
   

 
 
 

DCM Spreader Pro Szórókocsi (23 l) 

 
 
Összeszerelés: 
Kövesse a szórókocsi dobozában lévő ábrák útmutatását.  
 
Használati útmutató 
 
Ha a szóró nem szór egyenletesen, ellenőrizze, hogy a tartályban lévő sasszeg megfelelően van-e betéve, és szabadon 
mozog-e. Tisztítsa meg a tartályt minden használat után, mert egyes tápanyagok összetömörödnek és egyenetlen 
szórást eredményeznek. 
 
A szóró kb. 4,5 km/óra haladási sebességre lett tervezve, ami egy lendületes sétálási sebesség. A lassabb vagy gyorsabb 
ütem megváltoztatja a szórásképet. A nedves anyag is másképpen viselkedik. Minden használat után tisztítsa meg és 
törölje szárazra a szórót. Tisztítsa ki a szórótárcsa és a tartály közötti részt is. 
A szórót gyárilag olajozták, nem kell olajozni. 
 
Mielőtt megtölti a tartályt, ismerje meg annak működését.  

1) A szóró pontos beállításához nézze meg a szórási táblázatot. 
2) Ellenőrizze, hogy a szóró nyílások zárva vannak a töltés alatt. 
3) Állítsa a kart a megfelelő állásba. 
4) Mialatt a szórót tolja előre, a kontrol kart húzza hátra. 
5) Megállás előtt tolja a kart előre, hogy a garat lezáródjon. 
6) Miután befejezte a szórást, távolítsa el az anyagot a tartályból. 
7) Alaposan mossa át a szórót és hagyja megszáradni, mielőtt elteszi. Nem szükséges olajozni. 

 

DCM MINIGRAN® kiszórási táblázat 

Szórási szélesség: ≈ 3m 

Kiszórandó mennyiség Beállítás 

14-15 kg/ 100 m
2
 30 (2x) 

9-11 kg/100 m² 22 (2x) 

7-8 kg/100 m² 19 (2x) 

4-5 kg/100 m² 22 (2x) 

 

Fűmag kiszórási táblázat 

Szórási szélesség: ≈1,4 m 

Kiszórandó mennyiség Beállítás 

3 kg/ 100 m
2
 28 (2x) 

2 kg/ 100 m
2
 26 (2x) 



   

 

Pellet és morzsa kiszórási táblázat 

Kiszórandó anyag Szórási szélesség (m) Kiszórható mennyiség (kg/100m
2
) 

maximális nyílással = 10 (egyszeri 
menetben) 

Nyílás 10 kg/100m
2
 

kiszórásához 

Morzsa ≈ 3,5 4-6 30 (2x) 

Pellet ≈ 5 4-6 30 (2x) 

Pellet (3-4 mm) ≈ 5 19-21 22 (2x) 

 

A szórási szélesség a termék jellegétől függ.  A táblázatban megadott szélesség a teljes szórási szélességet jelenti.  

Példa: DCM MINIGRAN® növénytápot szeretne kiszórni 10 kg/100m
2
 mennyiségben:  

Állítsa a DCM Spreader Pro szórókocsin az állítókart 22-es állásba és hosszanti irányban (1x ábra) tolja végig a területen. 

Ekkor ≈ 5 kg/100m
2
 anyagot szórt ki. Ezután, ugyanezt a mennyiséget szórja ki keresztben (2x ábra). Összességében 

ekkor szórta ki a ≈ 10 kg/100m
2
 mennyiséget. Nézze meg a szórásmintát is. 

 

Származási hely: Európai Unió 

 

Forgalmazza: Gramen Kft. 1106 Budapest, Heves utca 53. Tel/fax: (1) 264-15 99 

Szaktanácsadó: Rapi Attila 30 738 82 38 

www.gramen.hu     e-mail: marketing@gramen.hu 

 


