
MDS

MDS – UN UTILAJ COMPACT PENTRU ORICE SITUAȚIE 

EFICIENȚĂ ÎN UTILIZARE



2  C A L I T A T E2

TEHNOLOGIE AVANSATĂ ÎN SPAȚIU RESTRÂNS 
PREZENTARE GENERALĂ MDS

REZERVOR CU O SINGURĂ CAMERĂ 
fără plafon intermediar

OȚEL INOXIDABIL
Podea container, șuber, arbore dispozitiv de amestecare

PERII LA CANALUL DE DOZARE 
pentru modele de împrăștiere precise

REZERVOR ȘI CADRU  
cu structuri separate

CUTIE DE VITEZE CU BAIE DE ULEI 
închisă, care nu necesită lucrări de întreținere 

GRILAJ DE PROTECȚIE  

cu suprafață mare

DISPOZITIV DE REGLARE  
poziționat frontal, în afara zonei de murdărire, vizibil din tractor
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Structură compactă pentru productivitate și eficiență sporite: Distribuitorul de îngrășământ de mare precizie 

RAUCH MDS combină tehnologiile viitorului într-un spațiu restrâns pentru a vă oferi cele mai mari avantaje. Distribuire 

precisă a îngrășământului, golire uniformă, împrăștiere exactă de la margine - profitați de o soluției inovatoare, care 

își pune în aplicare punctele forte pentru dvs. pe aproape orice teren și vă susțin, fără efort, în continuarea activității.
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REZERVOR CU O SINGURĂ CAMERĂ 
fără plafon intermediar PRELATĂ RABATABIL

AGITATOR care protejează îngrășământul

PROTECȚIE DIN PLASTIC 
PENTRU TALERE 

ACOPERIRE CU PULBERE

ILUMINARE CU LED

TALER DE ÎMPRĂȘTIERE MDS 



4  G A M Ă  L A R G Ă  D E  M O D E L E

CA ACASĂ PE ORICE TIP DE TEREN – 
VARIANTE DE MODELE MDS

MDS 8.2 – CEL ÎNGUST

Echipat cu soluții de detaliu inovatoare, este ideal pentru utilizarea 
profesională în culturi pomicole, viticole și de hamei.

uu          Lățime constructivă: 108 cm

uu          Lățime de lucru: 10 – 24 m sau fertilizare  
pe rânduri

uu          Volume: 500 l până la 800 l cu înălțător

Manevrare facilă pentru utilizare variată.

uu          Lățime de lucru: 10 – 24 m

uu          Volume:  700 l până la 1.800 l cu înălțător

uu          Sarcină utilă: 1.800 kg

MDS 18.2 – CEL EFICIENT
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Creat pentru culturi pomicole și de hamei,  hameiului și pentru 
agricultură.

uu          Lățime constructivă: 140 cm 

uu          Lățime de lucru: 10 – 24 m sau fertilizare pe rânduri

uu          Volume: 800 l până la 1.200 l cu înălțător

MDS 14.2 – CEL SPECIALIST

Utilajele RAUCH MDS sunt distribuitoare de îngrășământ care combină tehnica inovatoare cu un mod de proiectare 

unic. MDS inspiră utilizatorii din întreaga lume cu sistemul său cu o cameră și se poate lăuda cu precizie și rentabilitate 

în domenii de utilizare diverse.

Lucrări eficiente în special pe terenurile mici

uu          Lățime de lucru: 10 – 24 m

uu          Volume:  900 l până la 2.000 l cu înălțător

uu          Sarcină utilă: 2.000 kg

MDS 20.2 – CEL MIC ȘI TOTUȘI MARE



6  I N O V A Ț I E

SPAȚIU PENTRU PERFORMANȚĂ DEPLINĂ –  
SISTEM UNIC CU O CAMERĂ 

Sistemul cu o cameră RAUCH MDS reprezintă o performanță de top 
pentru lucrările eficiente pe terenurile cu denivelări și de dimensiuni 
mici. Niciun alt sistem nu oferă agricultorului acest profil de performanță 
specific.

Tot materialul de împrăștiat din pâlnie este disponibil pentru fertilizare, fie 
că este distribuit pe ambele părți sau doar pe o parte (de ex. când se pre-
lucrează multe parcele mici). Spre deosebire de sistemul cu două camere, 
golirea nu se face pe o parte. Materialul de împrăștiat poate fi folosit cu 
înaltă eficiență.

Chiar și în pantă se distribuie suficient îngrășământ prin orificiul de dozare. 
Astfel, se asigură o aplicare a îngrășământului uniformă, adecvată necesității 
pe orice teren. În plus, din moment ce este la dispoziție întreaga cantitate de 
îngrășământ, se economisește timp și în consecință se economisesc și bani.

Sistemul cu o cameră, permite o structură foarte compactă. Deci se poate 
efectua o fertilizare eficientă chiar și cu un tractor mic.

uu   O CAMERĂ – NENUMĂRATE AVANTAJE 

uu    EFICIENT GRANULĂ CU GRANULĂ 

uu   POTRIVIT ORICĂRUI TIP DE TEREN 

uu   IDEAL PENTRU ORICE TIP DE TRACTOR Sistemul cu o cameră
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Proiectarea lui MDS a început cu o idee. Cum se poate construi un utilaj de distribuire care să aibă multe caracteristici 

simultane: umplere uniformă întotdeauna, ușor de reumplut, cu dimensiuni compacte și centru de greutate perfect, 

suficient de îngust, chiar și pentru culturile de pe suprafețe restrânse și - alimentare uniformă cu îngrășământ permisă 

chiar și la împrăștierea pe o parte. Soluția a devenit rapid clară pentru echipele de tehnicieni. Poate fi doar una - o pâlnie. 

Mai puține camere cu material de împrăștiat înseamnă un efort mai redus de 
curățare. MDS este curat într-o clipă și pregătit pentru următoarea utilizare.

uu   CURAT CÂT AI BATE DIN PALME 

Ponderea mare de materiale reciclabile care nu ruginesc, precum și 
acoperirea de pulbere complexă protejează funcționarea utilajului MDS 
ani întregi.

uu   ÎNTREȚINERE UȘOARĂ 

Deoarece diferențele dintre diferite tipuri de îngrășământ pot fi consi-
derabile, testul de calibrare oferă în cele din urmă siguranță. Procesul se 
desfășoară foarte rapid la MDS: Apucând cu mână, se desface conectorul 
cu eliberare rapidă de la talere, fără efort. În acest fel și golirea cantității 
reziduale se face rapid. Setul de teste de calibrare se livrează standard.

Toate modelele MDS sunt potrivite și pentru a permite hrănirea plantelor 
din culturile ecologice. RAUCH oferă tabele de împrăștiere pentru îngră-
șământul autorizat, precum și pentru îngrășământul organic sub formă de 
peleți sau granule.

uu   TEST DE CALIBRARE ELEGANT 

uu   POTRIVIT PENTRU CULTURILE BIO 

Test de calibrare



8  T E H N I C Ă  D E  Î M P R Ă Ș T I E R E

ÎNGRĂȘĂMÂNTUL DE VALOARE ARE  
NEVOIE DE O TEHNICĂ DE VALOARE –  
ÎMPRĂȘTIERE EXACTĂ CONTINUĂ CU MDS 

uu    Sistemul multi-disc 
  Talerul face diferența. Talerele de la MDS sunt adevărate 

multitalente pentru utilizare diversă în diferite etape de 
cultivare: precise, sigure și confortabile din punct de vede-
re al funcționării în fertilizarea normală, fertilizarea târzie și 
pentru împrăștierea ușor de efectuat pe partea stângă și 
pe partea dreaptă a marginii parcelei. Cele două tipuri de 
talere M1 și M2 acoperă zona de lucru de 10 – 24 m.

uu   Reglare simplificată
  Datorită afișajului tridimensional al poziției foarte vizibil, 

lungimea și unghiul paletelor pot fi reglate fără probleme 
chiar și după utilizare îndelungată. Acest lucru permite 
realizarea unor modele de împrăștiere exacte, de mare 
precizie cu toate tipurile de îngrășământ (inclusiv îngrășă-
mânt bio), semințe fine și granule împotriva melcilor. 

uu   Nu necesită lucrări de întreținere
  Inima distribuitorului MDS este cutia de viteze cu baie de 

ulei care nu necesită lucrări de întreținere. Toate axurile 
sunt fixate în două puncte. Axul agitatorului este fabricat 
din oțel inoxidabil de înaltă calitate.

uu   Grad maxim de eficiență
  Un agitator care se rotește lent protejează materialul gra-

nulat și asigură prin numărul redus de rotații de doar 180 
rot./min o circulație fără probleme a îngrășământului. Prin 
intermediul formei speciale a șuberului de dozare se aplică 
fiabil atât dozele cele mai mici (de la 3 kg/ha) cât și dozele 
mari de substanțe nutritive, de ex. 500 kg KAS la o lățime 
de lucru de 18 m și 10 km/h. Turația ridicată a talerelor 
de 980 rot./min accelerează materialul de împrăștiat la o 
viteză optimă de aruncare.

uu   Proprietăți optime de împrăștiere
  Prin canalul de dozare cu perii, materialul granulat protejat 

este trimis în paletă. Prin canalele speciale din palete, 
tipurile de îngrășăminte sensibile la presiune îți păstrează 
proprietățile de împrăștiere.

uu   Împrăștierea de la margine fără inconveniente
  Standardul european EN 13739 referitor la mediul încon-

jurător stipulează prevederi stricte în privința aplicării 
îngrășământului. Sistemul RAUCH pentru împrăștiere de la 
margini îndeplinește aceste cerințe. Mai mult decât atât, 
cu tehnica de împrăștiere de mare precizie de la RAUCH, 
se respectă prevederile standardului de mediu și în același 
timp se furnizează plantelor substanțe nutritive valoroase 
până la marginea parcelei. Astfel se economisesc bani.
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TELIMAT este un echipament hidraulic de împrăștiere la 
margine operat de la distanță. Acesta permite împrăștierea 
de pe prima cărare tehnologică. 

   Comutare pe împrăștiere la margine fără pierderi de timp 
în timpul lucrărilor de împrăștiere

   Ușor reglabil în funcție de tipul de îngrășământ și de 
sistemul de cărări tehnologice

   Afișarea poziției este posibilă pe terminalul de operare 
(senzor TELIMAT)

 GSE 7 este un dispozitiv de împrăștiere la margine coman-
dat manual, care permite împrăștierea în unghiuri ascuțite, 
pe o parte (la stânga sau la dreapta) direct de la marginea 
parcelei. Echipamentul poate fi comandat de la distanță, la 
cerere și poate fi combinat și cu TELIMAT.

ÎMPRĂȘTIERE PÂNĂ LA MARGINE CU 
RAUCH MDS 

TELIMAT, împrăștiere de la urma tractorului GSE 7, împrăștiere de la marginea parcelei



10  D O Z A R E A  C A N T I T Ă Ț I L O R

RENTABILITATE ȘI PRECIZIE MÂNĂ ÎN MÂNĂ –  
DOZARE SIGURĂ CU MDS

 La fertilizarea normală MDS rămâne orizontal și la o 
înălțime constantă față de cultură. În cazul fertilizării târzii, 
garda la sol se poate modifica prin simpla reglare a cadrului. 
Prin modul de împrăștiere planta este protejată, evitându-se 
deteriorarea spicelor sau a frunzelor.

TEHNOLOGIE CARE FAVORIZEAZĂ 
 CREȘTEREA

 Șuberele de dozare se deschid și se închid separat unele de 
celelalte pe partea stângă și pe partea dreaptă. Chiar și pe 
suprafețele sub formă de pană se poate împrăștia cu 
precizie parțială pe lățime. 

 Scala DfC proporțională cu cantitățile, element unic de la RAUCH, 
permite corectarea fiabilă a cantităților, conform testului de 
calibrare. Nici în cazul schimbărilor cantităților în timpul aplicării 
pe câmp, nu mai este necesar un alt test de calibrare.

PRECIS PE AMBELE PĂRȚI

Toate elementele de reglaj sunt montate pe partea frontală a 
rezervorului pentru a fi ușor accesibile, ușor de citit și în afara 
zonei de murdărie.

În special poziția șuberului se poate verifica pe baza indicato-
rului galben, aruncând o privire din cabina tractorului, nefiind 
necesară coborârea din vehicul.

TOTUL LA BUNĂ VEDERE

Foarte bună vizibilitate a scalelor DfC
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VARIANTE DE ACȚIONARE A GLISORULUI 

uu    Varianta K 
  Acționare hidraulică a șuber pentru 2 supape hidraulice cu 

efect simplu, separate dreapta/stânga (2 supape cu efect 
simplu necesare)

uu    Varianta D 
  Acționare hidraulică a șuber pentru 2 două supape 

hidraulice cu efect dublu, separate dreapta/stânga  
(2 supape cu efect dublu necesare)

uu    Varianta D mono 
  Acționare hidraulică a șuber pentru 2 două supape 

hidraulice cu efect dublu. Pentru tractoarele cu 1 supapă 
cu efect simplu, varianta D mono permite distribuirea 
pe o parte prin intermediului unei supape cu comandă 
manuală (1 supapă cu efect dublu necesară).

uu    Varianta C 
  Acționare electrică a șuberelor  

individuale cu E-Click (racord de 12 V necesar)

uu    Varianta Q 
  Acționare electronică, în funcție 

de  viteza de deplasare, a șuberelor 
 individuale cu QUANTRON-A (racord  
de 12 V necesar)
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VariSpread V8

VariSpread V8 

4

3

2

1
5  

SISTEM ELECTRONIC DE VIITOR – 
QUANTRON-A

La varianta Q se implementează computerul de dozare 
QUANTRON-A. Acționarea electronică a șuberului permite 
comanda automată, în funcție de viteza de deplasare. 
Opțional QUANTRON-A oferă multe alte posibilități de 
extinderi, cum ar fi controlul automat cu GPS al deconectării 
la fâșii marginale și lățimi parțiale prin inovatorul CCI 800.
 
uu  Automat
  QUANTRON-A reglează cantitatea debitului în așa fel încât 

cantitatea aplicată preselectată să rămână constantă chiar 
și la viteze de deplasare variabile.

uu  Confortabil
  Toate funcțiile se pot comanda electronic de la distanță, 

fiabil și sigur, doar cu o singură mână:  
Închiderea și deschiderea șuberelor de dozare, reglarea 
cantităților în timpul deplasării, reducerea cantităților la 
împrăștierea la margine.

uu  Sigur din punct de vedere al viitorului
  Cu interfețe de serie RS 232 pentru agricultură de mare 

precizie

uu  Eficient
  Documentarea și stocarea datelor de funcționare pentru 

200 de parcele

uu  Precis
  Deschidere și închidere deosebit de exacte și automate a 

șuberelor de dozare pe fâșiile marginale și suprafețele sub 
formă de pană cu control opțional cu GPS.

 COMUTARE LĂȚIMI PARȚIALE

PRECIZIE COMPLET VARIABILĂ –
VariSpread V8

QUANTRON-A cu control GPS

MDS.2 cu QUANTRON-A și ajustare manuală a punctului de 
cădere CDA face posibilă închiderea a 8 secții ale lățimii de 
lucru. Cu această alternativă la VariSpread pro, se pot realiza, 
prin ajustarea de la distanță a pozițiilor glisorului de dozare, 
patru lățimi parțiale pe fiecare latură.



VariSpread V8  

6
7  

8  

Funcții VariSpread  
stânga/dreapta

13

Șuber de dozare deschis/închis

Taste multifuncționale

Display grafic color cu scris foarte vizibil, 
de dimensiuni mari

Ghidare logică prin meniu pentru o 
operare facilă

QUANTRON-A

Rețea:  
Modulul WLAN preia automat 
valoarea de reglare la QUAN-
TRON-A (opțional)

APLICAȚIE DISTRIBUIRE TABELE GRATUITĂ

Toate variantele de reglare întotdeauna pentru:
- fertilizator mineral
- pelete
- semințe mici
- otravă pentru melci

Contor de vânt Bluetooth, afișaj de măsurare  
a vântului fără cablu și recomandare de distribuție 
pentru mai multă siguranță la vânt (opțional)

Contor de înclinare, setare simplă a distribuirii pentru 
fertilizarea de bază și târzie (serie)
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MDS14.2 cu RV 2M

 C U L T U R I  S P E C I A L E

DOZĂ PUNCTUALĂ DE ÎNGRĂȘĂMÂNT –  
ECONOMISIRE A ÎNGRĂȘĂMÂNTULUI CU MDS

Mod de acționare a dispozitivului de împrăștiere pe rânduri RV 2M

Dispozitivul de împrăștiere pe rânduri RV 2M permite o 
dozare țintită a substanțelor nutritive în zona rădăcinii la 
culturile așezate pe rânduri. Astfel materialul granulat nu cade 
pe cărare. Așa se economisește îngrășământul valoros și se 
protejează mediul înconjurător. RV 2M poate fi reglat simplu 
și variabil pentru distanțe între rânduri cuprinse între 2 și 5 m.

DOZARE EXACTĂ CONFORM SCOPULUI

Prin construcția îngustă a MDS 8.2 de 108 cm sau a MDS 
14.2 de 140 cm, aceste utilaje sunt concepute exact pentru 
utilizarea în culturile speciale, cu distanțe mici între rânduri. 
Dispozitivul de reglare este protejat în partea frontală a 
rezervorului, un dispozitiv de înlăturare a crengilor care 
împiedică agățarea viței-de-vie și a ramurilor.

ÎNDEOSEBI LA UTILIZĂRILE SPECIALE
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MDS 8.2 cu înălțător M30

RFZ 7 este dispozitivul de împrăștiere special pentru cultu-
rile așezate pe rânduri, cum sunt cele de porumb, căpșune, 
legume și altele. Cu acesta se poate furniza cu precizie doza 
de îngrășământ dorită pentru până la șapte rânduri simultan. 
Cu doar câteva mișcări, RFZ7 se poate regla pentru diverse 
cantități de dozare și distanțe între rânduri.

În acest fel pe de o parte se economisește îngrășământ și pe 
de altă parte se protejează mediul înconjurător. De multe ori 
RFZ 7 este combinat și cu aparate de mărunțire.

RFZ 7 poate fi combinat cu MDS 14.2, 18.2 și 20.2.  
În plus, modelele vechi pot fi reechipate.

7 DINTR-O LOVITURĂ

Distribuitoarele MDS sunt indispensabile pentru utilizarea profesională în culturi pomicole, viticole sau de hamei, iar cu 

soluțiile de detaliu inovatoare sunt pregătite perfect pentru această sarcină. 



 ECHIPAMENT 16

MDS18.2

ASTFEL ÎMPRĂȘTIEREA ÎNGRĂȘĂMÂNTULUI  
DEVINE UN SUCCES –  
DOTĂRI INDIVIDUALE

Distribuitorul se potrivește perfect dorințelor și cerințelor dvs. Echipamentul de serie exclusiv poate fi extins în 
funcție de nevoi. Lucrările specifice determină dotările individuale.

uu   Înălțătoare rezervor pentru volume mai mari cu 200 până la 1100 l (în funcție de varianta 
modelului)

uu   Prelată pentru protecția rapidă și eficientă a materialului de împrăștiat, fabricată din material 
longeviv, rezistent la intemperii

uu   Palete VXR cu înveliș din carbură de crom deosebit de rezistent, cu durată de viață extra lungă în 
cazul materialului de împrăștiat cu muchii tăioase sau abraziv

uu  Iluminare cu tablou de avertizare pentru o mai bună protecție pe terenurile și drumurile publice

uu  Dispozitive TELIMAT și GSE de împrăștiere la margini

uu  Sistem de comandă prin GPS la capătul rândului sau pentru lățimi parțiale

MDS – ACCESORII



Tip mașină Sarcină utilă maximă Dimensiu-
ne rezervor 

cm

Înălțime de 
umplere 

cm

Lățime de 
umplere  

cm

Capacitate.  

cca. l

Masă 
 

kgCat. I Cat. II

MDS 8.2 800 800 108 x 108 92 98 500 200

MDS 14.2 800 1400 140 x 115 104 130 800 210

MDS 18.2 – 1800 190 x 120 93 180 700 250

MDS 20.2 – 2000 190 x 120 101 180 900 250

MDS

Talere M1 M1 VXR M2 M2 VXR

Lățime de lucru 10 - 18 m 10 - 18 m 18 - 24 m 18 - 24 m

Fertilizare normală, fertilizare târzie și împrăștiere de la 
margine cu un taler

Înălțătoare** Dimensiu-
ne rezervor 

cm

Înălțime de 
umplere 

cm

Lățime de 
umplere  

cm

Capacitate.  

cca. l

Masă 
 

kg

M 30        pentru MDS 8.2 108 x 108 + 28 98 + 300 + 25

M 21        pentru MDS 14.2 140 x 115 + 12 130 + 200 + 20

M 41        pentru MDS 14.2 140 x 115 + 24 130 + 400 + 30

M 430    pentru MDS 18.2 și 20.2 190 x 120 + 18 178 + 400 + 31

M 630     pentru MDS 18.2 și 20.2 190 x 120 + 30 178 + 600 + 42

M 800     pentru MDS 18.2 și 20.2 240 x 120 + 32 228 + 800 + 49

M 1100     pentru MDS 18.2 și 20.2 240 x 120 + 42 228 + 1100 + 59

** cu sistemul de montare rapidă Clickfix

Variante de acționare a șuberelor - supape de comandă necesare

Varianta K Acționare hidraulică a șuberelor cu 2 supape simplă acționare, separat dreapta/stânga

Varianta D Acționare hidraulică a șuberelor cu 2 supape DA dublă, separat dreapta/stânga

Varianta D mono Acționare hidraulică a șuberelor, prin intermediul unei supape DA, manual stânga /dreapta

Varianta C Acționare electrică a șuberelor individuale cu E-CLICK, 12 V, separat dreapta/stânga

Varianta Q Dozare electronică a îngrășământului QUANTRON-A, separat dreapta/stânga

Dotare standard

•  Agitator care se rotește lent și protejează îngrășământul 
•   Cutie de viteze cu baie de ulei care nu necesită lucrări de 

 întreținere
•   Podeaua rezervorului, talere, palete,șubere din oțel crom-nichel 

(V2A)
•   Eliberarea rapidă a talerelor pentru scoaterea talerelor fără unelte 

pentru test de calibrare și golire a cantităților reziduale ușoare
•    MDS 8.2 / 14.2 cat. I sau II, MDS18.2 / 20.2 cat. II
•  Arbore cardanic
•  Set de teste de calibrare
•  Grilaj de protecție
•   Protecția talerelor protejează împotriva împrăștierii îngrășăminte-

lor și se conformează standardului privind siguranța.

Avantaje

•   1 pereche de talere pentru fertilizare normală, târzie sau 
 împrăștiere la margine

•   Rezervor cu o cameră, fără golire pe o parte a rezervorului
•   Model de împrăștiere sigur sub formă de triunghi, cu zone mari 

de suprapunere
•  Înălțime orizontală și constantă față de cultură
•   Reglare ușoară pentru toate tipurile de îngrășământ, semințe fine 

și granule împotriva melcilor
•   Agitator care se rotește lent și protejează materialul granulat  

(180 rot./min)
•   Dozare ușoară prin intermediul scalei DfC proporțională cu 

 cantitățile
•  Set de teste de calibrare standard, elegant
•  Deconectare la jumătatea lungimii (manual, hidraulic, electric)
•  Păstrarea valorii prin acoperirea cu pulbere complexă
•  Potrivit pentru culturile bio
•  Poziția șuberului vizibilă din tractor

 DATE TEHNICE
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Talere M1 M1 VXR M2 M2 VXR

Lățime de lucru 10 - 18 m 10 - 18 m 18 - 24 m 18 - 24 m

Fertilizare normală, fertilizare târzie și împrăștiere de la 
margine cu un taler

Înălțătoare** Dimensiu-
ne rezervor 

cm

Înălțime de 
umplere 

cm

Lățime de 
umplere  

cm

Capacitate.  

cca. l

Masă 
 

kg

M 30        pentru MDS 8.2 108 x 108 + 28 98 + 300 + 25

M 21        pentru MDS 14.2 140 x 115 + 12 130 + 200 + 20

M 41        pentru MDS 14.2 140 x 115 + 24 130 + 400 + 30

M 430    pentru MDS 18.2 și 20.2 190 x 120 + 18 178 + 400 + 31

M 630     pentru MDS 18.2 și 20.2 190 x 120 + 30 178 + 600 + 42

M 800     pentru MDS 18.2 și 20.2 240 x 120 + 32 228 + 800 + 49

M 1100     pentru MDS 18.2 și 20.2 240 x 120 + 42 228 + 1100 + 59

** cu sistemul de montare rapidă Clickfix

Variante de acționare a șuberelor - supape de comandă necesare

Varianta K Acționare hidraulică a șuberelor cu 2 supape simplă acționare, separat dreapta/stânga

Varianta D Acționare hidraulică a șuberelor cu 2 supape DA dublă, separat dreapta/stânga

Varianta D mono Acționare hidraulică a șuberelor, prin intermediul unei supape DA, manual stânga /dreapta

Varianta C Acționare electrică a șuberelor individuale cu E-CLICK, 12 V, separat dreapta/stânga

Varianta Q Dozare electronică a îngrășământului QUANTRON-A, separat dreapta/stânga


