Vallmaskiner Zocon

Frösåmaskin PRO
Användningsområde:
• Sådd av fånggrödor
• Spridning av insektsmedel
• Kompletteringssådd i gräsmark
och vall
Produktfördelar:
• Vindoberoende
• Sådd av olika utsäde/insektsmedel
• Flexibel att montera på
olika redskap

Beskrivning / Art. nr.
Arbetsbredd (m)
Volym (l)
Volt/ampere
Slangdiameter (mm)
Antal såmunstycken (st)
Plastslang (25 m)
Monteringsplatta
Manöverbox med kabel
Rotor (valfri)
Strömkabel från batteriet

34

info@ystamaskiner.se

PRO 300
upp till 12
300
12/ 30
30
4-13
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Frösåmaskin för spridning av utsäde och insektsmedel					
Zocon Frösåmaskin kan med fördel monteras på vår gräsmarksluftare/-harv eller något annat 		
jordbearbetningsredskap. Frösåmaskinens dubbelfläkt och rotor drivs elektriskt, det finns fem olika rotorer
som enkelt kan bytas ut beroende på vilket utsäde/medel som 					
ska sås ut. Utsädet fördelas via 30 mm plastslangar ut till 					
studsplåtar som fördelar utsädet med stor precision även 					
i blåsiga förhållanden.
Zocon Frösåmaskin styrs från hytten							
För styrning av frösåmaskinen medföljer en manöverbox som					
styr på- och avslag av rotor och fläkt samt inställning av 					
sågivan. Manöverboxen monteras i traktorns hytt.
Elektrisk manöverbox

Vallmaskiner Zocon

Frösåmaskin PRO
Spridning av insektsmedel och utsäde							
Frösåmaskinen passar utmärkt för sådd av olika fånggrödor, kompletteringssådd i vall och spridning av
insektsmedel med mycket liten giva (specialrotor). Frösåmaskinen är anpassad för arbetsbredder upp till
12 m med 4-13 st såmunstycken. Vid beställning ange antal såmunstycken.
Frösåmaskinen har integrerad uppsamlingsbox för såprovet och förvaringsutrymme för extra rotorer mm. Med
frösåmaskinen medföljer en monteringsplatta, som underlättar monteringen av frösåmaskinen på ditt redskap,
25 m plastslang, 1 st valfri rotor, manöverbox och strömkabel för strömsättning direkt från traktorns batteri.
Det finns fem olika rotorer att välja på beroende på vad som skall sås ut.
Grön: raps, senap, klöver, lusern
Blå: raps, senap, klöver, honungsört, lusern
Gul: raps, senap, klöver, gräsfrö, honungsört, lusern
Röd: gräsfrö, spannmål
Svart: gräsfrö, spannmål

Olika rotorer

Uppsamlingsbox för såprov

Såmunstycke
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Extrautrustning / Tillval
24510017
Hjulsensor med 4 m kabel
245100xx
Hjulsensor med 6 m kabel
24510015
7-stifts signalkabel med 4,5 m kabel
24510016
7-stifts signalkabel med 7,5 m kabel
24510024
Såmunstycken
245100xx
Extra rotor
24510014
Extra monteringsplatta
21001034
Monteringsset till Zocon Gräsharv / Gräsmarksluftare
21005001
Hjul med hjulsensor
xxxxxxxx
Förlängningskablar / extra kablar
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