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a BactoFil® S-JET 12 V-os elektromos szivattyúval működő 
permetező adapter, amely lehetővé teszi a 2–5 l/ha folyadék-
adagolást a vetési munkaműveleteknél. a kijuttatási paramé-
terek a munkagép optimális sebességéhez igazíthatók.

a kínálat lehetővé teszi, hogy szinte minden gyártmányú 
(sPc, kühne, amazone, john Deere stb.) 6–12 soros szemen-
kénti vetőgépre felszerelhető. a gépváz teherbírása, kialakí-
tása és a sorok száma határozza meg a felszerelendő tartály 
formáját és térfogatát. 
a 15–25 hek táronkénti újratöltés érdekében min. 100–200 l-es 
Pe tartály alkalmazása javasolt, amely elhelyezhető akár a ve-
tőgépen, vagy a traktor elejére illeszthető.
az amerikai sHurFlo és az olasz marco gyártmányú 12 V-os 
szivattyú a működtető erőgép elektromos rendszerére csat-
lakoztatható a készletben található szerelvények segítségével. 
a szállított folyadék mennyisége típustól függően 3,0–30 l/
min, 6–10 km/h vetési sebesség között.
a rendszerbe épített TeeJet vagy Salvarani gyártmányú 
nyomásszabályozó szelep segítségével állítható be a kívánt 
nyomás. a szabályozó szelep házába csatlakoztatható a nyo-
másmérő óra. a szivattyú által szállított többlet folyadék visz-
szavezethető a tartályba. 
a kezelési kényelem növelése érdekében salvarani gyártmá-
nyú elektromos nyomásállító és távműködtető műszer is 
építhető a rendszerbe opciós tételként.

A BactoFil® S-Jet a legalkalmasabb kijuttató esz-
köz a BactoFil® A10/B10 technológiába állításakor. 
A kijuttatás pontosan a vetés sora fölé vezetett 
vékony fémcsövön keresztül, precíz adagolás-
sal, csepegtetve történik. Ez a megoldás biztosít-
ja, hogy a csírázó növény körül nagy sűrűségben 
legye nek a hasznos baktériumok, így segítve a 
kultúrnövény fejlődésének kezdeti szakaszát. 
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A vetőgépre szerelhető adapter alkalmazásakor a vető-
mag közelébe, a magárokba történik a BactoFil® kiadago-
lása. az egyenletes elosztást a sorok számának megfelelően 
elhelyezett dozírozó lapkák biztosítják.
a szívó- és a nyomóágba épített teejet vagy arag vonalszű-
rők betétjének finomságát az alkalmazott fúvóka mérete és 
rendszere határozza meg. 



minden vetőcsoroszlyához egyenként vezetjük el a folyadékcsövet. 

a nyomásszabályzó szelepet a szivattyú és az utószűrő közé 
iktatjuk. a nyomásszabályozó szeleppel állítjuk be a kijuttatan-
dó lémennyiséget.

Szivattyú előszűrő

az utószűrő előtt 6 felé osztjuk a csöveket. a szivattyú tartályból – a szűrőn keresztül – szívja a BactoFil®-t.

minden csoroszlyá-
ba tartó csőre külön 
építsük be az utó-
szűrőt.

BactoFil® kijuttatására kész vetőelem

a kijuttatandó lémennyiséget a vezetőfülkéből szabályozzuk, nyomás függvé-
nyében
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képviselő 
Dancs Tibor 
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Vas megye  
Szabó Gábor 
+36-70 376-2232 
gabor.szabo@agrobio.hu

Győr-Moson-Sopron és  
Komárom-Esztergom megye
Horváth Márton 
+36-70 330-9013  
marton.horvath@agrobio.hu

Veszprém és Zala megye  
Kulcsár Szilvia 
+36-70 455-6934 
szilvia.kulcsar@agrobio.hu

Somogy megye 
Pongrácz Ottó 
+36-70 935-9891 
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Fejér megye  
Beregi Endre 
+36-30 378-8607 
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+36-70 935-9895 
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Kiss Mária  
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Jász-Nagykun- 
Szolnok és  
Békés megye
Tamás Margit 
+36-70 455-6935 
margit.tamas@agrobio.hu

Borsod-Abaúj- 
Zemplén megye  
Sztrakon Zsolt 
+36-20 324-0076 
zsolt.sztrakon@agrobio.hu

Szabolcs-Szatmár- 
Bereg megye  
Kovács Sándor 
+36-70 376-2236  
sandor.kovacs@agrobio.hu

Hajdú-Bihar megye  
Kutasi Sándor 
+36-70 455-6931 
sandor.kutasi@agrobio.hu

Szőlő, gyümölcs,  
zöldség, erdészet: 
Nyugat-Magyarország: 
Őszi Tibor 
+36-70 935-9895 
tibor.oszi@agrobio.hu

Szőlő, gyümölcs,  
zöldség, erdészet:  
Kelet-Magyarország:  
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Bactofil S-JET összeállítási rajz 

Tartály 

pl.100 l csap 

12 V- os  MARCO 
szivattyú 

szívószűrővel 

T idom 

Nyomásmérő óra    
0-6 bar 

Nyomásszabályozó szelep 

Nyomószűrő 

8 mm-es hajlékony tömlők a 
csoroszlyákig 

6-12 soros elosztó 

Sorkapocs 

Tartály felszerelése házilagos a 
munkagép ismeretében  

KI-BE 
kapcsoló 

Szivargyújtó adapter 

kompletten 

Zárósapka + tömítés Szórófej szűrő Szórófej test 

Nyomószűrő 

Nyomásszabályozó szelep 
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BactoFil® S-Jet összeállítási rajz


