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TREE TECH TS 2500 AirMatic 

Dobbelt spredning + dobbelt kapacitet  

= Dén rigtige løsning!  

Patenteret løsning fra Bredsgaard A/S – udviklet, produceret og samlet i Danmark. 

 Unik luftgødningsspreder – udviklet i samarbejde med brugerne 

 Opfylder EU´s maskindirektiv samt arbejdstilsynets sikkerhedskrav 

 Stærk og solid løsning med stor kapacitet 

 14 faguddannede servicemontører på eget værksted med brancheerfaring  

Sikre dig og dine maskiner en sikker og hurtig service hele døgnet. 

TREE TECH TS2500 AirMatic fra Bredsgaard A/S er en luftgødningsspreder til spredning af 
kunstgødning over juletræskulturer. Maskinen kan sprede til én eller begge sider på samme tid og 
er udviklet med teknologi til jævn spredning (og fordeling) af granulat, som er afprøvet og justeret 
hos Forskningscenter Bygholm. 

Ved dosering med snegle overvåges og justeres doseringsmængden direkte fra førerhuset, mens 
maskinen kører. Ved hydraulisk aflukning af doseringskammer begrænses spredningen til højre 
eller venstre side, direkte fra førerhuset mens maskinen kører. 

TREE TECH TS2500 AirMatic spreder vinkelret ud fra traktoren, med en jævn fordeling af 
gødningen fra 0-14 meter, uden at sprede i køresporet. Kapacitet op til 2.800kg (eller 4 storsække) 
og automatisk mængdejustering fra kontrolboks op til 3.000kg/time. Automatisk justerbart udkast 
fra kontrolboks med mulighed for at sprede til begge, eller kun én side, model med ekstra gødnings 
BOOST – mulighed. 

TREE TECH TS2500 AirMatic = Høj kapacitet, effektiv og præcis kunstgødningsspreder til 
juletræsproduktion og andre skovkulturer 

 Kastebredde: Jævnt fordelt 0 – 14m 
 Kraftbehov: 45hk 
 PTO: 540 omdr./min. 
 Kapacitet 3,00m³ 
 Spredningshastighed: Justerbar op til 3.000 kg/time 
 Kørselsafhængig styring 
 Fastmonteret kran til læsning af storsække 

Kontakt os allerede i dag for tilbud og vi tager gerne din brugte gødningsspreder i bytte  
– se mere info på www.bredsgaard.dk 

 

Bredsgaard A/S – din samarbejdspartner nu og i fremtiden! 
 

Ivan Tang  Bent Hansen 

Adm. Direktør   Værkfører og Indehaver 

Tel: +45 89 70 70 80   Tel: +45 89 70 70 83                                                   

Mob:+45 23 82 35 35       Mob: +45 21 67 16 14 

E-mail: it@bredsgaard.dk   E-mail: bh@bredsgaard.dk  

   Special udstyrsmodel                   

170.000 kr. + moms 
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