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MEGAFEX

UNIVERZÁLIS
TRÁGYASZÓRÓK

MEGAFEX  Robusztus szerkezet a legnehe-
zebb munkafeltételek esetére

  A szórószerkezet hajtása bizton-
sági tengelykapcsolóval (Nocken) 
ellátott kardánnal történik.

  Karbantartást nem igénylő meg-
hajtás idegen test elleni védelem-
mel

  Gazdaságos használat a kiváló ár/
érték aránynak köszönhetően

  A hidraulikus mozgatású adagoló-
ajtó szériafelszereltség

  Rugózott alsó, illetve felső vontatás

  Központi zsírzó a minimális karban-
tartás érdekében

  Négy padlólánc mélyhornyú 
lánckerék hajtással, 25 t vonóerő 
lánconként

  A szórószerkezet gyors és egyszerű 
leszerelése

A MEGAFEX-et a professzionális felhasználók részére fejlesztettük ki minden trágya-
féleség, komposzt, mésziszap, iszap, szennyvíziszap és granulátumok kijszórására. 
A MEGAFEX-nél garantált az egyenletes és szabályos anyagkijuttatás. A beépített 
részegységek minősége garantálja a trágyaszóró kiváló minőségét is. A MEGAFEX 
szervestrágyaszórókat átgondolt konstrukció, a gyártáshoz használt, ellenőrzött anya-
gok magas minősége, valamint masszív felépítés jellemzik, és garantálják azok kifo-
gástalan működését és hosszú élettartamát. Mindezek, valamint a MEGAFEX egyszerű 
kezelése miatt elmondhatjuk, hogy ez egy tökéletes gép.

  Standard szórószerkezet – négy függőleges 
szóróhenger kopásálló HARDOX® 
minőségű késekkel szerelve, 9 m-es 
szórásszélesség

  Univerzális szórószerkezet – két vízszintes 
adagoló tengely HARDOX® késekkel 
és két masszív szórótányér négy 
állítható HARDOX® lapáttal, 22 m-es 
szórásszélesség

ELŐNYÖK, RÉSZLETEK
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MEGAFEX 1800 2200

Összsúly (felső / alsó*) 18000 kg / 19000 kg* 23000 kg*

Önsúly (felszereltségfüggő) 7000 kg 9000 kg

Raksúly (felső / alsó*) 11000 kg / 12000 kg* 14000 kg*

Befoglaló méretek (hossz x szélesség x magasság) 9050 x 2550 x 3500 mm 10300 x 2550 x 4000 mm

Felépítmény belső méretei (hossz x szélesség) 5500 x 2100/2200 mm 6700 x 2100/2200 mm

Oldalfalmagasság 1000+500 mm 1500+500 mm

Platómagasság (széria gumizás esetén) 1475 mm 1630 mm

Térfogat 18,5 ~ 23,0 m3 30,0 ~ 35,0 m3

Nyomtáv 1950 mm 2100 mm

Négyszögletes tengely 120 mm 150 mm

Vonófej Ø 40 mm Ø 40 mm

Vonófej max. terhelése (felső / alsó*) 2000 kg / 3000 kg* 3000 kg*

Max. sebesség 40 km/h 40 km/h

Gumiméret 600/50-22.5 600/55-26.5

Fékrendszer – légfék kétvezetékes ALB-vel kétvezetékes ALB-vel

Lehordóláncok 2 x 2 (14 x 50 mm) 2 x 2 (14 x 50 mm)

Lehordószerkezet tengely átmérő Ø 60 mm Ø 60 mm

Világító és fényvisszaverő berendezések ECE R86 szerint ECE R86 szerint

Szükséges vonóigény kW / LE > 107 kW / 145 LE > 135 kW / 180 LE

Standard szórószerkezet (négy függőleges szóróhenger) –nyílás mérete 
a szórószerkezetnél (sz x m)


2200 x 2000 mm


2200 x 2000 mm

Univerzális szórószerkezet (két vízszintes adagoló henger) –nyílás mérete 
a szórószerkezetnél (sz x m)


2200 x 1500 mm


2200 x 1500 mm

Univerzális szórószerkezet (három vízszintes adagoló henger) – nyílás 
mérete a szórószerkezetnél (sz x m)

 
2200 x 2000 mm

Silóajtó  

RENDELHETŐ OPCIÓK 1800 2200

Gumizás 600/50 R22.5
700/40-22.5

560/60 R22.5
600/55 R26.5
650/55 R26.5
710/50 R26.5

Felső kapcsolás  

Alsó kapcsolás – vonószem/gömbfej  

Önbeálló hátsó tengely  

Boogies mellső tengely  

Kényszerkormányzott tengely  

Aktív hidraulikus rugózás  

Oldalmagasítók  

Központi zsírzás – automata központi zsírzó  

Elektro-hidraulikus távvezérlés kezelőpultról  

Szórás határoló  

 Szériafelszerelés           Rendelhető opciók           Nem rendelhet

MŰSZAKI ADATOK


