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Für unsere Umwelt
Pour notre environnement

For our environment
Per il nostro ambiente
This fertiliser
spreader fulfils the
european environmental
standard EN 13739-1

Questo spargi
concime è
conforme alla
normativa europea
sull‘ambiente
EN 13739-1

Dieser Dünger-
streuer erfült
die europäische
Umweltnorm
EN 13739-1

Ce distributeur d‘engrais
répond à la norme
Environnement
EN 13739-1

Κυριος στοχος
Ο κύριος στόχος της DCM είναι να ακούει τις ανάγκες των αγροτών και να τις 
ικανοποιεί με μηχανήματα που απλοποιούν την καθημερινή τους εργασία.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Από περιβαλλοντική άποψη, καθίσταται όλο και πιο 
δύσκολο για τους παραδοσιακούς διασκορπιστές 
λιπασμάτων (π.χ. μονός δίσκος) να συμμορφώνονται 
με τους εθνικούς κανονισμούς, καθώς έχουν 
περιορισμένη διαχείριση στη χρήση λιπασμάτων.
 
Η σωστή διασπορά λιπασμάτων σημαίνει την απόλυτη 
διανομή με σωστή παροχή θρεπτικών ουσιών στα 
φυτά, αποφεύγοντας έτσι περιττές επικαλύψεις και 
υπερδοσολογίες.
 
Οι λιπασματοδιανομείς “LINE-M” με το κιτ LIMIT-C
(προαιρετικό σύστημα συνόρου) συμμορφώνονται με 
το τρέχον περιβαλλοντικό πρότυπο EN 13739-1.

ΛΙΠΑΙΝΟΝΤΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΙΣ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ!

Η σωστή λίπανση της καλλιέργειας είναι απαραίτητη 
για την εξασφάλιση αποτελεσματικής βλαστικής 
απόκρισης.

Ωστόσο, οι λανθασμένες εφαρμογές μπορούν να 
θέσουν σε κίνδυνο τη συγκομιδή κάποιου, τόσο 
ποσοτικά όσο και ποιοτικά. (ΠΙΝΑΚΑΣ Α)
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Διάδοση πινάκων

Η διανομή μπορεί να θεωρηθεί:

ΑΡΙΣΤΗ 
ΚΑΛΗ 
ΦΤΩΧΗ
ΟΧΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

CV μικρότερο από 10%
CV μικρότερο από 15%
CV μικρότερο από 25%
CV πάνω από 25%

Η DCM συνεργάζεται στενά με τους κορυφαίους 
παραγωγούς λιπασμάτων στον κόσμο εδώ και χρόνια 
για να σας προσφέρει τις καλύτερες δυνατές τιμές 
προσαρμογής στους ταχύτερους δυνατούς χρόνους.

Οι δοκιμές διάδοσης που πραγματοποιούνται τόσο 
σε αναγνωρισμένα πανεπιστημιακά κέντρα δοκιμών 
όσο και από το DCM είναι πολύ σημαντικές για τον 
υπολογισμό του συντελεστή διακύμανσης (CV).

Έως και 25% δεν υπάρχουν ορατές διαφορές με γυμνό 
μάτι, αλλά οι διαφορές είναι εξαιρετικά αξιοσημείωτες 
στις αποδόσεις των καλλιεργειών.
Τα διαγράμματα, πάντα επικαροποιημένα, είναι 
διαθέσιμα στην εφαρμογή DCM για IOS και ANDROID.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (στο ΣΙΤΑΡΙ):
Σε αυτό το παράδειγμα (Πίνακας Α) μπορούμε να 
δούμε ότι, στην περίπτωση του 50% βιογραφικού, 
μπορούμε να έχουμε απώλειες έως και 1 τόνος/
εκτάριο ή 12-13% της παραγωγής.

Συντελεστής διακύμανσης (CV) % Απόδοση 100 
κιλά/εκτάριο

Απώλειες παραγωγής 100 
κιλά/εκτάριο

0 83,7 -

10 83,3 - 0,4

20 82,0 - 1,7

30 79,9 - 3,8

50 73,2 - 10,5

ΠΙΝΑΚΑΣ Α
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ANTI CORROSION
powder technology

Για όλα τα μοντέλα
Βαφή και εξαρτήματα σε ανοξείδωτο ατσάλι

Η υπερσύγχρονη διαδικασία βαφής σε συνδυασμό με 
συνθετικά υλικά, τα οποία έχουν προστασία από την 
υπεριώδη ακτινοβολία UV, εγγυάται τη συμμόρφωση 
με τα αυστηρότερα πρότυπα και προστατεύει το 
μηχάνημα από τη διάβρωση.

Οι δοκιμές που πραγματοποιούνται με ψεκασμό 
αλατιού (για περισσότερες από 1000 ώρες), χωρίς 
σημάδια φυσαλίδων ούτε αποκόλληση βαφής μετά το 
σκίσιμο, εγγυώνται τη βέλτιστη απόδοση βαφής.
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Από 10 έως 42 μτ. με τον ίδιο δίσκο

Η απλή και γρήγορη επέκταση και προσανατολισμός 
των φτερωτών επιτρέπει μια γρήγορη προσαρμογή 
στα διάφορα λιπάσματα/σπόρους και στα διαφορετικά 
πλάτη εργασίας. Με τους δίσκους ρίψης μπορείτε 
να πάτε από 18 έως 42 μέτρα χωρίς να χρειάζεται να 
αλλάξετε τον τύπο του δίσκου ή των φτερωτών. Τα 4 
τμήματα εργασίας εγγυώνται τη βέλτιστη, ακριβή και 
ασυναγώνιστη εγκάρσια κατανομή.
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ΟΛΑ τα εξαρτήματα που βρίσκονται σε άμεση 
επαφή με το λίπασμα (κάτω μέρος της χοάνης, 
πλέγμα προστασίας (κόσκινο), θυρίδες ανοίγματος 
και κλεισίματος, δίσκοι ρίψης, φτερωτές, 
προστατευτικό περίβλημα, παξιμάδια, μπουλόνια, 
και αναδευτήρες) είναι όλα ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΑ.

Συντήρηση και καθαρισμός
Όλα τα πλαίσια των μοντέλων μας έχουν σχεδιαστεί με 
τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχουν σημεία συσσώρευσης 
λιπασμάτων, καθιστώντας τα προσιτά για καλό καθαρισμό και 
εύκολη συντήρηση.



6

Ακριβής ρύθμιση μέσω APP 

Για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ποσότητα, απλώς 
κοιτάξτε το διάγραμμα ρίψης που παρέχεται ή 
κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή για IOS ή ANDROID.
Κατεβάστε την εφαρμογή, επιλέξτε το μοντέλο, τον 
τύπο λιπάσματος, το πλάτος εργασίας, τα κιλά/εκτάριο 

και την ταχύτητα και είστε έτοιμοι να λιπάνετε! 
Το APP θα εμφανίσει όλες τις τιμές για τη σωστή 
ρύθμιση του μηχανήματός σας, όπως ύψος από 
έδαφος, στροφές PTO, θέσεις θυρίδων, θέσεις 
φτερωτών.



7

GO σελίδα στο APP

Κιτ τεστ ρίψης στο χωράφι

Στην ενότητα GO του APP είναι δυνατό να βρείτε το 
λίπασμα που μοιάζει περισσότερο με αυτό που θέλετε 
να διανείμετε (εάν το λίπασμα δεν είναι διαθέσιμο 
στη λίστα APP) ανά είδος λιπάσματος/σπόρων, ειδικό 
βάρος και κοκκομετρία.

Αυτό το KIT χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή 
γρήγορης εγκάρσιας δοκιμής απευθείας στο χωράφι 
και για τον έλεγχο της ποιότητας της διανομής. 
Αποτελείται από 4 δίσκους συλλογής (συμβατό με EN-
13739), δοκιμή σκληρόμετρου / σκληρότητας για τον 

έλεγχο της ποιότητας του κιτ ανάλυσης μεγέθους 
λιπάσματος και σωματιδίων.
Μπορείτε να κάνετε όλες τις προσαρμογές μέσω της 
ΔΩΡΕΑΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ για IOS και ANDROID (DCM) 
στην ενότητα ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΙΤ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ.
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ISOBUS και τεχνολογία ζύγισης
Οι διασκορπιστές λιπασμάτων M36 E, M36 S, και M42 
ISO έχουν τεχνολογία ISOBUS που επιτρέπει την 
αυτόματη ρύθμιση του ανοίγματος των θυρίδων 
σύμφωνα με το ρυθμό ταχύτητας του τρακτέρ 
(DPAE) και τα πραγματικά χαρακτηριστικά ροής των 
λιπασμάτων. Τα προεπιλεγμένα κιλά παραμένουν τα 
ίδια ακόμα και αν αλλάξει ο ρυθμός ταχύτητας στο 
χωράφι.

Οι 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές, χάρη στο αυτόματο 
φιλτράρισμα, υπολογίζουν τα διαφορετικά 
χαρακτηριστικά του λιπάσματος με μέγιστη ακρίβεια 
και αξιοπιστία ακόμη και κατά την κίνηση. Η διανομή 
ελέγχεται εκτενώς κατά τη ρύθμιση της ροής, 
ανεξάρτητα από τις αλλαγές στην ποσότητα, τον 
ρυθμό τροφοδοσίας ή το πλάτος εργασίας, μέσω της 
χρήσης ενός συστήματος 2 ζυγαριών που βρίσκεται 
τοποθετημένο πάνω σε ένα ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΈΝΟ 
πρόσθετο πλαίσιο. Το σύστημα συγκρίνει αυτόματα την 
ποσότητα του προϊόντος που διανέμεται πραγματικά 
με αυτό που βρίσκεται στο τερματικό, αποφεύγοντας 
έτσι την ανάγκη χειροκίνητου καλιμπραρίσματος.

  

713031501-SC

  
A termini di legge è vietato l'uso, la divulgazione e la riproduzione del presente senza l'autorizzazione scritta della Ditta.
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08/01/2020
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diFoglio1 1

Μεταβλητή δόση
Εισάγοντας τους χάρτες συνταγογράφησης 
(απευθείας στο μόνιτορ ISOBUS) μπορείτε να 
τροποποιήσετε τη δόση του λιπάσματος ανάλογα με 
τις πραγματικές ανάγκες των φυτών (ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΔΟΣΗ).
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ISOBUS μονάδα 
ελέγχου (ECU)

Κλισιόμετρο

Η μονάδα ελέγχου ISOBUS (στάνταρ σε M36 E, M36 
S, M42 ISO), που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με 
την ιαπωνική εταιρεία TOPCON, σας επιτρέπει να 
συνδεθείτε σε οποιαδήποτε συμβατή οθόνη μέσω της 
σύνδεσης ISO 11783 (ISOBUS). Η κύρια οθόνη, εκτός 
από το να έχετε μια σειρά από άλλες επιλογές, σας 
επιτρέπει να αυξήσετε τη δόση ξεχωριστά στα ΔΕΞΙΑ 
ή ΑΡΙΣΤΕΡΑ ή και στις δύο πλευρές ως ποσοστό ακόμη 
και κατά τη διάρκεια της κίνησης. Κάνοντας κλικ στο 
κουμπί SET, μπορείτε να επιστρέψετε αμέσως στην 
αρχικά προεπιλεγμένη δόση.

Το κλισιόμετρο (στάνταρντ στα M36 E, M36 S, M42 
ISO) είναι σε θέση να ανιχνεύσει την αλλαγή κλίσης 
(διαμήκη και εγκάρσια) και είναι σε θέση να διορθώσει 
αυτόματα τυχόν προκύπτοντα σφάλματα βάρους. 
Χάρη σε αυτό το σύστημα είναι δυνατή η εργασία 
χωρίς προβλήματα ακόμη και σε λοφώδεις περιοχές.

Υπολογισμός συντελεστή ροής (Flow Factor)
Ο συντελεστής ροής υπολογίζεται αυτόματα μέσω της 
συνεχούς ΜΈΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΖΥΓΑΡΙΏΝ. Εναλλακτικά, 
μπορείτε να δοκιμάσετε τον συντελεστή ροής μέσω 

της δωρεάν εφαρμογής για IOS και ANDROID στην 
ενότητα ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ FLOW FACTOR.
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SECTION CONTROL 1.0

SECTION CONTROL 2.0

Έλεγχος πλάτους εργασίας σε έως 8 
τμήματα (στo M36 S)

Έλεγχος πλάτους εργασίας σε έως 16 
τμήματα (στο μοντέλο M42 ISO)

Το μοντέλο M36 S είναι εξοπλισμένο ως στάνταρντ 
με έλεγχο πλάτους εργασίας 8 τμημάτων μέσω 
αυξομείωσης της δόσης. Σε χωράφια με σχήμα 
τριγωνικό, η εξάπλωση είναι πιο ομοιόμορφη και 
η πραγματική ποσότητα λιπάσματος παραμένει 
σταθερή σε ολόκληρη την επιφάνεια. Είναι δυνατόν 
να ρυθμίσετε το πλάτος εργασίας σε ΑΥΤΟΜΑΤΟ 
μέσω GPS από έξω προς τα μέσα σε 4 τμήματα ανά 
πλευρά.

Το μοντέλο M42 ISO διαθέτει έλεγχο πλάτους εργασίας 
16 τμημάτων ως στάνταρ (8 ΔΕΞΙΑ και 8 ΑΡΙΣΤΕΡΑ). 
Η δόση και το σημείο πτώσης του λιπάσματος 
προσαρμόζονται αυτόματα αποσυνδέοντας τα 
τμήματα από το εξωτερικό προς το εσωτερικό. 
Το σύστημα ελέγχου ενότητας NOVUM που είναι 
συνδεδεμένο στο τερματικό ISOBUS καθιστά δυνατή 
την προσαρμογή της δόσης και του πλάτους εργασίας 
μέσω GPS, επιτρέποντας μια τέλεια επικάλυψη 
με αύξηση της παραγωγής και εξοικονόμηση από 
πλευράς κόστους, ειδικά σε χωράφια με ακανόνιστα 
(π.χ. τριγωνικά)σχήματα.

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 sezioni esterne
SX disattivate

1 sezioni esterne
SX disattivate

2 sezioni esterne
SX disattivate

3 sezioni esterne
SX disattivate

4 sezioni esterne
SX disattivate

5 sezioni esterne
SX disattivate

6 sezioni esterne
SX disattivate

16 sezioni ATTIVE
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ISOBUS μόνιτορ

MONITOR 7” DCM

MONITOR 8” DCM

Οι διάφοροι τύποι συμβατών οθονών ISOBUS 
προσφέρουν τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες που 
είναι διαθέσιμες σήμερα. Ανεξάρτητα από το εάν 
χρησιμοποιείτε συμβατό τερματικό ελέγχου DCM ή 
ISOBUS στο τρακτέρ σας, μπορείτε να αποφασίσετε σε 
ποιο βαθμό θέλετε να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες 
αυτής της τεχνολογίας, π.χ. SECTION CONTROL, 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΔΟΣΗ κ.λ.π.
Αυτό σημαίνει ότι, συνδέοντας το διασκορπιστή 
λιπάσματος στο τερματικό ISOBUS, η συνήθης 
διεπαφή χρήστη εμφανίζεται ήδη στην οθόνη 
στην καμπίνα χωρίς να χρειάζεται να συνδέσετε 
πολλαπλούς τερματικούς σταθμούς ή να αλλάξετε 
συνεχώς το MONITOR ανάλογα με το μηχάνημα.

Με την έγχρωμη οθόνη 7 ιντσών TOUCH SCREEN με 
κεραία GPS (για ανίχνευση ταχύτητας) μπορείτε να 
δείτε τον έλεγχο του διασκορπιστή λιπάσματος και 
την εγγραφή δεδομένων.

Για να χρησιμοποιήσετε τη δορυφορική κάλυψη χαρτών 
(κεραία με σήμα GPS για ανίχνευση τοποθεσίας), τον 
ΕΛΕΓΧΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, και τη ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΔΟΣΗ, 
εκτός από τον έλεγχο λιπασμάτων και την εγγραφή 
δεδομένων, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε 
την 8 “έγχρωμη ΟΘΟΝΗ. Με αυτό το MONITOR, ένα 
μη τρακτέρ ISOBUS μετατρέπεται σε 100% τρακτέρ 
ISOBUS (είναι δυνατή η σύνδεση οποιουδήποτε 
άλλου τύπου εργαλείου συμβατού με ISOBUS).

ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΟΝΙΤΟΡ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
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Ρυθμιζόμενες φτερωτές στα μοντέλα 
M36 M, M36 E και M36 S

Τα πτερύγια MT μπορούν να ρυθμιστούν με ακρίβεια 
σε μήκος και προσανατολισμό από 18 έως 36 μέτρα 
ανάλογα με τον τύπο λιπάσματος, σπόρων.
Ο χειριστής, χάρη στις ευδιάκριτες διαβαθμίσεις, 
μπορεί να τις ρυθμίσει γρήγορα χωρίς την ανάγκη 
εργαλείων.

Ακριβής διασπορά

Η πτώση του λιπάσματος μέσα στον δίσκο όπου η 
περιφερειακή ταχύτητα είναι χαμηλότερη περιορίζει 
το σπάσιμο, τη σύνθλιψη και τη θέρμανση των κόκκων. 
Η συνεχής ροή του προϊόντος μεταφέρεται απαλά 
στις φτερωτές εξασφαλίζοντας μια συνεχή διανομή 
ανεξάρτητα από αλλαγές στην ποσότητα, τον ρυθμό 
τροφοδοσίας ή το πλάτος εργασίας.

Μεγίστη ομοιογένεια στη ρίψη 

Το σχήμα της τρύπας εξόδου έχει μελετηθεί έτσι 
ώστε η γωνία ανοίγματος να αλλάζει ανάλογα με 
τον ρυθμό ροής, διασφαλίζοντας μια αναλογική 
δόση και μια ομοιόμορφη κατανομή, επιλύοντας 
τυχόν προβλήματα υπερβολικής δόσης, γεγονός 
που καθιστά την κατανομή ακανόνιστη λόγω της 
διαφορετικής συμπεριφοράς του λιπάσματος στις 
φτερωτές.
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Εύκολη και γρήγορη ρύθμιση

Έξυπνοι αναδευτήρες 

Οι λιπασματοδιανομείς πρέπει να προσαρμόζονται σε 
μια ποικιλία διαφορετικών λιπασμάτων και δόσεων. 
Μία από τις προτεραιότητες του DCM είναι η ευκολία 
στη χρήση. Η προσαρμογή της ποσότητας διανομής 
αποτελείται από δύο ανεξάρτητους δείκτες που 
εφαρμόζονται σε μια απλή και σαφώς ορατή κλίμακα 
διαβάθμισης (μόνο στην υδραυλική έκδοση M36 M).

Οι έξυπνοι αναδευτήρες με έκκεντρα, εξ ολοκλήρου 
κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι, έχουν 
μειωμένη ταχύτητα περιφοράς (10-50 στροφές) 
και μεταφέρουν το λίπασμα με ομοιογενή τρόπο, 
αδειάζοντας επίσης προσεκτικά τις άκρες της 
χοάνης. Όταν μια θυρίδα εξόδου παραμένει κλειστή, 
ο αναδευτήρας δεν περιστρέφεται, αλλά εκτελεί μια 
μικρή ταλάντωση αποφεύγοντας έτσι τη σύνθλιψη 
του λιπάσματος ή του σπόρου. Αυτή η λειτουργία είναι 
εξαιρετικά χρήσιμη ειδικά όταν εκτελείτε εκτεταμένη 
εξάπλωση στη μισή πλευρά (για παράδειγμα στα 
σύνορα του χωραφιού).

  

523000014

  
A termini di legge è vietato l'uso, la divulgazione e la riproduzione del presente senza l'autorizzazione scritta della Ditta.

A4
Foglio

1:20
Scala

Descrizione
Assieme riduttori Line M36 con rapporto piatti 1:1,35

Codice

Trattamento superficiale

Peso pezzo

File modello
523000014

Data

Dal Cero Sergio
Autore

550000780
Assieme

1
Q.tà X n° 1 macchina

1400X630X320 smontato
Dimensione

Denominazione mat.

09/01/2020

Spessore mm

diFoglio3 3

Γκρουπ σε λουτρό λαδιού

To γκρουπ μετάδοσης (εντελώς στεγανό), 
κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου στο εργοστάσιό μας, 
είναι η καρδιά αυτών των διανομέων λιπασμάτων.
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Προσθήκες
Σε 2 πλάτη και διάφορες διαστάσεις

1500 LT – 2,20 MT

2,20 MT 2,80 MT

2000 LT – 2,20 MT 3700 LT – 2,80 MT

2500 LT – 2,20 MT 4200 LT – 2,80 MT

3000 LT – 2,20 MT

3200 LT – 2,80 MT

Πλάτος Πλάτος 

  

713031501-SC

  
A termini di legge è vietato l'uso, la divulgazione e la riproduzione del presente senza l'autorizzazione scritta della Ditta.

A4
Foglio

1:50
Scala

Descrizione
Sargiconcime Line M

Codice

Trattamento superficiale

Peso pezzo

File modello
713031501-SC

Data

Dal Cero Sergio
Autore

Assieme

Q.tà X n° 1 macchina

Dimensione

Denominazione mat.

09/01/2020

Spessore mm

diFoglio1 1
  

713031501-SC

  
A termini di legge è vietato l'uso, la divulgazione e la riproduzione del presente senza l'autorizzazione scritta della Ditta.

A4
Foglio

1:50
Scala

Descrizione
Sargiconcime Line M

Codice

Trattamento superficiale

Peso pezzo

File modello
713031501-SC

Data

Dal Cero Sergio
Autore

Assieme

Q.tà X n° 1 macchina

Dimensione

Denominazione mat.

09/01/2020

Spessore mm

diFoglio1 1

  

713031501-SC

  
A termini di legge è vietato l'uso, la divulgazione e la riproduzione del presente senza l'autorizzazione scritta della Ditta.

A4
Foglio

1:50
Scala

Descrizione
Sargiconcime Line M

Codice

Trattamento superficiale

Peso pezzo

File modello
713031501-SC

Data

Dal Cero Sergio
Autore

Assieme

Q.tà X n° 1 macchina

Dimensione

Denominazione mat.

09/01/2020

Spessore mm

diFoglio1 1

  

713031501-SC

  
A termini di legge è vietato l'uso, la divulgazione e la riproduzione del presente senza l'autorizzazione scritta della Ditta.

A4
Foglio

1:50
Scala

Descrizione
Sargiconcime Line M

Codice

Trattamento superficiale

Peso pezzo

File modello
713031501-SC

Data

Dal Cero Sergio
Autore

Assieme

Q.tà X n° 1 macchina

Dimensione

Denominazione mat.

09/01/2020

Spessore mm

diFoglio1 1

  

713031501-SC

  
A termini di legge è vietato l'uso, la divulgazione e la riproduzione del presente senza l'autorizzazione scritta della Ditta.

A4
Foglio

1:50
Scala

Descrizione
Sargiconcime Line M

Codice

Trattamento superficiale

Peso pezzo

File modello
713031501-SC

Data

Dal Cero Sergio
Autore

Assieme

Q.tà X n° 1 macchina

Dimensione

Denominazione mat.

09/01/2020

Spessore mm

diFoglio1 1

  

713031501-SC

  
A termini di legge è vietato l'uso, la divulgazione e la riproduzione del presente senza l'autorizzazione scritta della Ditta.

A4
Foglio

1:50
Scala

Descrizione
Sargiconcime Line M

Codice

Trattamento superficiale

Peso pezzo

File modello
713031501-SC

Data

Dal Cero Sergio
Autore

Assieme

Q.tà X n° 1 macchina

Dimensione

Denominazione mat.

09/01/2020

Spessore mm

diFoglio1 1

  

713031501-SC

  
A termini di legge è vietato l'uso, la divulgazione e la riproduzione del presente senza l'autorizzazione scritta della Ditta.

A4
Foglio

1:50
Scala

Descrizione
Sargiconcime Line M

Codice

Trattamento superficiale

Peso pezzo

File modello
713031501-SC

Data

Dal Cero Sergio
Autore

Assieme

Q.tà X n° 1 macchina

Dimensione

Denominazione mat.

09/01/2020

Spessore mm

diFoglio1 1
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Κιτ BORDER-X και LIMIT-C

(με βάση τον περιβαλλοντικό νόμο EN 13739-1) 

Κεντρικό σύνορο 
BORDER-X

Κιτ συνόρου LIMIT-C  

Για τη λίπανση ειδικών καλλιεργειών (ή στα όρια του 
χωραφιού) όπου υπάρχει η ανάγκη ρίψης ΑΡΙΣΤΕΡΑ 
ή ΔΕΞΙΑ ή και στις δύο πλευρές της σειράς, η DCM 
προσφέρει το σύστημα συνόρων BORDER-X. Αυτό το 
αξεσουάρ επιπλέον διατηρεί τη σειρά απαλλαγμένη 
από λίπασμα.

Für unsere Umwelt
Pour notre environnement

For our environment
Per il nostro ambiente
This fertiliser
spreader fulfils the
european environmental
standard EN 13739-1

Questo spargi
concime è
conforme alla
normativa europea
sull‘ambiente
EN 13739-1

Dieser Dünger-
streuer erfült
die europäische
Umweltnorm
EN 13739-1

Ce distributeur d‘engrais
répond à la norme
Environnement
EN 13739-1

BRD

Κατανομή του λιπάσματος εξίσου 
στα όρια του χωραφιού. Με αυτό 
το σύστημα, ένα μικρό μέρος του 
λιπάσματος θα διανεμηθεί ακόμη 
και πέρα από τα όρια του χωραφιού. 
Σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι 
απαραίτητο να μειωθεί η δόση.

CNF

Το λίπασμα, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς για τη λίπανση, δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τα όρια 
του χωραφιού (ειδικά παρουσία 
δρόμων ή γης άλλης ιδιοκτησίας). 
Σε αυτήν την περίπτωση είναι 
απαραίτητο να μειωθεί η δόση.

H2O

Εάν υπάρχει τάφρος ή υδάτινη 
οδός στα όρια του χωραφιού, 
το λίπασμα, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς για τη λίπανση, 
πρέπει να πέσει περισσότερο από 
1 μέτρο μακριά από τα όρια του 
χωραφιού (εάν χρησιμοποιείται το 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ σύστημα συνόρων) 
και περισσότερα από 3 μέτρα 
μακριά από τα όρια του χωραφιού 
(εάν χρησιμοποιείτε το ΕΙΔΙΚΟ 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ πτερύγιο). Κατά 
συνέπεια, μια πλευρική λωρίδα 
περίπου 2 - 6 μέτρων (με βάση την 
απόσταση της πρώτης γραμμής 
από τα σύνορα) θα παραμείνει 
φτωχά λιπαινόμενη. Σε αυτήν την 
περίπτωση είναι απαραίτητο να 
μειωθεί η δόση. 

SISTEMA DI BORDURA CENTRALE (Doppia possibilità di regolazione indipendente) 

SISTEMA DI BORDURA CENTRALE (Possibilità di escludere un lato per fare il bordo) 

SISTEMA DI BORDURA CENTRALE (Doppia possibilità di regolazione indipendente) 

SISTEMA DI BORDURA CENTRALE (Possibilità di escludere un lato per fare il bordo) 

H2O 
1 mt 

H2O 
1 mt 

H2O 
1 mt 
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Προαιρετικός εξοπλισμός

ΚΙΤ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΩΝ

Οι ΙΝΟΧ προφυλακτήρες προστατεύουν 
το διανομέα από υλικά που θα μπορούσαν 
να ρίξουν οι τροχοί του τρακτέρ από τους 
δίσκους διανομής.
Όντας ΙΝΟΧ, η ανθεκτικότητα 
διασφαλίζεται ακόμη και σε περίπτωση 
πρόσκρουσης.

ΚΙΤ ΤΕΣΤ ΡΊΨΗΣ ΛΙΠΆΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 
ΧΩ ΡΆΦΙ

Αυτό το KIT χρησιμοποιείται για τη 
διεξαγωγή γρήγορης εγκάρσιας δοκιμής 
απευθείας στο γήπεδο και για τον έλεγχο 
της ποιότητας της διανομής. Αποτελείται 
από 4 δίσκους συλλογής (συμβατό με 
EN-13739), δοκιμή σκληρόμετρου / 
σκληρότητας για έλεγχο της ποιότητας 
του κιτ ανάλυσης μεγέθους λιπάσματος και 
σωματιδίων.
Μπορείτε να κάνετε όλες τις προσαρμογές 
μέσω της ΔΩΡΕΑΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ για 
IOS και ANDROID (DCM) στην ενότητα 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΙΤ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ.

ΑΝΟΙΓΌΜΕΝΟ ΚΆΛΥΜΜΑ 
ΧΕΙΡΟΚΊΝΗΤΑ Ή ΥΔΡΑΥΛΙΚΆ

Το κάλυμμα χοάνης που μπορεί να ανοίξει 
χειροκίνητα ή υδραυλικά διατίθεται για τα 
μοντέλα M. Εγγυάται το μέγιστο άνοιγμα 
πλήρωσης όταν είναι ανοιχτό και ταιριάζει 
απόλυτα, καλύπτοντας με ασφάλεια την 
χοάνη όταν είναι κλειστή.

ΚΙΤ 2 ΟΔΏΝ ΜΕ ΒΑΝΆΚΙ

Εάν ο ελκυστήρας διαθέτει μόνο 1 διπλή 
υδραυλική επενέργεια (1 παράδοση και 
1 επιστροφή λαδιού), αυτή η λύση είναι 
πολύ χρήσιμη για τη σύνδεση έως και 4 
υδραυλικών σωλήνων (2 παράδοση και 2 
επιστροφές λαδιού). Μπορείτε να κλείσετε 
το δεξί ή το αριστερό τμήμα μετακινώντας 
τον παρεχόμενο μοχλό/βανάκι.

ΔΡΑΥΛΙΚΌ ΜΟΤΈΡ ΓΙΑ ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ 
ΚΊΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΊΣΚΩΝ ΡΊΨΗΣ

Το υδραυλικό χειριστήριο KIT σάς επιτρέπει 
να διατηρείτε σταθερές τις στροφές PTO 
(540 rpm) ακόμα και αν οι στροφές κινητήρα 
του τρακτέρ είναι χαμηλότερες. Αυτό το 
σύστημα εξασφαλίζει οικονομία καυσίμου.

ΚΙΤ ΦΏΤΩΝ LED

Οι ενδείξεις ΛΕΥΚΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ για την 
οδική ασφάλεια και το σύστημα φωτισμού 
LED εγγυώνται μεγαλύτερη 
ορατότητα στην κυκλοφορία.

ΚΙΤ ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ ΜΕ ΡΟΔΆΚΙΑ

Το κιτ μεταφοράς είναι πολύ χρήσιμο όταν 
δεν χρησιμοποιείται ο διανομέας και πρέπει 
να μετακινηθεί χειροκίνητα από το ένα 
μέρος στο άλλο.

ΣΚΑΛΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΧΟΑΝΗ

Η σκάλα πρόσβασης, κατασκευασμένη εξ 
ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι, είναι 
εξαιρετικά πρακτική για βέλτιστη πρόσβαση 
χοάνης, ακόμη και από το εξωτερικό.
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ θέση της είναι εξαιρετικά 
βολική για τον σωστό καθαρισμό του 
λιπάσματος. Μπορείτε εύκολα να 
αποκτήσετε πρόσβαση στο ΔΕΞΙΟ ή 
ΑΡΙΣΤΕΡΟ τμήμα του λιπάσματος χωρίς να 
χρειάζεται να μπείτε στη χοάνη.

  

713031501-SC

  
A termini di legge è vietato l'uso, la divulgazione e la riproduzione del presente senza l'autorizzazione scritta della Ditta.

A4
Foglio

1:50
Scala

Descrizione
Sargiconcime Line M

Codice

Trattamento superficiale

Peso pezzo

File modello
713031501-SC

Data

Dal Cero Sergio
Autore

Assieme

Q.tà X n° 1 macchina

Dimensione

Denominazione mat.

10/01/2020

Spessore mm

diFoglio2 2

  

613000010

  
A termini di legge è vietato l'uso, la divulgazione e la riproduzione del presente senza l'autorizzazione scritta della Ditta.

A4
Foglio

1:20
Scala

Descrizione
Kit per azionamento idraulico PTO Line M 

Codice

Trattamento superficiale

Peso pezzo

File modello
613000010

Data

Dal Cero Sergio
Autore

Assieme

Q.tà X n° 1 macchina

Dimensione

Denominazione mat.

10/01/2020

Spessore mm

diFoglio2 2

  

527000034

  
A termini di legge è vietato l'uso, la divulgazione e la riproduzione del presente senza l'autorizzazione scritta della Ditta.

A4
Foglio

1:10
Scala

Descrizione
Assieme scala di ispezione inox Line M

Codice

Trattamento superficiale

Peso pezzo

File modello
527000034

Data

Dal Cero Sergio
Autore

Assieme

Q.tà X n° 1 macchina

Dimensione

Denominazione mat.
AISI 304

09/01/2020

Spessore mm

diFoglio1 1

  

613100006

  
A termini di legge è vietato l'uso, la divulgazione e la riproduzione del presente senza l'autorizzazione scritta della Ditta.

A4
Foglio

1:20
Scala

Descrizione
Kit carrellino per movimentazione spargiconcime Line S

Codice

Trattamento superficiale

Peso pezzo

File modello
613100006

Data

Dal Cero Sergio
Autore

Assieme

1
Q.tà X n° 1 macchina

1050X820X180
Dimensione

Denominazione mat.
Fe

13/01/2020

Spessore mm

diFoglio1 1

  

713031501-SC

  
A termini di legge è vietato l'uso, la divulgazione e la riproduzione del presente senza l'autorizzazione scritta della Ditta.

A4
Foglio

1:50
Scala

Descrizione
Sargiconcime Line M

Codice

Trattamento superficiale

Peso pezzo

File modello
713031501-SC

Data

Dal Cero Sergio
Autore

Assieme

Q.tà X n° 1 macchina

Dimensione

Denominazione mat.

10/01/2020

Spessore mm

diFoglio3 3

  

713031501-SC

  
A termini di legge è vietato l'uso, la divulgazione e la riproduzione del presente senza l'autorizzazione scritta della Ditta.

A4
Foglio

1:50
Scala

Descrizione
Sargiconcime Line M

Codice

Trattamento superficiale

Peso pezzo

File modello
713031501-SC

Data

Dal Cero Sergio
Autore

Assieme

Q.tà X n° 1 macchina

Dimensione

Denominazione mat.

10/01/2020

Spessore mm

diFoglio3 3
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DCM κέντρο έρευνας

Το εργαστήριο R & D της DCM συνεργάζεται με πολλά 
πανεπιστήμια του κλάδου διασφαλίζοντας έτσι μια 
επικερδή αμφίδρομη σύνδεση μεταξύ επιχειρήσεων 
και ακαδημαϊκών.

Αν αναλύσουμε τις τελευταίες δεκαετίες, 
ανακαλύπτουμε ότι οι πιο παραγωγικοί και γόνιμοι 
τομείς της καινοτομίας και της προόδου είναι 
εκείνοι που χαρακτηρίζονται από την ικανότητα να 
κάνουν τους δύο κύριους επωαστές ιδεών, έργων 

και εφαρμογών στην κοινωνία - τον ακαδημαϊκό 
και βιομηχανικό κόσμο - να επικοινωνούν έναν 
εποικοδομητικό και αποτελεσματικό τρόπο. 

Το προσωπικό της DCM υποστηρίζει τους 
αντιπροσώπους με συγκεκριμένα μαθήματα επί 
τόπου ή στην αίθουσα κατάρτισης της εταιρείας 
εξασφαλίζοντας συνεχή βιομηχανική και τεχνολογική 
συμβολή σε τρέχοντα γεωργικά θέματα.
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Χαρακτηριστικα M36 M M36 E
ISOBUS

M36 S
ISOBUS

M42 ISO
ISOBUS

Πλάτος εργασίας (μτ.) 18  - 36 18  - 36 18  - 36 18  - 36

Στάνταρντ χωρητικότητα χοάνης (lt) 1500 1500 1500 1500

Μέγιστη χωρητικότητα χοάνης (lt) 4200 4200 4200 4200

Μέγιστο πλάτος χοάνης από μοντέλα από 1500 ως 3000 (εκ.) 220 220 220 220

Μέγιστο πλάτος χοάνης από μοντέλα από 3200 ως 4200 (εκ.) 280 280 280 280

Ύψος φόρτωσης για μοντέλο 1500 lt (εκ.) 125 125 125 125

Ύψος φόρτωσης για μοντέλο 2000 lt (εκ.) 140 140 140 140

Ύψος φόρτωσης για μοντέλο 2500 lt (εκ.) 155 155 155 155

Ύψος φόρτωσης για μοντέλο 2000 lt (εκ.) 170 170 170 170

Ύψος φόρτωσης για μοντέλο 3200 lt (εκ.) 154 154 154 154

Ύψος φόρτωσης για μοντέλο 3700 lt (εκ.) 164 164 164 164

Ύψος φόρτωσης για μοντέλο 4200 lt (εκ.) 174 174 174 174

Σταυρός με βίδα ασφαλείας για μοντέλα από 1500 έως 3000 lt • • • •

Σταυρός με βίδα ασφαλείας, αποσβεστήρα και ελευθερία στρέψης για 
μοντέλα από 3200 έως 4200 lt

• • • •

Ρυθμίσεις διασποράς λιπασμάτων μέσω app IOS και ANDROID • • • •

Πλαίσιο και χοάνη ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ και βαμμένα σε σκόνη πούδρας με 
αντιδιαβρωτική προστασία

• • • •

Powder painted wearproof STAINLESS STEEL hopper
☐ ☐ ☐ ☐

Ρυθμιζόμενα MT φτερωτές. Από 18 έως 36 mt. με ένα κλικ (χωρίς αλλαγή • • • •

Ανοιγόμενες γρίλιες προστασίας ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ • • • •

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ σκάλα πρόσβασης σε χοάνη ☐ ☐ ☐ ☐

Κάτω μέρος της χοάνης, θυρίδες ανοίγματος / κλεισίματος, δίσκοι, φτερωτές,
προστατευτικά περιβλήματα, παξιμάδια, μπουλόνια, και αναδευτήρες INOX

• • • •

Ανακλαστήρες λευκής / κόκκινης ταινίας για οδική ασφάλεια • • • •

2 ανεξάρτητα μαρκούτσια λαδιού διπλής επενέργειας • N.D. N.D. N.D.

Γκρουπ σε λουτρό λαδιού
(Κατασκευασμένο στο εργοστάσιο DCM)

• • • •

Ηλεκτρικό άνοιγμα θυρίδων σύμφωνα με την ταχύτητα τροφοδοσίας 
και τα πραγματικά χαρακτηριστικά του λιπάσματος (DPAE)

N.D • • •

Πρόσθετο πλαίσιο με σύστημα αυτόματης βαθμονόμησης και συνεχούς 
ζύγισης (με 2 ζυγαριές)

N.D • • •

ISO 11783 καλωδίωση N.D • • •

Αυτό-ρύθμιση σε λοφώδεις περιοχές (ως 25°) N.D • • •

SECTION CONTROL 1.0. Έλεγχος πλάτους εργασίας 8 τμημάτων
(4 δεξ. και 4 αρισ.) μέσω αυξομείωσης δόσης

N.D N.D • N.D

Επιλεξτε και εξατομικευστε τον διανομεα σας συμφωνα με τις 
αναγκες σας
• Στάνταρντ εξοπλισμός        🎔 Προαιρετικό αξεσουάρ         Δ.Δ. Δεν Διατίθεται
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Χαρακτηριστικα M36 M M36 E
ISOBUS

M36 S
ISOBUS

M42 ISO
ISOBUS

Section Control 2.0 Έλεγχος πλάτους εργασίας 16 τμημάτων (8 αριστερά και
8 δεξιά) μέσω διακύμανσης δόσης και αυτόματης προσαρμογής σημείου 

πτώσης
N.D N.D N.D •

7” ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ πλήρης οθόνη με κεραία GPS (μόνο για ανίχνευση 
ταχύτητας), καλώδιο ISOBUS 11783

και υποστηρίζει. Προβολές στο MONITOR: ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑ και ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

☐ ☐ N.D N.D

8” ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ οθόνη ISOBUS TOPCON X23 με ΚΕΡΑΙΑ
GPS, καλώδιο ISOBUS 11783 και υποστηρίζει. Προβολές στο MONITOR:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΧΑΡΤΗΣ GPS,
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΔΟΣΗ

☐ ☐ ☐ ☐

Κιτ υδραυλικού συνόρου LIMIT-C ΔΕΞΙ ή ΑΡΙΣΤΕΡΟ
☐ ☐ ☐ ☐

Υδραυλικό μοτέρ για ανεξάρτητη κίνηση των δίσκων ρίψης ☐ ☐ ☐ ☐

Κιτ ελέγχου ποσότητας ☐ ☐ ☐ ☐

Κάλυμμα μουσαμά - άνοιγμα χειροκίνητα ή υδραυλικά ☐ ☐ ☐ ☐

Κιτ φωτισμού LED ☐ ☐ ☐ ☐

Βάνακι 2 οδών ☐ ☐ ☐ ☐

Αντάπτορας για σταυρό (1-3/8” z6_1-3/8”z8) ☐ ☐ ☐ ☐

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ προφυλακτήρες ☐ ☐ ☐ ☐

• Στάνταρντ εξοπλισμός        🎔 Προαιρετικό αξεσουάρ         Δ.Δ. Δεν Διατίθεται
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

lt r.p.m.Kg M E - S cm M E - S

cm

1.500 4.200 540 A=160 A=178/B=220/
C= 125 530 590125

2.000 4.200 540 A=160 A=178/B=220/
C= 140

570 630140

2.500 4.200 540 A=160 A=178/B=220/
C= 155

610 670155

3.000 4.200 540 A=160 A=178/B=220/
C= 170

170 650 710

3.200 4.200 540 A=160 A=178/B=280/
C= 154

154 610 670

3.700 4.200 540 A=160 A=178/B=280/
C= 164

164 652 712

4.200 4.200 540 A=160 A=178/B=280/
C= 174

174 694 754

c

b a
Kg H

M: E: S:

M36 M-E-S 1.500

M36 M-E-S 2.000

M36 M-E-S 2.500

M36 M-E-S 3.000

M36 M-E-S 3.200

M36 M-E-S 3.700

M36 M-E-S 4.200

M36 M  E  S

SECTION CONTROL 1.0
ΜΗΧΑΝΙΚΟ 
Mechanical

Τύπος

Model
Λίτρα Στροφές pto

Liters
Μέγιστη χωρητικότητα λτ.

Maximum capacity r.p.m.

Διάσταση μηχανήματος

Machine dimension
Ύψος φόρτωσης

Loading height
Βάρος 

Weight kg
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M42 ISO

lt r.p.m.Kg KgISO cm

1.500 4.200 540 A=178 /B=220 /C=125 125 610

cm

2.000 4.200 540 140 650A=178 /B=220 /C=145

2.500 4.200 540 155 690A=178 /B=220 /C=155

3.000 4.200 540 A=178 /B=220 /C=170 170 730

3.200 4.200 540 A=178 /B=280 /C=154 154 690

3.700 4.200 540 A=178 /B=280 /C=164 164 732

4.200 4.200 540 A=178 /B=280 /C=174 174 774

c

b a
Kg

H

M42 ISO1.500

M42 ISO2.000

M42 ISO2.500

M42 ISO3.000

M42 ISO3.200

M42 ISO3.700

M42 ISO4.200

SECTION CONTROL 2.0

Τύπος

Model
Λίτρα Στροφές pto

Liters
Μέγιστη χωρητικότητα λτ.

Maximum capacity r.p.m.

Διάσταση μηχανήματος

Machine dimension
Ύψος φόρτωσης

Loading height
Βάρος 

Weight kg
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ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ
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Με στόχο να 
καλύπτει τις 
ανάγκες σας

LINE M



Via Moschina, 4 - 37030 Roncà (VR) ITALY
www.dcmspreaders.com | info@dcmspreaders.com

Tel. (+39) 045 7460455 | Fax (+39) 045 6545430

LINE M


