
 

 

Espalhadores e Adubadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espalhador 1950 
Este espalhador de adubo e sementes é o ideal para pequenas áreas de relvado. Está 
equipado com rodas em plástico e tem uma capacidade de carga até 12 kg. O modelo 
1950 utiliza o revolucionário sistema EV-N-SPREAD queda de 3 buracos em gota para 
assegurar a distribuição homogénea de todos os materiais. 

Espalhador 2000 AP / 2000 AP PLUS 
Equipado com chassis em aço tubular, redutor de alta velocidade e 
sistema EV-N-SPREAD queda de 3 buracos em gota, esta máquina de 
pequeno porte é o mais próximo de um espalhador profissional. 
Suporta até 18Kg de carga. 
 

Espalhador 2030P 
O espalhador de transmissão 2030 oferece-lhe uma máquina de grande capacidade 
com as características dos modelos profissionais. Vem equipado com rodas 
pneumáticas, tem uma capacidade de carga até 30 kg e o exclusivo sistema EV-N-
SPREAD queda de 3 buracos em gota. 

Espalhador 2150 
Este espalhador é a resposta para quem procura uma máquina profissional compacta e 
robusta. Com uma capacidade de carga até 23 Kg e idealizado para áreas onde o espaço é 
limitado, é o preferido dos jardineiros com manutenções de vivendas, conseguindo 
adubar em menos de metade do tempo que da forma manual e assegurando um melhor 
trabalho, poupando adubo e isto quase sem esforço físico. Com 3 posições de altura, 
punho em (T) e alavanca regulável de distribuição apresenta o exclusivo sistema EV-N-
SPREAD queda de 3 buracos em gota. 



 

 

 

 

 

 

 

Espalhador 2170 
Desenvolvido para aplicadores profissionais, o Espalhador 2170 oferece um 
desempenho superior  a um preço acessível. Com uma capacidade de carga de 45 kg, 
chassis de  elevada qualidade de construção e desempenho e sistema EV-N-
SPREAD queda de 3 buracos em gota, é o ideal para áreas de maior dimensão.  
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Espalhador C22HDS 
Este espalhador profissional aplica sementes de relva, fertilizantes e inseticidas em 
granulado com facilidade e eficiência. O sistema EV-N-SPREAD PRO porta  dupla 
ajustável de desligamento do sistema permite controlar o equilíbrio do padrão de 
propagação, tanto do lado esquerdo como do lado direito ou central. Esta tecnologia 
permite ainda equilibrar o padrão de desimanação rapidamente, em diferentes tipos 
de materiais. Utilizando um chassi Earthway Twin Tube, possui uma capacidade de 
carga de 23 Kg e é livre de manutenção, óleos e gorduras. A caixa de 
transmissão EARTHWAY SUPER DUTY coloca o desempenho desta máquina acima de 
qualquer outro fabricante. 
 

Pulverizador S15 
Com um sistema de pulverização acionado por tração destina-se à aplicação de 
fertilizantes, fungicidas, herbicidas e inseticidas em relvados e calçadas. O novo bico 
ajustável em altura permite regular a largura de pulverização, para operações em 
espaços mais reduzidos ou para aumentar a dose de aplicação. Com uma largura de 
pulverização ate 1,5m, o S15 torna qualquer trabalho mais rápido, garantindo uma 
total cobertura da área a tratar.  A válvula de 2 modos seleciona as operações de 
Transporte e Pulverização. Enquanto estiver no modo de Transporte a bomba continua 
a operar agitando o material no depósito.  

Pulverizador S25 
O novo S25 Spray Pro Mark III é um produto revolucionário projetado para pulverizar 
relvados, calçadas e caminhos. Com uma largura de trabalho entre 60 cm e 150 cm e 
uma cobertura de área até 11,600 m2. O S25  vai tornar o trabalho mais rápido na 
aplicação de fertilizantes líquidos e tratamentos fitossanitários. Com um bico ajustável 
em altura pode reduzir ou aumentar a largura de pulverização. A válvula de 2 modos 
seleciona as operações de Transporte e Pulverização. Enquanto estiver no modo de 
Transporte a bomba continua a operar agitando o material no depósito. O S25 inclui 3 
bicos de aplicação diferentes, fino, médio e grosso para ajustar as taxas de aplicação 
de acordo com as suas exigências. 


