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AM-Modell 50
-Stripespredern med større kapasitet

AM-Stripespreder Modell 50 er  
utviklet for deg som har behov for 
større kapasitet. 

Det nyutviklede fordelerhuset er 
utviklet for nedløpsslanger med 
innvendig diameter på 50mm.

Rustfritt og patentert fordelerhus 
gir markedets jevneste spredebilde, 
også i hellende terreng.

Rotor kan tilpasses med 
dyseåpning i forhold til 
mengdekrav, og trykkforhold lokalt.

Agromiljø har med AM-Modell 50 
ivaretatt bedriftens filosofi med å 
utvilkle lett utstyr som reduserer 

kjøreskader og gir mindre 
jordpakking.

Ved å bruke AM-Modell 50 kan 
du spre gjødsel tidlig om våren, 
og sikre optimal utnyttelse av 
næringsstoffene i husdyrgjødselen.

I likhet med våre øvrige modeller 
kan AM-Modell 50 utstyres med 
aggregat for våtsåing, slik at du kan 
fornye enga når du sprer 
husdyrgjødsel, to operasjoner 
samtidig!

Markedets mest driftssikre system 
betyr gevinst for miljøet, og bedre 
økonomi for deg.



AM-Stripespreder Modell 50
-velg arbeidsbredde og utstyr som passer ditt behov

Fordelerhus i rustfritt stål
I likhet med Agromiljø sine øvrige modeller, produseres 
det patenterte fordelerhuset med rotor og fordelerhus i 
rustfritt stål for bestandighet mot rust. Velg dyseåpning 
på rotor etter behov.
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Valgfri beidsbredde
AM-Stripespreder Modell 50 leveres som standard med 
12 meter arbeidsbredde og 30 cm radavstand, men den 
kan også leveres som 8 meter spreder, med 20cm 
radavstand.

AM-Såfrøaggregat
AM-Modell 50 kan påmonteres såfrøaggregat for 
våtsåing. Dermed kan du både gjødsle og så samtidig. 
Optimalt for gressfrø, som dermed får tilgang både til 
fuktighet og næring. Du vil da få en 12 meter såmaskin 
med 30cm radavstand, til  fornyelse av eng.
Modellen med 8 meters arbeidsbredde har 20 cm 
radavstand

Hydraulisk operert stengekran
I likhet med øvrige modeller levreres stripesprederen 
standard med hydraulisk stengekran.
Manuell eller hydraulisk 
trykkavlastningskran leveres 
som tilleggsutstyr etter ønske. 
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