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ECHIPAMENTE DE MASURARE SI CALIBRARE
PERMETEZŐGÉP VIZSGÁLÓ MŰSZEREK

 Felfogó tálcák műtrágyaszóró gépek bemérésére
AAMS-SALVARANI felfogó tálcái a műtrágyaszóró gépek keresztirányú 
szórásegyenletességének gyors és hatékony vizsgálatát szolgálják gyakorlati 
körülmények között. A tálcák 7 darabos készletekben kaphatók. A tálcákat 
egymástól egyenlő távolságra kell kihelyezni a talajra, a menetirányra ke-
resztben. Az elhaladó műtrágyaszóróról a szemcsék a tálcákba gyűlnek. 
A mérés annál pontosabb, minél közelebb vannak egymáshoz a felfogó 
tálcák. A begyűjtött műtrágya mennyiségét tálcánként mérőhengerrel 
vagy lemérlegelve állapíthatjuk meg, és ennek alapján megadható a ke-
resztirányú szórás egyenletessége.  

• A tálcák mérete 50x50 cm, ami megfelel a műtrágyaszórók keresztirányú 
szórásegyenletességének vizsgálatára vonatkozó európai EN 13739  
szabvány követelményeinek. 

• A tálcákban rács akadályozza meg a műtrágyaszemcsék kipattanását.

• MInden tálcához tartozik egy mérőhenger. Ebbe kell egy tölcséren keresztül 
áttölteni az ott felgyűlt anyagot. Egy tartóban 7 mérőhenger helyezhető el.

• Valamennyi elem ütésálló műanyagból készül, és ezért hosszú élettartamú.

• A felfogó tálcák szervestrágyaszórók keresztirányú szórásegyenletes-
ségének meghatározására is felhasználhatók.

• A tálcák egymásba helyezhetők, a rácsok pedig összehajthatók, így 
tárolásuk egyszerű és helytakarékos. Tárolótáskák is rendelhetők.  

 Tavi si insertii pentru ingraseminte
Kit-ul pentru îngrăsăminte AAMS este compus din panouri(tavi) colectoare 
si accesorii pentru montarea in numar  de 7 sau multiplu, tuburi gradate si 
pâlnie pentru evaluarea rapidă a distributiei de îngrăsământ în câmp.
Panourile colectoare sunt pozitionate pe câmp la o anumită distantă per-
pendicular pe directia de conducere. Distribuind de 3 ori pe panouri (o dată 
central si de două ori lateral) distributia pe câmp este usor de  controlat 
golind  îngrăsământul in tuburile gradate si analizandu-se. Pentru o verificare 
mai precisa a modului de distributie se pot pozitiona mai multe panouri pe 
linia de masurare si continuturile se cântăresc.

• Tavile colectoare masoara 50 cm x 50 cm si sunt conforme cu normativa 
europeana EN13739(normativa europeana pentru masurarea distributiei in-
grasamintelor).

• Tavile sunt echipate cu insertii de protectie pentru a preveni îngrăsămintele 
a sari afara.

• Este furnizata o eprubeta gradata la fiecare tava pentru a determina can-
titatea de ingrasamant distribuita.
Prin pâlnie ingrasamantul este turnat în eprubete. Cele 7 eprubete pot fi pla-
sate pe o grilă pentru a compara continutul.

• Toate componentele sunt realizate din plastic de mare rezistenta pentru a 
garanta o lunga durata de viata.

• Tavile pot fi utilizate pentru îngrăsăminte solide organice si alte materiale 
(cum ar fi sare).

• Pentru a simplifica transportul si  depozitarea panourile pot fi stivuite.

• Disponibil la cerere un duroscop pentru verificarea calitătii produsului fer-
tilizant distribuit.

Cod.
Cikkszám Descriere Leírás

904550
0777009
0777008

5 vase pentru testul de ingrasaminte solide,insertii si pahare
Test duritate
Calibrator pentru test

Tálcakészlet műtrágyaszórók beméréséhez. 5 tálca ráccsal, mérőhengerrel és tölcsérrel.
Műtrágyaszemcsék keménységének vizsgálatára szolgáló készülék
Műtrágyaszemcsék méret szerinti osztályozója (4 osztály)


