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Γνήσια Ανταλλακτικά
Genuine Spare Parts

Γερανός αναρτώμενος σε τρακτέρ για εύκολη 
και ευέλικτη μεταφορά διαφόρων φορτίων 
όπως σακιά σπόρων και λιπάσματος, αχυρόμπα-
λες κ.α.

Lifter mounted on tractor for easy and �exible 
transportation of loads, such as bags of seeds, 
fertilizer, straw bales etc.

ALASTOR
ΓΕΡΑΝΟΣ
LIFTER

Ιδανικός για εύκολη ανύψωση 
φορτίων βάρους 600 - 1.000kg. 
Ideal for easily lifting loads 
of 600 - 1.000kg weight. 

Διαθέτει υδραυλικές ρυθμίσεις οι 
οποίες επιτρέπουν εύκολο και 
ασφαλή χειρισμό. 
Hydraulic settings that allow easy 
and safe operation.

Δυνατότητα λειτουργίας σε συνδυασμό
με λιπασματοδιανομέα.  
Capable to work with a fertilizer spreader.
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Βαλβίδα ασφαλείας που ομαλοποιεί 
την διαδικασία ανύψωσης.
Safety valve which normalizes
the lifting process. 

Ειδικός σύνδεσμος ασφαλείας για εύκολη 
προσαρμογή με λιπασματοδιανομέα.
Special safety connector for easy mounting to 
the fertilizer spreader.

Προστατευτικοί γάντζοι ανάρτησης 
για τους υδραυλικούς σωλήνες 
όταν δεν χρησιμοποιούνται.  
Protective hangers for the hydraulic hoses 
when the lifter is not in use.  

Ασφάλεια που αποτρέπει την πτώση του 
αναρτημένου φορτίου.
Safety bolt that prevents the fall of the hanging. 

ΤΥΠΟΣ

MODEL Maximum lift
with closed bracket

Μέγιστη ανύψωση 
με μαζεμένο βραχίονα (kg)

BL 1000 1.000

Maximum height
 with extended bracket

Μέγιστη ανύψωση 
με πλήρως εκτεταμένο βραχίονα (kg)

Maximum height
 with extended bracket

Μέγιστο ύψος
με πλήρως εκτεταμένο βραχίονα (m)

600 4,5

Weight 

Βάρος
(kg)

280

BL 1300 1.300 900 5,5 350

Η REKOR διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. | REKOR reserves the right to change the product’s speci�cations without prior notice.

OBERON
ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

FERTILIZER SPREADER



Λιπασματοδιανομέας ιδανικός για να χρησιμοποιηθεί πριν 
και μετά τη σπορά του χωραφιού. Εξοπλισμένος με έναν 
ειδικά σχεδιασμένο μηχανισμό για σωστή διανομή 
λιπάσματος, η οποία εξασφαλίζει τη διατήρηση των 
θρεπτικών συστατικών του εδάφους και βοηθάει το 
σπόρο να αναπτυχθεί πλήρως, αποφέροντας μέγιστη 
απόδοση στην παραγωγή. 

Fertilizer spreader that can be used before and after sowing 
the field. Is is equipped with a specially designed mechanism 
that ensures the ideal spreading of the fertilizer, thus keeping 
the soil nutrients. Furthermore it in creases the useful 
elements of the soil, so the seed can fully develop and give the 
maximum return.   

OBERON
ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
FERTILIZER SPREADER

Διαθέσιμες εκδόσεις αναρτώμενου: 
600/1.000/1.200/1.500/2.500/3.000L.
Available versions of mounted fertilizer 
spreader: 600/1.000/1.200/1.500L.

Διαθέσιμες εκδόσεις ελκόμενου: 
2.500/3.000L.
Available versions of trailed fertilizer 
spreader: 2.500/3.000L.

Εξοπλισμένος με οριζόντιο 
σύστημα μίξερ, το οποίο βοηθάει 
στην ομαλή ροή λιπάσματος.
Equipped with horizontal mixing 
system, which helps in the smooth 
�ow of fertilizer. 

Εύχρηστο σύστημα ανάρτησης 3
σημείων για εύκολη προσαρμογή 
σε 
όλους τους τύπους των τρακτέρ. 
Usable 3-point mounting system for 
easy attachment to all types of 
tractrors.

Πλήρης έλεγχος μηχανήματος 
από το χειριστή με λειτουργία
υδραυλικών εντολών. 
Complete machine control 
by the operator with a hydraulic 
command function. 
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Μονάδα ρύθμισης λιπάσματος η οποία 
εξασφαλίζει ισάριθμη και ισορροπημένη 
ροή.
Fertilizer adjustment unit which ensures equal 
and balanced �ow. 

Το σύστημα διάδοσης του λιπάσματος είναι 
κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να 
αντέχει σε δύσκολες συνθήκες και να 
εξασφαλίζει την απρόσκοπτη ροή χωρίς 
βλάβες. 
The dertilizer spreading system is constructed in 
such a way as to withstand harsh conditions and 
ensure the seamless �ow, without damages. 

Ενώ είστε στο τρακτέρ, έχετε τη δυνατότητα 
να ελέγχετε με ευκολία την στάθμη της 
ποσότητας του λιπάσματος από το ειδικό 
παραθυράκι. 
While you are on the tractor, you can easily 
check the level of the amount of fertilizer from 
the special window. 

Δυνατότητα τοποθέτησης πτερυγίων για 
εξάπλωση λιπάσματος ανάλογα με την 
έκδοση:
• 1.000L: 10-16m.
• 1.200L - 1.500L: 18-24m. & 24-36m.
Depending on the model there is possibility 
of �tting blades to spread fertilizer.
• 1.000L: 10-16m.
• 1.200L - 1.500L: 18-24m. & 24-36m.

Η REKOR διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. | REKOR reserves the right to change the product’s speci�cations without prior notice.

Σίτα κοσκινίσματος εσωτερικά της 
δεξαμενής με ειδικό σύστημα που εμποδίζει 
τη διέλευση συσσωματωμένου λιπάσματος 
και την είσοδο ξένων υλικών στη δεξαμενή. 
Screen in the interior of the tank, with special 
system to precent agglomerated fertilizer and 
foreign materials to enter into the tank.  

Προστατευτικό και εύχρηστο κάλυμμα 
που ανοίγει κατά τα 2/3.
Protective and use-friendly cover 
that opens up to 2/3.

Λιπασματοδιανομέας OBERON αναρτώμενος 1.000L.
OBERON fertilizer 1.000L (CGS-1.000).

Λιπασματοδιανομέας OBERON αναρτώμενος 1.200L.
OBERON fertilizer 1.200L (CGSA-1.200).

Λιπασματοδιανομέας OBERON ελκόμενος 3.000L.
OBERON trailer fertilizer 3.000L (CGSA-TT 3.000).

Οι δίσκοι και τα πτερύγια είναι 
κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα.
The blades (rotors) are made of stainless steel.

Δυνατότητα τοποθέτησης στις φτερωτές
ειδικού περιοριστή, ο οποίος μειώνει 
την ακτίνα ρίψης του λιπάσματος.
Upon, request there are available 
fertilizer �ow restrictors.

ΤΥΠΟΣ

MODEL Length Width

Μήκος
(mm)

Πλάτος
(mm)

CGS-600

CGS-1.000

CGSA-1.200

CGSA-1.500

1.665

1.320

1.425

1.320

1.065

2.045

2.300

2.275

Height 

Ύψος
(mm)

1.060

1.200

1.275

1.430

Capacity

Χωρητικότητα
(L)

598

874

1.280

1.474

Working width 

Πλάτος εργασίας
(m)  

10-16

10-16

10-16/18-24/24-36

10-16/18-24/24-36

Weight 

Βάρος
(kg)

196

366

386

408
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ΤΥΠΟΣ

MODEL Length Width

Μήκος
(mm)

Πλάτος
(mm)

CGSA-TT 2.500

CGSA-TT 3.000

3.300

3.300

2.500

2.940

Height 

Ύψος
(mm)

2.130

2.700

Capacity

Χωρητικότητα
(L)

2.350

3.000

Working width 

Πλάτος εργασίας
(m)  

10-16/18-24/24-36

10-16/18-24/24-36

Weight 

Βάρος
(kg)

913

1.089
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