
 

 

 

 

 

  

Miért érdemes a BioeGO 

kijuttatót választani? 

 Gazdaságos és eredményes 

kijuttatást tesz lehetővé. 
 Üzemanyagmegtakarítás: az 

egymenetben történő 

kijuttatás, jelentős 

üzemanyagmegtakarítást 

biztosít. 

 Kedvező beszerzési 

konstrukció: kijuttató 

szerkezet vásárlásakor a 

BioeGO árából visszatérítést 

adunk. 

 Állítható munkaszélesség, 

széleskörű felhasználás: erő- 

és munkagépeken egyaránt 

alkalmazható. 

 Azonnal használható 

felszerelés és feltöltés után. 

A BioeGO talajorganizátor 

alkalmazásával, helyre tudjuk 

állítani és meg tudjuk őrizni a 

termőtalajok kedvező 

mikrobiológiai folyamatait. 
A BioeGO kijuttatása azonban 

technológiai fegyelmet igényel. 
A készítményben lévő élő és 

aktív mikrobákat a napfény 

UV sugárzása rövid idő alatt 

képes elpusztítani, ezért fontos, 

a talaj felszínére történő 

kipermetezés után a 

legrövidebb időn belül, 

takaróréteget képezni a 

talajlakó mikrobák számára. 
Ebben segít a BioeGO kijuttató 

szerkezet. 

 

 

 

További információk: 

Telefonszám: +36 70 20 97 058 

web: www.bioego.hu 

 

http://www.bioego.hu/


 

 
Részegységei a következők:  

 

 Tartály : 350 l űrtartalmú polietilén tartály, szintjelző, szelepes tartályfedél. 

 

 Tartószerkezet: a tartály és a szórókeret rögzítését biztosító fém váz, melynek 

segítségével a szerkezet az erőgépre rögzíthető. 

 

 Kezelőegység: előszűrő, szivattyú és nyomásszabályozó egység.  

 

 Szórókeret: forgócsuklók és speciális fúvókák alkalmazásával kialakított, 

fokozatmentesen állítható munkaszélességű szórókeretek. Az alkalmazott 

talajművelő eszköztől függően 4,5 illetve 6 méter szélességig történő 

permetezésre állíthatók be. 

 

 
 

 
 



 
 

 A  BioeGO kijuttató szerkezet előnyeinek kihasználásához az erőgép elejére 

célszerű felszerelnünk a berendezést. A szórókeretnek a talajtól 60-70 cm 

távolságra kell elhelyezkednie, ezt tartsuk szem előtt a tartószerkezet 

rögzítésénél. A rögzítést követően ellenőrizzük a tömlőcsatlakozók biztos 

összeköttetését és töltsük föl tiszta vízzel a tartályt. 

 

 
 

 Üzembe helyezés: Az elektromos kábel megfelelő aljzatba történő 

csatlakoztatásával hozzuk működésbe a szivattyút, majd a szórókeret szélein 

lévő forgócsuklók segítségével pontosan állítsuk be a  munkaszélességet a 

művelőeszköz munkaszélességéhez.  

 

 
 

 Ezt a beállítást célszerű olyan helyen elvégezni, ahol jól látható kipermetezett 

víz kereszteloszlása. A két értéknek egyezni kell, a művelőeszköz tényleges 

munkaszélességének túllépése nem megengedett. A rendszer ajánlott üzemi 

nyomása 2 bar. 

 

 Bekeverés, permetezés: A tartályban lévő vízmennyiséghez adjuk hozzá a 

megfelelő mennyiségű BioeGO készítményt. A BioeGO használata során nem 

tapasztalható számottevő ülepedés, azonban a nyomóág lezárásával 

elvégezhetjük az elegy keverését. A nyomóág nyitásával a szórókeretre jut a 

folyadék, az előzetesen beállított munkaszélességgel végezhető a permetezés. 



 

Egyedi megoldások: 

 A BioeGO kijuttató szerkezet részegységei külön tételként is 

megvásárolhatók. Egyedi igény esetén bármelyik kijuttatóhoz speciális 

szórókeretet tervezünk amelyek különféle tárcsákra, kultivátorokra, vagy 

vetőgépekre szerelhetők. 

 

 Ha például különböző munkaszélességű talajművelő eszközökkel végezzük a 

BioeGO talajba dolgozását, célszerű az egész berendezést az erőgép elejére 

felszerelni és változtatható munkaszélességű szórókeretet választani.  

 

 Ha leginkább csak egy eszközt használunk erre a feladatra, ez esetben 

ráépíthetjük a kijuttató szerkezetet és egy speciális szórókeretet a talajművelő 

eszközre. 

 

 
 

 

 


