
Вентилятор, який під‘єднується до 
гідравлічного контура трактора

Електродвигун для приводу шнека, що 
розподіляє добриво

Регулювання тиску і швидкості обертання 
вентилятора

АПЛІКАТОР ФертіБУСТ це - професійне обла-
днання для внесення стартових добрив, що 
розташовує гранули поряд з насінням у рядку і може 
використовуватися на будь-яких типах сівалок: 
 пневматичні
 механічні
 сівалки точного висіву
 сівалки культиваторного типу

Фахівці Суффле Агро Україна зможуть поре-
комендувати найкраще рішення відповідно до 
умов посіву і наявного обладнання, а також надати 
підтримку у встановленні обладнання АПЛІКАТОР 
ФертіБУСТ. Внесення мікрогранульованого добрива 
FertiBOOST задопомогою АПЛІКАТОР ФертіБУСТ 
створює основу для оптимального балансу живлення 
та підтримує швидкий старт і розвиток кореневої 
системи. АПЛІКАТОР ФертіБУСТ дозволяє точно 
дозувати заплановану кількість добрив і таким чином 
підтримує харчування молодих рослин необхідними 
поживними речовинами, такими як - N, P, S, Mg, Zn.

Блок управління - Performer 530

 встановлюється в кабіні трактора і потребує напруги  
 12 V
 дозволяє проводити точне і автоматичне дозування  

 добрив та дрібного насіння, відповідно до швидкості  
 руху і ширини сівалки
 дозволяє постійно корегувати витрату і дозу добрив  

 для рівномірного розподілу під час сівби

АПЛІКАТОР 
ДЛЯ МІКРО-ГРАНУЛЬОВАНОГО 
ДОБРИВА

ОПТИМАЛЬНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ВИДІВ СІВАЛОК

АПЛІКАТОР ФертіБУСТ



   
 

АПЛІКАТОР ФЕРТІБУСТ A-PN 

АПЛІКАТОР ФертіБУСТ встановлюється на передню 
навіску трактора, який обладнано гідравлічною 
системою. Ця конфігурація підходить для як для 
сівалок, так і для іншої ґрунтообробної техніки.

Основні компоненти:
 металевий бункер, місткістю від 70 до 380 літрів  

 (із можливістю збільшення об‘єму до 680 л), що  
 подається на 3-х точковій підвісці 
 блок управління Performer 530 
 датчик швидкості руху 

 (кабель, індуктивні датчики, GPS антена)
 електромотор 12 V 

 (під‘єднується до Performer 530)
 допоміжна система для горизонтального   

 транспортування добрив (циклон)
 гідравлічний вентилятор
 повітряний сепаратор

Додаткові компоненти:
 розподільник 
 розподільні шланги зі системою STOP/START  

 для автоматичної зупинки дозування добрив при  
 зупинці посіву
 фари

АПЛІКАТОР ФЕРТІБУСТ S   

АПЛІКАТОР ФертіБУСТ встановлюється безпо-
середньо над сівалкою. Гранули добрива 
потрапляють безпосередньо до повітряного 
потоку, яким насіння транспортується до сошника, 
забезпечуючи рівномірне і точне розміщення гранул 
у насіннєвому ложі.

Основні компоненти:
 металевий бункер, місткістю від 70 до 380 літрів  

 (із можливістю збільшення об‘єму до 680 л)
 Бункер може мати 1, 2 або 4 виходи.
 Виробляються додаткові лотки, довжиною 80,  
 120, 160 і 200 см,  та шириною - 30 і 40 см.
 блок управління Performer 530
 датчик швидкості руху 

 (кабель, індуктивні датчики, GPS антена)
 електромотор 12 V 

 (під‘єднується до Performer 530)

Додаткові компоненти:
 додаткова система розподілу повітря, що забез- 

 печує рух добрив до точки виходу на сошник   
 (труба, діаметром до 60 мм або горизонтальна  
 система розподілу добрива)
 вентилятор з гідравлічним приводом
 розподільник 
 розподільні шланги зі системою STOP/START  

 для автоматичної зупинки дозування добрив при  
 зупинці посіву

Є РІЗНІ ВАРІАНТИ ВСТАНОВЛЕННЯ АПЛІКАТОР ФЕРТІБУСТ. НИЖЧЕ - ПОКАЗАНО 2 ІЗ НИХ.

установка на вал відбору потужності установка на передній частині трактора та 
під‘єднання до сівалки точного висіву для 
цукрових буряків

установка розподільчої головки і шлангів 
для мікрогранул до кожної секції
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