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DAVINIO
ROZMETADLO ORGANICKÝCH HNOJIV

Rozmetadlo organických hnojiv do vinic a sadů DAVINIO
Rozmetadlo DAVINIO je díky svým malým rozměrům určeno na aplikaci chlévského hnoje, kompostu, rašelin či 
vápence především do vinic, sadů nebo chmelnic. Pomocníkem je i v malých provozech např. na rozmetání pelet 
při nastýlání hal pro chov drůbeže.

V  základní variantě má DAVINIO korbu o  objemu 2 m3 a  pracovní záběr 1,5 m. Materiál je dopravován 
k rozmetacímu ústrojí pomocí podlahového dopravníku, jehož rychlost je možné jednoduše regulovat. Všechny 
mechanické pohony rozmetadla jsou poháněny vývodovým hřídelem traktoru. Návěs je vybaven nájezdovou 
brzdou. Rozmetadlo splňuje technické podmínky k provozu na pozemních komunikacích.

DAVINIO lze objednat v mnoha variantách dle potřeby a požadavků zákazníka. Návěs je možné dodat s vyšší 
korbou o objemu 3 m3. Mechanické pohony rozmetadla je možné pohánět hydromotorem. Pomocí přídavného 
příslušenství lze upravit také pracovní záběr, a to buď zvýšit na 3–5 m (dle použitého materiálu) nebo dopravit 
přímo k řádkům díky příčnému pásovému dopravníku, který lze mechanicky roztáhnout a pohodlně tak nastavit 
přesné umístění rozmetaného materiálu do řádků ke kmenům stromků v sadech, či vinicích.
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DAVINIO – rozmetadlo organických hnojiv do vinic a sadů

Horizontální rozmetací ústrojí se záběrem 1,5 m

Horní závěs s provozní 
nájezdovou a ruční 
mechanickou brzdou

Doplňkové příslušenství na široké 
rozmetání až do vzdálenosti 5 m

Regulace rychlosti 
podlahového 
dopravníku

Typ vozu DAVINIO 2 DAVINIO 3

Provozní hmotnost (kg) 1150 1330
Užitečná hmotnost (kg) 1850 1670
Celková hmotnost (kg) 3000 3000
Výška (mm) 2050 2200
Délka (mm) 4540–4800 4540–4800
Šířka (mm) 1590 1590
Světlá výška (mm) 275 275
Průjeznost nápravy (mm) 1590 1590
Rozchod kol (mm) 1275 1275
Oběm korby (m3) 2 3
Pracovní záběr (m) 1,5 1,5
Pneumatiky 11,2-24 11,2-24
Brzda provozní nájezdová nájezdová
Brzda parkovací mechanická mechanická
Max. povolená rychlost (km/h) 20 20
Napětí el. instalace (V) 12 12
Max. otáčky náhonu (U/min) 540 540
Min. požadovaný výkon traktoru (kW) 20 20

Volitelné příslušenství metací adaptér vynášecí pás

Hmotnost (kg) 180 250
Davinio se prodlouží na délku 4800mm 4800mm

Max. rozhoz do 
šířky 5 m

Max 850 mm od 
okraje rozmetadla*

Řetězový podlahový 
dopravník posouvá materiál 
k rozmetacímu ústrojí

Příčný pásový dopravník pro přesné hnojení např. do sadu

*  Vynáší materiál pouze do pravé strany do vzdálenosti dle vysunutí 
dopravníku max však 850 mm od okraje rozmetadla.


