
Întreținere culturi

Mașini împrăștiat
îngrășăminte solide MIS

Mașinile de împrăștiat îngrășăminte solide (cele purtate), sunt conectate la tractor printr-un sistem în trei 

puncte. Șasiul este confecționat din țeavă rectangulară de 80 x 100 mm iar buncărul de îngrășăminte 

din tablă de oțel.  Distribuția îngrășămintelor se realizează prin intermediul a două discuri din inox, cu 

câte trei palete fiecare, cantitatea ce se dorește a fi distribuită fiind reglată manual.  Mașinile dispun 

de un distribuitor hidraulic conectat la tractor, care asigură închiderea sau deschiderea rapidă (din 

cabina tractorului) a clapetei de distribuire a îngrășămintelor,  evitându-se astfel  pierderile inutile de 

îngrășământ. Mașinile de împrăștiat îngrășăminte solide au în echiparea standard prelată și cardan.

 Dispun de doua discuri cu imprastiere centrifugala

 Sunt dotate cu sistem de reglare a cantitatii de ingrasamant administrate

 Se pot folosi si pentru imprastierea semintelor de plante medicinale si trifoliere

 Nu necesita reglare in timpul lucrului

 Manevrabilitate simpla a dispozitivelor de reglat

 Transmisie de la priza de putere a tractorului prin arbore cardanic

 Se folosesc pentru orice tip de ingrasamant granular



Întreținere culturi

Mașini împrăștiat
îngrășăminte solide MIS

MIS 1200 MIS 1500 MIS 2000

Tip purtat purtat tractat

Număr discuri împrăștiere 2 2 2

Numărul de rotații ale discului de împrăștiere (RPM) 540 540 540

Numărul de palete de pe discul de împrăștiere 3 3 3

Transmisia cutiei de viteze 1/33 1/33 1/33

Greutatea (kg) 220 230 550

Capacitate buncăr (kg) 1200 1500 2000

Lățime (mm) 1150 1150 2050

Înălțime (mm) 1400 1500 1750

Lungime (mm) 1700 2000 1320

Viteză de lucru (km/h) 10 - 12 10 - 12 10 - 12

Lățime de lucru (m) 18-24 18-24 30-36

Tip
Caracteristici tehnice

MIS 600 MIS 800 MIS 1000

Tip purtat purtat purtat

Număr discuri împrăștiere 2 2 2

Numărul de rotații ale discului de împrăștiere (RPM) 540 540 540

Numărul de palete de pe discul de împrăștiere 3 3 3

Transmisia cutiei de viteze 1/33 1/33 1/33

Greutatea (kg) 180 200 210

Capacitate buncăr (kg) 600 800 1000

Lățime (mm) 1150 1150 1150

Înălțime (mm) 1100 1250 1300

Lungime (mm) 1700 2000 2000

Viteză de lucru (km/h) 10 - 12 10 - 12 10 - 12

Lățime de lucru (m) 18-24 18-24 18-24

Tip
Caracteristici tehnice


