τους σχήμα (χάρη στο οποίο 
το κέντρο βάρους του μηχανήματος 
βρίσκεται πιο κοντά στο τρακτέρ), την άμεση 
προσβασιμότητα και την ευκολία φόρτωσης. 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ένα μεγάλο 
εύρος σπόρων και λιπασμάτων. Επιπλέον, στις 
premium εκδόσεις (AS-Pro and AS-Max), τα 
αμπάρια αποτελούνται εξολοκλήρου από 
ανοξείδωτο ατσάλι.

ΔΙΑΝΟΜΗ
Οι κεφαλές διανομής της Alpego έχουν σχεδιαστεί ώστε 
να καλύπτουν οποιαδήποτε ανάγκη και να εγγυώνται την 
βέλτιστη διανομή του προϊόντος   τόσο των σπόρων όσο 
και των λιπασμάτων μέσω κεφαλών διανομής 6 έως 48 
σειρών). Ανάλογα με το μοντέλο, διατίθεται το σύστημα 
Turbo Rotal.

ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Σχεδιασμένος για να διασφαλίζει 
την ελάχιστη κατανάλωση 
πετρελαίου ακόμη και στις πλέον 
απαιτητικές συνθήκες, ενώ διατηρεί 
τις υψηλές επιδόσεις χάρη στον 
κινητήρα υψηλής απόδοσης που 
δεσμεύει ελάχιστη ενέργεια από το 
τρακτέρ. 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΙΞΗ
Όλα τα κανάλια μεταφοράς εγγυώνται άψογη ροή 
και απόδοση χάρη στην μεγάλη τους διάμετρο, που 
διασφαλίζει την βέλτιστη ανάμιξη του προϊόντος και την 
γρήγορη ροή. Είναι κατασκευασμένα από αντι-διαβρωτικά 
υλικά που εγγυώνται την μέγιστη αντοχή στον χρόνο. 

ΜΕΤΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Οι μετρητικές διατάξεις της Alpego έχουν 
σχεδιαστεί και αναπτυχθεί εσωτερικά και 
εγγυώνται μέγιστη ακρίβεια και ευκολία 
συναρμογής όλων των προϊόντων. 
Προσφέρουν ευρεία γκάμα χρήσεων, με 
δοσολόγηση σπόρων και λιπασμάτων 
από 2 έως και 500kg ανά 10 στρέμματα, 
ανάλογα με το μοντέλο.

Σύστημα διανομής
και δοσομέτρησης

ΑΜΠΑΡΙ

ΜΕΤΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΙΞΗ

ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
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AA

CC
DD

BB

A - ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ : Σύστημα απορρόφησης κραδασμών του στοιχείου 
διάτρησης, που καθιστά δυνατή την ανάπτυξη μέγιστης αντοχής δίσκου ίσης με 60 Kg.

B - ΔΙΣΚΟΜΑΧΑΙΡΟ : Ο δίσκος με διάμετρο 355 mm, με κατάλληλη 
κλίση και προφίλ κοπής διασφαλίζει άψογη και συνεχή διείσδυση στο 
έδαφος και ομοιόμορφη κύλιση. 

C - ΔΙΠΛΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΥΛΙΣΗΣ : Δύο ρουλεμάν κύλισης για 
απόλυτη αξιοπιστία και στις πλέον δύσκολες συνθήκες. 

D - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ : Η προστατευτική πλάκα διασφαλίζει 
την ροή των σπόρων μέχρι να έρθουν σε επαφή με το υπόστρωμα 
για μία ομοιόμορφη σπορά. 

ΣΕΙΡΕΣ ΣΠΟΡΑΣ
Μεγάλη διάσταση μεταξύ 
των 2 σειρών σποράς (43 
cm) για την διευκόλυνση 
του περάσματος από 
το έδαφος ακόμη και 
παρουσία υπολειμμάτων 
καλλιέργειας. 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 
Ελαστικός τροχός για 
έλεγχο βάθους με 
ακρίβεια σε κάθε στοιχείο.  

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΣ 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ
Παραλληλόγραμμο 
σύστημα για ρύθμιση 
του βάθους εργασίας 
του σβωλοκόπτη. Οι 
2 μονάδες σποράς 
παραμένουν σε οριζόντια 
θέση για ομοιόμορφη 
πίεση στα μαχαίρια.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΠΟΡΑΣ
Παραλληλόγραμμη 
για την προσαρμογή 
του βάθους και της 
συχνότητας σποράς 
της μονάδας μέσω δύο 
τροχών.

Μία μονάδα σποράς για όλες τις καιρικές 
συνθήκες!

ΔΙΣΚΟΜΑΧΑΙΡΟ

ΣΕΙΡΕΣ ΣΠΟΡΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΠΟΡΑΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΣ 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ

Το Η.Β. βίωσε πρόσφατα ακραίες καιρικές 
συνθήκες στα μέσα της περιόδου 
σποράς. Μεγάλες περιοχές του Η.Β 
αντιμετώπισαν πλημμύρες και ιδιαίτερα 
δυσμενείς συνθήκες. Το σύστημα σποράς 
Rubber αποδείχθηκε για ακόμη μία φορά 
αποτελεσματικό στην σπορά  ακριβείας 
διασφαλίζοντας το εισόδημα πολλών 
γεωργών και εργοληπτών.
Mark Dolby
Υπεύθυνος Λειτουργίας Alpego UK

ΟΡΓΩΜΕΝΟ 
ΕΔΑΦΟΣ

ΥΓΡΟ 
ΕΔΑΦΟΣ

ΠΕΤΡΩΔΕΣ 
ΕΔΑΦΟΣ

ΕΔΑΦΟΣ ΜΕ 
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

“
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Πρόσθιο αμπάρι 
Fertidrill AS-Pro
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- Ηλεκτρονικός έλεγχος δοσομετρικής διάταξης
- Αυτόματη ζύγιση και βαθμονόμηση
- Ρύθμιση της διανεμηθείσας ποσότητας σπόρων – 
Ηχητική ειδοποίηση υπολειπόμενης ποσότητας στο 
αμπάρι
- Έλεγχος περιστροφής της δοσομετρικής διάταξης 
- Ταχύτητα εμπρός –Κατάσταση στροβιλοκινητήρα –
Σύστημα Tramline 
- Λειτουργία Pre-Start 

Κατάλληλη για σπαρτικές Alpego JET-M και AS-Pro

- Έγχρωμη οθόνη υψηλής ευκρίνειας 5.6" 
- USB για μεταφορά δεδομένων 
- Σειριακή θύρα RS232
- Υποδοχή κάμερας
- Σύνδεση CAN-BUS 
- Διατίθενται και άλλες λειτουργίες κατόπιν άδειας 
εγκατάστασης, π.χ. Task Control (TC), Track leader 
(παράλληλη οδήγηση), Multi section control (TCSC), 
Variable rate (VRC).
Για σπαρτικές Alpego JET-X και ASmaX (συμπεριλαμβάνεται 
στην έκδοση για τρακτέρ χωρίς lsobus)

- Έγχρωμη οθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας 8" 
(800x600TFT)
- USB για μεταφορά δεδομένων
- Σειριακή θύρα RS232
- Υποδοχή κάμερας
- Σύνδεση CAN-BUS 
- Διατίθενται και άλλες λειτουργίες κατόπιν άδειας 
εγκατάστασης, π.χ. Task Control (TC), Track leader 
(παράλληλη οδήγηση), Multi section control (TCSC), 
Variable rate (VRC).

Κατάλληλη για σπαρτικές Alpego JET-X και ASmaX ISOBUS

Ο έλεγχος της σπαρτικής στα χέρια σας Βελτιστοποιημένο σύστημα διανομής για 
ομοιόμορφη σπορά 

Το TurboROTAL είναι ένα καινοτόμο σύστημα που αποτελείται από μία περιστρεφόμενη πτερωτή στο κέντρο της 
κεφαλής διανομής. Διασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή των σπόρων στις σειρές σποράς ακόμη και σε επικλινείς εκτάσεις 
μειώνοντας κατά 50% το σφάλμα στην ομοιογένεια κατανομής. 

Οι καλύτερες λύσεις 
στην αγορά
Στα παραδοσιακά συστήματα πνευματικής 
μετάδοσης κίνησης, η κεφαλή διανομής 
σπόρων χαρακτηρίζεται από φυσική 
ανακρίβεια λόγω των διαφόρων παραγόντων 
συμπεριλαμβανομένης της κλίσης όπου, 
λόγω της βαρύτητας, το προϊόν τείνει να 
συγκεντρώνεται στις περιοχές με χαμηλότερο 
ύψος. Εξαιτίας αυτού, εντοπίζονται σημαντικά 
σφάλματα μεταξύ των διαφορετικών σειρών 
που οδηγούν σε ανομοιογενή σπορά.  

Η λύση Alpego Turbo ROTAL εγγυάται καλύτερη 
κατανομή του προϊόντος σε κάθε σειρά ενώ 
η περιστρεφόμενη κίνηση του στροβίλου 
κατανέμει τους σπόρους ομοιόμορφα σε όλες 
τις εξόδους της κεφαλής διανομής, ακόμη και 
σε οριζόντια θέση. Παρέχει αποδεδειγμένα 
καλύτερη απόδοση σποράς και βλάστησης. 
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Ακριβής δοσομέτρηση με απόλυτο 
σεβασμό στον σπόρο 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ 
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Η πιθανότητα σφάλματος 
εξαλείφεται χάρη στον 
αισθητήρα που βρίσκεται στην 
θύρα της μονάδας σποράς και 
οποίος ελέγχει την περιστροφή 
της δοσομετρικής μονάδας και 
το σωστό κλείσιμο. 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 
ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Η αντικατάσταση του 
δοσομετρικού κυλίνδρου 
πραγματοποιείται μέσα από την 
πλάγια θύρα πρόσβασης του 
διανομέα. Δεν απαιτούνται ειδικά 
εργαλεία.

ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
Το κιβώτιο ταχυτήτων 
σε συνδυασμό με την 
αντικατάσταση του 
δοσομετρικού κυλίνδρου 
διασφαλίζει μεγαλύτερη 
ακρίβεια και διπλασιάζει 
τις δυνατότητες χρήσης. 

ΓΡΗΓΟΡΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Χάρη στο οπίσθιο 
άνοιγμα, η δοσομετρική 
διάταξη AIRON 
καθαρίζεται πολύ εύκολα. 

ΜΙΣΟ ΠΛΑΤΟΣ
Χάρη στο νέο σύστημα, 
μπορείτε να επιλέξετε 
την λειτουργία μισού 
πλάτους επιλέγοντας 
μεταξύ της δεξιάς ή της 
αριστερής πλευράς χωρίς 
περιορισμό. 

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ 
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Η θύρα τύπου γκιλοτίνας 
που βρίσκεται στην βάση 
του αμπαριού επιτρέπει την 
απομόνωση της δοσομετρικής 
μονάδας. Έτσι είναι δυνατή για 
παράδειγμα η αντικατάσταση του 
δοσομετρικού κυλίνδρου ακόμη 
και με πλήρες φορτίο. 

Σχεδιάσαμε την διάταξη δοσομέτρησης AIRON ώστε να 
μεγιστοποιήσουμε την απλότητα και της ευκολία χρήσης 
κατά την δοκιμαστική σπορά, τον καθαρισμό και την 
ρύθμιση. Χάρη στους 3 εναλλασσόμενους δοσομετρικούς 
κυλίνδρους, που αντικαθίστανται εύκολα, μπορείτε να 
διανείμετε διαφορετικά είδη σπόρων (μεγάλους και μικρούς) 
και με το νέο σύστημα φραγής μπορείτε να διακόψετε την 
σπορά στο ήμισυ της διάταξης επιλέγοντας την δεξιά ή την 
αριστερή πλευρά χωρίς κανέναν περιορισμό. 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ:ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ:

ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΣΟΜ. ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 11,5 cm3  ΑΡΑΚΑ ΔΟΣΟΜ. ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 392cm3 ΣΙΤΑΡΙΔΟΣΟΜ. ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ110cm3 

ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

ΓΡΗΓΟΡΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΗΣ 
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗΣ 
ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗΣ 
ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ 
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗΣ 
ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΜΙΣΟ ΠΛΑΤΟΣ

Για περαιτέρω κυλινδράκια σποράς συμβουλευτείτε το τμήμα ανταλλακτικών Alpego
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Mεγάλη ευελιξία χρήσης της ογκομετρικής  μονάδας 
δοσομέτρησης: κατάλληλη για λεπτούς, μεγάλους σπόρους 
και λιπάσματα με λίγες απλές ρυθμίσεις. Κατασκευασμένη 
από αντιδιαβρωτικά υλικά και ανοξείδωτο ατσάλι, 
διασφαλίζει την μέγιστη αντοχή και αξιοπιστία και είναι 
κατάλληλη για επεξεργασμένους σπόρους και λίπασμα.  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ
Σχεδιασμένος για υψηλές 
επιδόσεις, προσφέρει 
μεγάλη ευελιξία χρήσης: 
από λίπασμα και μεγάλους 
σπόρους σε μεγάλες 
ποσότητες έως και πολύ 
μικρούς σπόρους σε 
μικρές ποσότητες χάρη 
στην λειτουργία semi-
minutes. 

ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 
Οι πλάγιοι οδοντωτοί τροχοί 
που συνδέονται με το 
σύστημα δοσομέτρησης  
Dosal επιτρέπουν την 
αύξηση του αριθμού 
περιστροφών και την 
βραδεία περιστροφή της 
δοσομετρικής μονάδας που 
προστατεύει τους σπόρους.  

ΓΡΗΓΟΡΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Η αφαιρούμενη οπίσθια πλάκα 
επιτρέπει πλήρη και εύκολο 
καθαρισμό της δοσομετρικής 
μονάδας ακόμη και αν μείνει 
εκτός χρήσης για μέρες. 

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΗΣ 
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ
Η θύρα τύπου γκιλοτίνας 
στην βάση του αμπαριού 
επιτρέπει την απομόνωση της 
δοσομετρικής μονάδας Έτσι 
είναι δυνατή, παραδείγματος 
χάριν, η προσαρμογή της 
ποσότητας των σπόρων. 

H ογκομετρική μονάδα δοσομέτρησης 
υψηλής απόδοσης της Alpego

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ:

ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ ΚΡΙΘΑΡΙ ΑΡΑΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΣΙΤΑΡΙ

ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

ΓΡΗΓΟΡΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟΣ 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΗΣ 
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ

Μετά από χρόνια χρήσης πλαστικών δοσομετρικών μονάδων, 
αναγνωρίσαμε τα αδύναμα σημεία τους και χάρη στις μελέτες 
που εκπονήσαμε και τον νέο σχεδιασμό, η νέα αποκλειστική 
δοσομετρική μονάδα Alpego κατασκευάζεται πλέον 
αποκλειστικά από ανοξείδωτο ατσάλι και διασφαλίζει μέγιστη 
απόδοση για τους πελάτες και τα μηχανήματά μας. 

David Finetti
Επικεφαλής Τμήματος Πωλήσεων Alpego France 

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ
Σχεδιασμένος για υψηλές 
επιδόσεις, προσφέρει μεγάλη 
ευελιξία χρήσης: από λίπασμα και 
μεγάλους σπόρους σε μεγάλες 
ποσότητες έως και πολύ μικρούς 
σπόρους σε μικρές ποσότητες 
χάρη στην λειτουργία semi-
minutes. 

44
55

11

11

22

22

33

33



ALPEGO 19 18 19

Πρόσθιο αμπάρι 
Fertidrill AS-Pro 

με σβωλοτρίφτη DKS
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Tramoggia in acciaio

Configurazione AUTO-LEVEL
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Μία συμπαγής σπαρτική τελευταίας 
τεχνολογίας

Η πνευματική σπαρτική JET-M εστιάζει στην ευκολία 
χρήσης και την μέγιστη ευελιξία. Συμβατή με πολλoύς 
σβωλοτρίφτες της σειράς Alpego, μπορεί να συνδυαστεί 
με τρακτέρ από 110 έως 200 Hp.

JET-M 300 JET-M 350

Βάθος Εργασίας  (cm) 300 350

Πλάτος μεταφοράς (cm) 300 350

Αριθμός σειρών σποράς (nr°) 24 28

Απόσταση σειρών (cm) 12.5 12.5

Χωρητικότητα αμπαριού χωρίς επέκταση (lt) 1000 1000

Βάρος μηχανήματος με σβωλοτρίφτη BF 2080 -

Βάρος μηχανήματος με σβωλοτρίφτη RM 2495 2740

Βάρος μηχανήματος με σβωλοτρίφτη RK 2655 2880

ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΑΜΠΑΡΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ 
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΣΠΟΡΑ

CONFIGURAZIONE 
AUTO-LEVEL

PETTINE
COPRISEME

ΤΑΧΕΙΑ 
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ 
ΤΟΥ 
ΣΒΩΛΟΤΡΙΦΤΗ 

ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
AIRON

ΤΑΧΕΙΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ 
ΤΟΥ ΣΒΩΛΟΤΡΙΦΤΗ 
Ανεξάρτητα από την 
έκδοση, ο JET-M έχει 
σχεδιαστεί για να 
αποσυνδέεται με την 
μέγιστη δυνατή ταχύτητα 
και ασφάλεια.

ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Καταναλώνει μόλις 19 
λίτρα/ λεπτό σε συνήθεις 
συνθήκες επιτρέποντας 
την χρήση σε τρακτέρ 
με μειωμένη ποσότητα 
πετρελαίου. 

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
AIRON
Απλή και πρακτική, η 
στάνταρ έκδοση της 
νέας δοσομετρικής 
μονάδας AIRON διαθέτει 
εναλλασσόμενους 
δοσομετρικούς κυλίνδρους 
πολλαπλών χρήσεων. 

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ 
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΣΠΟΡΑ
Εύκολη πρόσβαση στο 
σύστημα σποράς. Η 
δοκιμαστική σπορά 
διενεργείται εύκολα 
χάρη στην εύκολη 
πρόσβαση στην διάταξη 
βαθμονόμησης

ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΑΜΠΑΡΙ
Μεγάλη χωρητικότητα (1000 
I). Λόγω σχεδιασμού, το κέντρο 
βάρους βρίσκεται μπροστά ώστε 
να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
και με ελαφρύτερα τρακτέρ. 
Εργονομικός σχεδιασμός και 
εύκολη πρόσβαση χάρη στην 
μεγάλη και στιβαρή αφαιρούμενη 
οπίσθια πλατφόρμα.  

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ FAST Η AUTO-LEVEL
ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ:Διάταξη με μέγιστη ευελιξία που 
επιτρέπει την απελευθέρωση του σβωλοτρίφτη από το μηχάνημα πολύ 
γρήγορα (σε λιγότερο από 10 λεπτά) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ο 
σβωλοτρίφτης ξεχωριστά. 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Διάταξη μέγιστης 
ακρίβειας χάρη στο φρένο της κυλινδρικής μπάρας που 
διατηρεί το βάθος σποράς ακόμη και όταν αλλάξει το βάθος 
εργασίας του σβωλοτρίφτη.

ΣΒΑΡΝΑ ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΣΠΟΡΩΝ
Κεντρική ρύθμιση σβάρνας.
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JET-X 300 JET-X 350 JET-X 400

Βάθος Εργασίας  (cm) 300 350 400

Πλάτος μεταφοράς (cm) 300 350 400

Αριθμός σειρών σποράς (nr°) 24 28 32

Απόσταση σειρών (cm) 12.5 12.5 12.5

Χωρητικότητα αμπαριού χωρίς επέκταση (lt) 1500 1500 1500

Βάρος μηχανήματος με σβωλοτρίφτη RK 2715 3050 3350

Βάρος μηχανήματος με σβωλοτρίφτη RMAX 2870 3235 3555

Η βέλτιστη λύση για μέγιστη απόδοση  

Το Jet-X έχει σχεδιαστεί για επαγγελματική και εντατική 
γεωργία στις πλέον απαιτητικές συνθήκες. Συμβατό με 
πολλούς σβωλοτρίφτες της σειράς Alpego, μπορεί να 
συνδυαστεί με τρακτέρ έως 320 Hp.

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ 
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΣΠΟΡΑ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΠΑΡΑΣ 
Ταχεία και εύκολη 
προσαρμογή του βάθους 
σποράς. Η λαβή με 
βαθμονομημένη μπάρα 
που συνδέεται με το 
παραλληλόγραμμο τμήμα, 
σας επιτρέπει να ρυθμίσετε 
το βάθος σποράς με 
ταχύτητα και ακρίβεια. 

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
DOSAL
Η δοσομετρική μονάδα, 
κατασκευασμένη εξολοκλήρου 
από ανοξείδωτο ατσάλι, είναι 
συμπαγής και αξιόπιστη. 
Προσφέρει απαράμιλλη 
απόδοση και έχει σχεδιαστεί για 
διανομή μικρών σπόρων όπως 
ελαιοκράμβη έως και λιπασμάτων 
ακόμη και σε μεγάλες ποσότητες. 

ΤΑΧΕΙΑ ΣΠΟΣΥΝΔΕΣΗ 
ΤΟΥ ΣΒΩΛΟΤΡΙΦΤΗ 
Η αφαίρεση της σπαρτικής 
από τον  σβωλοτρίφτη γίνεται 
γρήγορα και με ασφάλεια χάρη 
στον ταχυσύνδεσμο τύπου 
άγκιστρου που σας επιτρέπει να 
αποσυνδέσετε όλες τις ηλεκτρικές 
και υδραυλικές υποδοχές. 

ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΣ
Ο νέος σχεδιασμός με δύο 
πλευρικά άγκιστρα που 
συνδέονται στα πλάγια του 
κυλίνδρου σας επιτρέπει να 
αποσυνδέσετε την μπάρα 
σποράς σε χρόνο μηδέν. 

ΤΑΧΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ
Όλες οι ηλεκτρικές και 
υδραυλικές υποδοχές 
είναι κεντραρισμένες και 
αποσυνδέονται ταχύτατα.

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ 
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΣΠΟΡΑ
Η δοκιμαστική σπορά 
διευκολύνεται χάρη στην 
εύκολη πρόσβαση στην 
διάταξη βαθμονόμησης.  

ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΑΜΠΑΡΙ 
Μεγάλη χωρητικότητα 
(1500 I). Έχει σχεδιαστεί 
ώστε το κέντρο βάρους 
να βρίσκεται μπροστά 
και η εργονομία του 
διασφαλίζεται από την 
μεγάλη, στιβαρή και 
προσβάσιμη πλατφόρμα.  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ISOBUS 
Χάρη στην καινοτόμο
τεχνολογία ISOBUS (ISO 
11783) ενσωματωμένη 
στην μπροστινή δεξαμενή, 
είναι δυνατός ο έλεγχος 
όλων των λειτουργιών της 
σπαρτικής
απευθείας από την οθόνη 
του τρακτέρ.

ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΑΜΠΑΡΙ 

ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΣ

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
DOSAL

ΤΑΧΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ

ELETTRONICA 
ISOBUS

ΤΑΧΕΙΑ ΣΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ 
ΣΒΩΛΟΤΡΙΦΤΗ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΠΑΡΑΣ



Πρόσθιο αμπάρι 
FertidrillASmaX 

με σβωλοτρίφτη  DKS
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Το πρόσθιο αμπάρι AS-Pro έχει σχεδιαστεί για χρήση σε συνδυασμό με σπαρτικές 
σιτηρών  μέγιστου πλάτους έως 6m ή για διανομή λιπάσματος σε συνδυασμό με 
διαφορετικούς τύπους εξοπλισμού (βοτανιστικές μηχανές, σπαρτικές ακριβείας, 
καλλιεργητές...)

Τα πολυλειτουργικά αμπάρια FertidrillASmaX και  AS-Pro, κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι διευκολύνουν την 
διανομή σπόρων και λιπασμάτων. Τοποθετούνται στο μπροστινό μέρος του τρακτέρ και σας επιτρέπουν να διανείμετε 
τη απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος από την μονάδα σποράς έως την κεφαλή διανομής, παρέχοντας την δυνατότητα 
πολλαπλών συνδυασμών με διαφορετικούς τύπους μηχανημάτων, αυξάνοντας την ευελιξία χρήσης.  

Fertidrill AS-PRO με σβωλοτρίφτη Alpego Fertidrill AS-PRO με καλλιεργητές FertidrillASmaX με σπαρτική ακριβείαςFertidrill AS-PRO με σπαρτική ακριβείας FertidrillASmaX STANDARD με σβωλοτρίφτη 

Alpego

FertidrillASmaXBITUBE με σβωλοτρίφτη Alpego

Το πολυλειτουργικό πρόσθιο αμπάρι ASmaX μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
ταυτόχρονη διανομή σπόρων και λιπάσματος. Στην διάταξη μονού προϊόντος, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σπορά σιτηρών με πλάτος σποράς έως 8m or ή 
για διανομή λιπάσματος σε συνδυασμό με διαφορετικούς τύπου εξοπλισμού 
(βοτανιστικές μηχανές, σπαρτικές ακριβείας, καλλιεργητές...)

Δημιουργήσαμε μία ποικιλία 
πολλαπλών λύσεων για σπορά 
και λίπανση στη βάση της αρχής 
της ευελιξίας, με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία μίας ευρείας γκάμας 
που εγγυάται στον τελικό χρήστη 
πληθώρα πιστοποιημένων 
διαδικασιών που καθιστούν 
τα μηχανήματά μας την ιδανική 
επιλογή για όσους αναζητούν 
μέγιστη απόδοση. 

Fabio Bedin
Υπηρεσίες ‘After Sales’

ΣΠΟΡΟΙ

ΛΙΠΑΣΜΑ 

“

Σύστημα 
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Το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί για επαγγελματική και 
εντατική γεωργία σε απαιτητικές συνθήκες. Χάρη 
στην εξαιρετική του απόδοση, πληροί τις σύγχρονες 
προδιαγραφές γεωργίας ακριβείας και αποτελεί την πλέον 
ευέλικτη λύση για σπορά και λίπανση του εδάφους .

Εξαιρετική απόδοση

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ:

ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ ΚΡΙΘΑΡΙ ΑΡΑΚΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΣΙΤΑΡΙ

AS-PRO 300 AS-PRO 350 AS-PRO 400 AS-PRO 450 AS-PRO 500 AS-PRO 600

Βάθος Εργασίας  (cm) 300 350 400 450 500 600

Πλάτος μεταφοράς (cm) 300 350 400/250 250 250 250

Αριθμός σειρών σποράς (nr°) 24 28 32 36 40 40/48

Απόσταση σειρών (cm) 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
12.5/15
(nr°40)

Χωρητικότητα αμπαριού χωρίς επέκταση (lt) 1400 1400 1400 1400 1400 1400

Βάρος μηχανήματος με σβωλοτρίφτη RK 2725 3060 3360 - - -

Βάρος μηχανήματος με σβωλοτρίφτη RMAX 2880 3245 3565 - - -

Βάρος μηχανήματος με σβωλοτρίφτη DP - - 3515 - 3935 4315

Βάρος μηχανήματος με σβωλοτρίφτη DKTOP - - 3985 4155 4425 4955

Βάρος μηχανήματος με σβωλοτρίφτη DMAX - - - 4305 4915 5475

Βάρος μηχανήματος με δισκοσβάρνα MG 2470 2835 3075 - - -

ΑΜΠΑΡΙ ΑΠΟ 
ΑΝΟΙΞΕΙΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ 
Αμπάρι μεγάλης χωρητικότητας 
(1400l) και προαιρετικά επεκτάσιμο με 
λοξοτμημένο προφίλ για καλύτερη 
ορατότητα από το τρακτέρ (+ 20%). 
Εξολοκλήρου κατασκευασμένο 
από ανοξείδωτο ατσάλι, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για σπορά ή για 
λίπανση.

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ 
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΣΠΟΡΑ
Εύκολη πρόσβαση στο 
σύστημα σποράς. Η 
δοκιμαστική σπορά 
διενεργείται εύκολα 
χάρη στην εύκολη 
πρόσβαση στην διάταξη 
βαθμονόμησης.  

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
DOSAL
Η δοσομετρική μονάδα, 
εξολοκλήρου κατασκευασμένη από 
ανοξείδωτο ατσάλι, είναι στιβαρή και 
αξιόπιστη. Προσφέρει απαράμιλλη 
απόδοση και έχει σχεδιαστεί για 
την διανομή μικρών σπόρων όπως 
ελαιοκράμβη έως και λιπασμάτων 
ακόμη και σε μεγάλες ποσότητες. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΟΠΙΝ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η χοάνη είναι εξοπλισμένη με 
πλήρως ηλεκτρονική διαχείριση της 
σποράς.
Στην ηλεκτρονικά ελεγχόμενη 
έκδοση ISOBUS, το μηχάνημα 
διαχειρίζεται πλήρως η οθόνη 
τρακτέρ, χρησιμοποιώντας όλες 
τις συμβατές λειτουργίες και τους 
συγκεκριμένους Ελεγκτές Εργασιών.

ΚΟΥΤΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Κουτί για αντικείμενα και 
εργαλεία, απαραίτητο για να 
περιέχει το κιτ ζύγισης και τα 
απαραίτητα εργαλεία.

ΚΙΤ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Κιτ σύνδεσης εμπρός/πίσω 
που περιλαμβάνει σωλήνες, 
προεκτάσεις ηλεκτρικών 
καλωδίων και ρυθμιζόμενο 
στήριγμα.

ΦΩΤΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ
Μπροστινά φώτα LED 
(χαμηλή / μεγάλη σκάλα 
αλογόνου), φώτα LED και 
ανακλαστικά μπροστινά και 
πλαϊνά.

ΝΕΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ
Νέος ηλεκτροκινητήρας
ενισχυμένος στα 250 W για 
να εγγυάται την απόδοση του 
δοσομετρητή Dosal.

ELETTRONICA A SCELTA

VANO PORTA OGGETTI

TUBAZIONE DI  
COLLEGAMENTO

ΑΜΠΑΡΙ ΑΠΟ ΑΝΟΙΞΕΙΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ 

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ DOSAL

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ 
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΣΠΟΡΑ

NUOVO  
MOTORE  
ELETTRICO

LUCI E TABELLE
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ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑ
Εξειδικευμένη κεφαλή διανομής με μειωμένο αριθμό 
εξόδων για την διανομή λιπάσματος σε συνδυασμό με 
διαφορετικούς τύπους εξοπλισμού. 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ

Η στάνταρ διάταξη περιλαμβάνει το πρόσθιο αμπάρι, τις αντίστοιχες μπάρες σποράς και την κεντραρισμένη κεφαλή 
διανομής πάνω στην μπάρα, και διαθέτει το σύστημα Tramline για την διαχείριση των περασμάτων του τρακτέρ. 

Μέγιστη ευελιξία 
για κάθε εφαρμογή

Διάταξη

Η διάταξη λιπάσματος, με την εξειδικευμένη κεφαλή διανομής, παρέχει την δυνατότητα συνδυασμού του πρόσθιου 
αμπαριού με διαφορετικά μηχανήματα: βοτανιστικές μηχανές, σπαρτικές ακριβείας, καλλιεργητές, κυλίνδρους κλπ…

Σύστημα ταχείας αποσύνδεσης 
της μπάρας σποράς από τον 
σβωλοτρίφτη. 

Για να προσαρμόσει το αμπάρι στις αυξανόμενες ανάγκες 
των γεωργών που αναζητούν συνεχώς το καλύτερο για 
τα μηχανήματά τους, η Alpego σχεδίασε το αμπάρι AS-
Pro που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δυο διαφορετικές 
διατάξεις. 

Η παρέμβαση των άροτρων στο έδαφος είναι 
ελάχιστη ώστε να αποφευχθεί η απώλεια της 
υγρασίας από το έδαφος, η ανάμιξη υγρού 
και ξηρού εδάφους κοντά στον σπόρο και η 
μείωση της αγωγιμότητας του νερού από τα 
χαμηλότερα στρώματα προς την επιφάνεια.

Trevini Mattia
Γεωπόνος 

3m 3,5m 4m 4,5m 5m 6m 7m 8m

Άκαμπτος σβωλοτρίφτης RM 

Άκαμπτος σβωλοτρίφτης RK

Άκαμπτος σβωλοτρίφτης RMAX

Αναδιπλούμενος σβωλοτρίφτης DP

Αναδιπλούμενος σβωλοτρίφτης DKTOP

Αναδιπλούμενος σβωλοτρίφτης DMAX

Δισκοσβάρνα Maratona MG

ΤΑΧΕΙΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ 
ΜΠΑΡΑΣ ΣΠΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΚΕΦΑΛΗ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑ

STANDARD:
Η λύση της Alpego για συνδυαστική σπορά σιτηρών 
έως 8m
ΛΙΠΑΣΜΑ: 
Λύση για λίπανση σε συνδυασμό με διάφορα 
μηχανήματα (μονές σπαρτικές, sacher, 
καλλιεργητές…) 

Στην στάνταρ διάταξη, ο 
σβωλοτρίφτης  και η μπάρα 

σποράς κλείνουν σε πλάτος 2,5m 
για μεταφορά στον δρόμο.

Testa di distribuzione 
centralizzata

ΣΥΝΔΕΣΗ 
Το αμπάρι μπορεί να συνδυαστεί με διαφορετικούς 
τύπους μηχανημάτων για λίπανση ή σπορά. 

ΛΙΠΑΣΜΑ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΡΑΣ ΣΠΟΡΑΣ
Η αφαίρεση της μπάρας σποράς γίνεται σε μόλις 15 λεπτά 
γρήγορα και με ασφάλεια χάρη στο σύστημα ταχείας 
απελευθέρωσης στον κύλινδρο. Οι σπαστές εκδόσεις είναι 
εξοπλισμένες με ποδαράκια στάθμευσης στάνταρ.

ΚΕΦΑΛΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΗ ΣΤΗ ΜΠΑΡΑ 
Η κεντρική κεφαλή διανομής στερεώνεται στη μπάρα(τόσο 
σταθερή όσο και σπαστή έκδοση) για να επιταχύνει τις εργασίες 
αγκίστρωσης και απαγκίστρωσης με ασφάλεια.
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To πολυλειτουργικό πρόσθιο αμπάρι μεγάλης 
χωρητικότητας FertidrillASmaX είναι κατασκευασμένο 
εξολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί τόσο για σπόρους όσο και για λίπασμα.  

ASmaX-400 ASmaX-450 ASmaX-500 ASmaX-600 ASmaX-700 ASmaX-800

Βάθος Εργασίας  (cm) 400 450 500 600 700 800

Πλάτος μεταφοράς (cm) 250 250 250 250 250 250

Αριθμός σειρών σποράς (nr°) 32 36 40 48 54 62

Απόσταση σειρών (cm) 12.5 12.5 12.5 12.5/15
(Nr*40) 12.5 12.5

Χωρητικότητα αμπαριού χωρίς επέκταση (lt) 2300 2300 2300 2300 2300 2300

Βάρος μηχανήματος με σβωλοτρίφτη DKTOP 4440 4620 4900 5450 - -

Βάρος μηχανήματος με σβωλοτρίφτη DMAX - 4770 5390 5870 6700 7290

Μέγιστη απόδοση 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ:

ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ ΚΡΙΘΑΡΙ
ΛΙΠΑΣΜΑ ΚΑΙ 
ΣΠΟΡΟΙΛΙΠΑΣΜΑΣΙΤΑΡΙ

ΔΙΑΤΑΞΗ ISOBUS 
Χάρη στην καινοτόμα 
τεχνολογία ISOBUS 
(ISO11783) που είναι 
ενσωματωμένη στο 
πρόσθιο αμπάρι, παρέχεται 
η δυνατότητα ελέγχου 
όλων των λειτουργιών του 
απευθείας από την οθόνη 
του τρακτέρ. 

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ 
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΣΠΟΡΑ
Εύκολη πρόσβαση στο 
σύστημα σποράς. Η 
δοκιμαστική σπορά 
διενεργείται εύκολα χάρη 
στην εύκολη πρόσβαση της 
διάταξης βαθμονόμησης.  

ΔΙΠΛΗ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ DOSAL
Οι δοσομετρικές μονάδες, 
εξολοκλήρου κατασκευασμένες 
από ανοξείδωτο ατσάλι, είναι 
στιβαρές και αξιόπιστες. 
Προσφέρουν απαράμιλλη 
απόδοση και έχουν σχεδιαστεί 
για την διανομή μικρών σπόρων 
έως και λιπασμάτων. 

ΑΜΠΑΡΙ ΑΠΟ 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ
Αμπάρι μεγάλης 
χωρητικότητας (2300l). 
Εξολοκλήρου από 
ανοξείδωτο ατσάλι. 

ΘΗΚΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Πρακτική θήκη που περιέχει 
κιτ ζύγισης και απαραίτητα 
εργαλεία.

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
AS-MAX
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για την ταυτόχρονη διανομή 
σπόρων και λιπάσματος ή για 
σπορά με πλάτος έως 8m ή 
για διανομή λιπάσματος σε 
συνδυασμό με διαφορετικούς 
τύπους εξοπλισμού. 

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Κιτ σύνδεσης εμπρός / πίσω 
που περιλαμβάνει σωλήνες, 
προεκτάσεις ηλεκτρικών 
καλωδίων και ρυθμιζόμενο 
στήριγμα.

ΦΩΤΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ
Μπροστινά φώτα LED 
(χαμηλή / μεγάλη σκάλα 
αλογόνου), φώτα εργασίας 
LED και ανακλαστικά 
μπροστινά και πλαϊνά.

ΔΙΑΤΑΞΗ ISOBUS

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
AS-MAX

ΦΩΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ

ΑΜΠΑΡΙ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ

ΔΙΠΛΗ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
DOSAL

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ 
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΣΠΟΡΑ

ΘΗΚΗ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
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ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
Σχεδιασμένο και 
κατασκευασμένο για 
την μεγιστοποίηση της 
σποράς και της λίπανσης, 
χάρη στο μεγάλο πλάτος 
εργασίας αλλά και στις 
διαθέσιμες τεχνολογίες. 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ
Ο συνδυασμός σποράς 
μπορεί να φθάσει 
πλάτος εργασίας 8m, 
καθιστώντας την λύση της 
Alpego μοναδική στην 
αγορά χάρη στην υψηλή 
ισχύ του.

ΕΥΚΟΛΗ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ
Η αποσύνδεση 
διευκολύνεται από 
την ενσωμάτωση του 
συστήματος διανομής στην 
μπάρα σποράς. Επιπλέον, 
όλες οι υδραυλικές και 
ηλεκτρικές υποδοχές 
μπορούν να αποσυνδεθούν 
γρήγορα χάρη στους 
ταχυσυνδέσμους.

STANDARD:
Η λύση της Alpego για συνδυαστική σπορά έως 8m
BITUBE:
Η λύση της Alpego για ταυτόχρονη σπορά και 
λίπανση έως 6m
ΛΙΠΑΝΣΗ: 
Η λύση για λίπανση σε συνδυασμό με διαφορετικά 
μηχανήματα (σπαρτικές ακριβείας, βοτανιστικές 
μηχανές, καλλιεργητές)

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
Το πρόσθιο αμπάρι 
μπορεί να συνδυαστεί 
με αναδιπλούμενους 
σβωλοτρίφτες, πλάτους 4 
έως 8m. 

ΔΙΠΛΟ ΠΡΟΪΟΝ 
Μέσω δύο κεντραρισμένων κεφαλών διανομής με 
ανεξάρτητες συνδέσεις, οι σπόροι και το λίπασμα 
εναποτίθενται ταυτόχρονα στο έδαφος καθιστώντας αυτή 
την διάταξη απαραίτητη για όσους επιθυμούν μέγιστη 
απόδοση με ένα μόνον μηχάνημα. 

ΕΥΚΟΛΗ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ
Η αποσύνδεση των μπαρών σποράς γίνεται γρήγορα 
και με ασφάλεια χάρη στην μονάδα των δύο κεφαλών 
διανομής που είναι ενσωματωμένες στις μπάρες και την 
παρουσία των ταχυσυνδέσμων για όλες τις υδραυλικές και 
ηλεκτρικές υποδοχές.  

Για να προσαρμόσει το αμπάρι στις αυξανόμενες ανάγκες 
των γεωργών που αναζητούν συνεχώς το καλύτερο για 
τα μηχανήματά τους, η Alpego σχεδίασε το αμπάρι AS-
Pro που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δυο διαφορετικές 
διατάξεις.

4m 4,5m 5m 6m 7m 8m

Αναδιπλούμενοι σβωλοτρίφτες DKTOP

Αναδιπλούμενοι σβωλοτρίφτες DMAX

4m 4,5m 5m 6m 7m 8m

Αναδιπλούμενοι σβωλοτρίφτες DKTOP

Αναδιπλούμενοι σβωλοτρίφτες DMAX

Η στάνταρ διανομή αποτελείται από: το πρόσθιο αμπάρι, τις αντίστοιχες μπάρες σποράς και την κεντραρισμένη κεφαλή 
διανομής πάνω στις μπάρες σποράς (με την δυνατότητα σύνδεσης του συστήματος  Tramline στην κεφαλή διανομής για την 
διαχείριση των περασμάτων του τρακτέρ).  

Η στάνταρ διάταξη αποτελείται από: το πρόσθιο αμπάρι, τις αντίστοιχες μπάρες σποράς και την κεντραρισμένη κεφαλή 
διανομής πάνω στις μπάρες σποράς (με την δυνατότητα σύνδεσης του συστήματος  Tramline στην κεφαλή διανομής για 
την διαχείριση των περασμάτων του τρακτέρ). 

Στις διατάξεις  Standard και 
Bitube, ο σβωλοτρίφτης και 

η μπάρα σποράς κλείνουν σε 
πλάτος 2.5m για μεταφορά στον 

δρόμο.

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΕΥΚΟΛΗ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΥΚΟΛΗ 
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ

ΔΙΠΛΟ ΠΡΟΪΟΝ

Μέγιστη ευελιξία 
για κάθε εφαρμογή 

Διάταξη
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BF
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RK
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DP

DKTOP
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ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ PACKER 
Ο κύλινδρος Packer είναι ένας ευέλικτος κύλινδρος με 
άριστες επιδόσεις. Διασφαλίζει την κατανομή βάρους σε 
ολόκληρη την επιφάνεια. 
Με διάμετρο 480, 520 ή 570 mm, υπάρχει περιορισμένος 
κίνδυνος μπλοκαρίσματος ακόμη και αν το έδαφος είναι 
κολλώδες ή με υπολείμματα καλλιέργειας. 
Τα κεντρικά ρυθμιζόμενα και προσβάσιμα ξέστρα 
εγγυώνται τέλειο καθαρισμό. 
Ο κύλινδρος packer μπορεί να εργαστεί ανεξάρτητα ή 
συνδυαστικά, καθώς η ευελιξία του του επιτρέπει να 
εργάζεται σε ελαφρά, πηλώδη, ιλυώδη, ξηρά και δύσκολα 
εδάφη. 

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ TRAPEZE 
Η απόσταση μεταξύ των εγκοπών του κυλίνδρου από 
χυτοσίδηρο είναι 12.5 cm ή 15 cm ανάλογα με την 
απόσταση των σειρών. 
Με διάμετρο 505 mm, συνδυάζει την τέλεια περιστροφή 
και την συμπίεση της γραμμής σποράς. Λειτουργεί 
ανεξάρτητα ή συνδυαστικά. Προσαρμόζεται τέλεια σε 
όλους τους τύπους ξηρού ή υγρού εδάφους  ακόμη και 
παρουσία πετρών ή υπολειμμάτων καλλιέργειας. 

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ OTICO 
Αυτός ο κύλινδρος φέρει επικάλυψη λάστιχου  και 
η απόσταση μεταξύ των εγκοπών είναι 12.5 cm. Ο 
κύλινδρος έχει σχεδιαστεί για ελαφρά, υγρά ή πηλώδη 
εδαφη και συμπιέζει το αυλάκι που θα υποδεχτεί τους 
σπόρους. 
Η λαστιχένια επιφάνεια  δεν επιτρέπει στο έδαφος να 
κολλήσει, ειδικά παρουσία πολύ κολλώδους εδάφους, 
ωστόσο δεν συνιστάται η χρήση του παρουσία πετρών.  

Η επιλογή του 
κυλίνδρου
Για πλήρη συμπίεση του εδάφους 

O οπίσθιος κύλινδρος επανασυμπιέζει το υπόστρωμα 
σποράς μετά το όργωμα. 
Η Alpego προσφέρει μεγάλη γκάμα κυλίνδρων για το 
βέλτιστο αποτέλεσμα επεξεργασίας.  

Τα συνδυαστικά μηχανήματα της ALPEGO 
προσφέρουν λύσεις αιχμής χάρη στην μακρά 
εμπειρία μας  στο όργωμα και την σπορά. 
Έχουν σχεδιαστεί για δύσκολες συνθήκες 
εργασίας και εγγυώνται μέγιστη αξιοπιστία και 
ευελιξία. 

Ποιο εργαλείο για 
ποια σπαρτικη;
Απλά επιλέξτε σύμφωνα με τις ανάγκες σας

Χάρη στους 4 στροφείς ανά μέτρο, όπως όλοι οι 
σβωλοτρίφτες Alpego, και το μειωμένο βάρος σε 
συνδυασμό με την τεχνογνωσία Alpego, ο BF είναι το 
ιδανικό συνδυαστικό εργαλείο για προετοιμασία εδάφους 
με κόμπακτ τρακτέρ. 

Εφοδιασμένος με κυλίνδρους μεγάλης διαμέτρου και 
τεχνολογία Twin Force με κωνικά έδρανα, ο RM είναι το 
ιδανικό συνδυαστικό εργαλείο για όσους αναζητούν 
υψηλή απόδοση σε συνδυασμό με χαμηλό βάρος. 

Χάρη στην τεχνολογία Twin Force και το δομικό πλαίσιο, 
ο RK έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τις σπαρτικές 
μεγάλης χωρητικότητας. 
Εγγυάται υψηλή ταχύτητα και απόδοση.

Σβωλοτρίφτης μεγάλου εύρους, σχεδιασμένος για χρήση 
στις πλέον δύσκολες συνθήκες. Είναι κατάλληλος για 
υψηλή ισχύ και διαθέτει  την τεχνολογία Twin Force της 
σειράς  Max.

Συμπαγής σχεδιασμός, συνώνυμος της αξιοπιστίας, 
ο σβωλοτρίφτης  DP συναρπάζει με την ποιότητα 
εκτέλεσης.  Χάρη στον άριστο συνδυασμό βάρους και 
επιδόσεων, αποτελεί εξαιρετική επιλογή για συνδυασμό με 
αναδιπλούμενη σπαρτική.

Το bestseller της σειράς σβωλοτριφτών της Alpego, ο 
DKTOP διαθέτει την τεχνολογία Twin Force που συνδυάζει 
αξιοπιστία, στιβαρότητα και απόδοση. Εξοπλισμένος με 
κιβώτια ταχυτήτων υψηλής επίδοσης, παρέχει την τέλεια 
ισορροπία μεταξύ βάρους και απόδοσης. 

Το μοντέλο ορόσημο DmaX αποτελεί το τεχνολογικό 
απόσταγμα της τεχνογνωσίας μας. Σχεδιασμένο για πού 
ισχυρά τρακτέρ,  αποτελεί το σημείο αναφοράς στους 
αναδιπλούμενους σβωλοκόφτες. 

Εξοπλισμένες με 2 σειρές δίσκων σε διάταξη ψαροκόκαλου για ομοιόμορφη 
προετοιμασία, επιτρέπουν την εργασία παρουσία υπολειμμάτων  
καλλιέργειας. Χάρη στην εξοικονόμηση ενέργειας και το γεγονός ότι δεν 
απαιτείται συντήρηση (τα ρουλεμάν έχουν λίπανση εφ’όρου ζωής), οι 
δισκοσβάρνες MG διασφαλίζουν την βελτιστοποίηση του κόστους. 

*
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Ποιο εξάρτημα για ποια 
σπαρτική; 
Για την τέλεια σπορά του εδάφουςΣυμπληρωματικός διανεμητής μικρο-κόκκων

ΕΓΧΥΣΗ
Έγχυση του προϊόντος 
με σύστημα εμφύσησης 
απευθείας στον/στους 
διανομέα/ούς DOSAL, για 
να διανεμηθεί μαζί με το/
τα κύριο προϊόν/α.

ΔΕΞΑΜΕΝΗ
Ανοξείδωτη δεξαμενή 
(από 120 λτ. με 
προεγκατάσταση) για 
τοποθέτηση σε δεξαμενές 
Alpego (μόνο εκδόσεις 
ISOBUS). Δεν διατίθεται 
μεμονωμένα από την 
σπαρτική!

ΔΙΑΝΟΜΗ
Πλήρως ηλεκτρονική 
διανομή σπόρων με 
ηλεκτρο-μειωτήρα 12VDC 
(επιλογή σχέσεων για
διαφορετικές ποσότητες).

ISOBUS
Χρήση του μηχανήματος 
με την κύρια οθόνη ISO-
BUS UT. Εκμετάλλευση 
όλων των εργασιών 
όπως: VRT, TC-GEO, TC-
SC και λειτουργία μισής 
σπαρτικής, tramline

Διανεμητής μικρο-κόκκων
για κοκκώδη προϊόντα ή μικρούς 
σπόρους, χωρητικότητας 120 λίτρων, 
έγχυση του προϊόντος απευθείας 
στον διανομέα και πλήρως ηλεκτρική 
διανομή με διαχείριση ISOBUS.

TRAMOGGIA

INIEZIONE 

DISTRIBUZIONE

ISOBUS

 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ2
*in configurazione bitube

 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ*3
Επιλογές JET-M JET-X ASPro ASmaX

Στηρίγματα στάθμευσης για την λειτουργία σύζευξης και αποσύζευξης 

Υδραυλικός χαράκτης σειρών 

Αποκλεισμός υδραυλικής μπάρας 

Επέκταση αμπαριού από ανοξείδωτο ατσάλι + 250 λίτρα

Σύστημα Tram-Line

Δίσκοι προ-βλάστησης 

Περιστροφικό καπάκι μισού πλάτους APD

Στοιχειο  Στρωματοποιησης Κεφαλων Διανομης

Τροχός ελέγχου βάθους δίσκων 

Τροχοί υποστήριξης αυτόματου συστήματος διεύθυνσης (Ø740mm)

Αντιβαρα Συμπληρωματικα (25 Κιλα)

Κιτ Σωληνα Μεταφορας Σπορου Συμπληρωματικος

Microjet

Αξεσουάρ Στάνταρντ Δε διατίθεται

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΜΠΑΡΙΟΥ 
ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 
ΑΤΣΑΛΙ+ 250 ΛΙΤΡΑ

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ 
ΜΙΣΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ APD

ΔΙΑΤΑΞΗ TRAM-LINE

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΣ 
ΓΡΑΜΜΩΝ

ΔΙΣΚΟΙ ΠΡΟ- ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΣΥΖΕΥΞΗΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΠΑΡΑΣ

ΤΡΟΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΒΑΘΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥ

ΤΡΟΧΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (Ø740MM)

ΣΤΟΙΧΕΙΟ  ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΕΦΑΛΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΝΤΙΒΑΡΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ (25 
ΚΙΛΑ)

ΚΙΤ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΠΟΡΟΥ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ



Alpego S.p.a con Socio Unico
Via Giovanni e Giuseppe Cenzato, 9
36045 - Lonigo (VI) Italy
Tel: 0444 646100 
Mail: info@alpego.com
www.alpego.com
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ΦΡΕΖΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΚΑΛΥΠΤΕΣ

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΒΩΛΟΤΡΙΦΤΕΣΑΚΑΜΠΤΟΙ ΣΒΩΛΟΤΡΙΦΤΕΣ

ΣΠΑΡΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΙΑ ΑΜΠΑΡΙΑ

ΡΙΠΕΡ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ

50 - 500 HP

320 - 500 HP40 - 320 HP

75 - 320 HP 90 - 500 HP

50 - 500 HP

110 - 270 HP 40 - 160 HP
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