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Enkel, præcis og driftsikker

TYPE SG & SGS
En salt-/sandspreder med mulighed for spredning
af bl.a. top dressing, kalk, kompost- og handelsgødning.
Bredal A/S har i mange år produceret kalk og handelsgødningsspredere til landbruget, og er kendt i store dele af
verden for sine tre nøgleord. Enkel, præcis og driftssikker.
Disse tre ord er en stor del af Bredals udviklingsfilosofi,
og derfor er det også disse nøgleord der er lagt stor vægt
på i forbindelse med udviklingen af SG-serien.
Enkel: Sprederen er udviklet således at daglig brug og
indstilling er lavet så enkelt som muligt. Derved sikres, at
der altid opnås korrekt dosering og et jævnt spredebillede.

Præcis: Ved at bruge en stor del af den erfaring der er
opbygget igennem årene med spredning af handelsgødning, kalk, top dressing, kompost o.lign. materialer, har
Bredal udviklet en spreder der kan bruges som sand og
salt spreder. Udover glatførebekæmpelse, kan sprederen
anvendes til spredning af kalk, handelsgødning, top dressing o.lign.
Driftssikker: I kraft af den enkle konstruktion og brugen
af kvalitetskomponenter, sikres en lang levetid på maskinen. Den enkle opbygning sikrer at maskinen er meget
driftsikker, og nem at vedligeholde.
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Bredal SG:
- Enkel
- Præcis
- Driftsikker
- Professionel 		
spreder
- 2 skivet spreder
- Jævn dosering i
fuld bredde
- Tvangsdosering
- Fleksibel spreder
- Ingen omrører
- Enkel betjening
- Stor kapacitet
- Stærk
konstruktion

TYPE SG & SGS
SG-serien kan leveres i 4 forskellige størrelser:
SG-500
Rumindhold*:
500 ltr
Kasselængde*:
1000 mm
Kassebredde*:
1400 mm
Læssehøjde*:
1125 mm
Total længde*:
1970 mm
Total bredde*:
1770 mm
Total vægt*:
430 kg
Spredebredde:
2-10 m

SG-1000
1000 ltr
1200 mm
1750 mm
1300 mm
2030 mm
1770 mm
450 kg
2-10 m

SG-1500
1500 ltr
1520 mm
2000 mm
1430 mm
2035 mm
2000 mm
475 kg
2-10 m

*Alle oplysninger er for standardversion.
SG-versioner er manuelt styret via to ventiler, der regulerer henholdsvis båndhastighed og omdrejninger på spredetallerkner.
SGS-versioner er styret via TeeJet 500 computer. Denne spreder er kørselsafhængig.
SGS- og SG-versionerne kræver en oliemængde på ca. 30 ltr/min.
Tilbehør
Sold, presenning og rustfri kasse kan tilvælges.
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SG-2000
2000 ltr
1520 mm
2000 mm
1600 mm
2035 mm
2000 mm
545 kg
2-10 m

