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MI A BIOFIL JET?

A BIOFIL JET egyszerűen szerelhető és sokoldalúan használható 
kijuttató berendezés, amely a mezőgazdasági szórástechnika 
legkorszerűbb, innovatív elemeit tartalmazza. Ezek a szántóföldi 
permetezőgépek a BIOFIL készítmények leghatékonyabb kijut-
tatására alkalmasak. Emellett lombtrágya, talajfertőtlenítő, 
rovarirtó és más egyéb anyagok kipermetezésére is tökéletesen 
alkalmazhatóak.

A készülék feltalálója:
Huszár Jenő, 
a Farmcenter Kft. ügyvezetője

A gyártó és forgalmazó: 
Farmcenter Kft.
Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4.
www.farmcenter.hu

AKÁR INGYEN…

Minden segítséget megadunk partnereinknek 

a hatékonyabb munka és sikeres gazdálkodás 

érdekében. Ezért bizonyos mennyiségű BIOFIL 

Termék megvásárlása esetén ingyenesen biz-

tosítjuk Önnek az igényei szerint kiválasztott 

BIOFIL JET kijuttatót. A részletekről érdeklődjön 

területi képviselőnknél!

BIOFIL JET KIJUTTATÓ RENDSZEREK 

A BIOFIL JET készülékek
legfontosabb előnyei

IDŐTÁLLÓ KIVITELEGYSZERŰ 
ÖSSZESZERELÉS

ELTÉRŐ TALAJMUNKAGÉPEK 
ALKALMAZÁSAKOR NINCS SZÜKSÉG 

ÁTSZERELÉSRE

BIOFIL JET KIJUTTATÓ RENDSZEREK 



Szárbontásban verhetetlen

A BIOFIL B-JET elsődleges felhasználási területe a baktérium 
készítmények tarlóra (kalászos gabona, napraforgó, kukorica) 
történő kijuttatása. Emellett természetesen különböző termékek 
vetés előtti kipermetezésére is tökéletesen alkalmas. Ezen kívül 
számos egyéb anyag kijuttatása végezhető ezzel a készülékkel, 
a megfelelő körülmények biztosításával.

A B-JET innovatív konstrukciója szórókeret nélkül teszi lehetővé 
a permetezést akár 12 méter szórásszélességben, amelyet a 
talajmunkagép munkaszélességének függvényében rugalma-
san és fokozatmentesen lehet változtatni a szórókeretet teljes 
mértékben kiváltó T-kereten használt fúvókákkal és a T-keret 
magasságának változtatásával. Az eszköz elérhető távszabályzós 
és nem távszabályzós (standard) kivitelben is. A távszabályzós 
kialakítás esetén a kijuttatás szórásképe a fülkéből változtatható.

BIOFIL Bontó JET

A képen látható eredeti B-JET prototípus-
hoz képest a folyamatos fejlesztéseknek 
köszönhetően a permetlé már nem kék 
színű műanyag csöveken keresztül jut el 
a fúvókákig, hanem a T-keret belsejében, 
ezáltal is védve az eszközt és input anyagot 
az esetleges sérülésektől.

BIOFIL Bontó JET
BIOFIL Spray JET

A traktor elejére szerelhető, a gyakorlatban is gyakran alkalmazott kijuttató 
berendezések működésének sematikus ábrája és kijuttatási/szórási képe, a 
lehetséges maximális szórási szélességgel

Az új, innovatív B-JET sematikus működési ábrája és szórásképe, 
a lehetséges maximális szórási szélességgel

RUGALMASAN VÁLASZTHATÓ
SZÓRÁSSZÉLESSÉG

1,5 – 12 m

3 – 12 m

Jelen katalógusban az összeszerelési művelet 
nagy arányú átfedései miatt azt a BIOFIL 
Bontó JET kijuttató típuson vezetjük végig. 
Amennyiben elakadna az összeszerelés 
közben, kérjük keresse területileg illetékes 
szaktanácsadó munkatársunkat!
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BIOFIL Bontó JET

A készülék elemei

A T-keret, rozsdamentes kóracélból, melyben a szórófej testek 
és a fúvókák találhatóak, fokozatmentes magasságállítási 
lehetőséggel és egyszerű rögzíthetőséggel, akár csavarokkal, 
akár a hozzá adott erős ipari mágnes korongokkal. (1. és 2. kép)

Előszűrő (a permetlétartály és a szivattyú között). (3. kép)

Szivattyú (SHURflo, 12V). (4. kép)

Nyomásmérő és nyomásszabályozó. (5. kép)

Utószűrő (a nyomásmérő és a fúvókák között). (6. kép)

Opcionális: a traktor vezetőfülkéjében mágnessel rögzíthető 
Salvarani gyártmányú nyomásmérő és nyomásszabályozó 
készülék és a szereléséhez szükséges kiegészítők. (7. kép)

1.

5. 6.

7.

3. 4.

2.

Az 1-es képen látható T-idomot a 2. képen lévő részénél kell a 
traktor elejére rögzíteni, a traktor kiképzésének és az aktuális 
adottságnak megfelelő módon.

A rögzítés történhet csavarral, vagy optimális esetben a 
T-idomon található rögzítő felületre csavarozott mágnes 
korongokkal (3. és 4. kép).

A szórásszélesség egyik állítási lehetősége a T-idom illetve 
a fúvókák talajtól való távolságának a változtatása. Ez 
az 1. képen piros M betűvel jelölt magasságállító csavarok 
rögzítésével lehet megoldani, miután a csúsztatható idomon 
beállítottuk a megfelelő magasságot.

Fontos, hogy a T-idom középvonala a traktor középvonalába 
kerüljön, (6. kép) mert így a legegyszerűbb megoldani, hogy a 
traktor két oldalán megegyező legyen a szórásszélesség.

Az 5. képen a T-idomra szerelt csővégződés látható, amelyhez 
később a szivattyúból az utószűrőn át érkező permetlevet szállító 
csövet kell csatlakoztatni.

BIOFIL Bontó JET

A T-keret felszerelése

1.

3.

5. 6.

4.

2.
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A permetlétartály alapvetően nem része a kijuttató eszköznek, 
hiszen a felhasználók többségének az már rendelkezésére áll, 
esetleg más forrásból kívánja ezt beszerezni. Természetesen 
amennyiben arra szükség van azt is biztosítani tudjuk igény 
szerint több méretben és formában.

Az első szerelési lépésként a permetlétartály kivezető csövét 
a szívószűrő bemeneti ágához csatlakoztatjuk.

A jobboldali felső képen az került feltüntetésre, hogy a szívó-
szűrőt melyik kimenetén kell a permetlétartályból érkező csőhöz 
csatlakoztatni. A ferde kialakítású szívószűrő már formája miatt 
is megkönnyíti a megfelelő oldal megtalálását a kép szerint, de 
természetesen ezen az elemen is, akárcsak a B-JET többi elemén 
a folyásirányt az elem anyagából öntött (nem lekopó) nyíl jelzi, 
amit a jobboldali alsó kép mutat.

a permetlétartály felé

a folyásirányt jelző nyíl a szívószűrőn

a szivattyú felé

A permetlétartálytól a 
T-kereten lévő csatlakozóig

Szívószűrő

A szívószűrő után a szivattyú csatlakoztatása következik, amely-
nek bemeneti részéhez kell kötni a szívószűrőből érkező csövet.
 
A szívásirány – mint minden részegységen – itt is nyíllal jelölt. 
A szivattyú nyomóoldaláról – amelyet a felső képen a kék védő-
sapka jelez – halad tovább a permetlé a nyomásszabályzóba.

a folyásirányt jelző nyíl a szivattyún

A permetlétartálytól a 
T-kereten lévő csatlakozóig

Szivattyú/

A szivattyú nyomó oldalából kilépő permetlé a nyomásszabály-
zóba jut, amelyen szintén a szokott módon, nyíllal jelölt a 
folyásirány. A még könnyebb összeszerelés érdekében a 
képen jelöltük, hogy a nyomásszabályzó melyik oldalát kell az 
utószűrő felé csatlakoztatni. A nyomásszabályzón könnyen 
leolvasható kivitelű nyomásmérő műszer található, amely 
nagyon pontos beállítást tesz lehetővé.

Bár a korszerű fúvókák már kevésbé érzékenyek a kisebb nyomás-
eltérésekre a cseppméret vonatkozásában, mégis az átáramló 
folyadékmennyiség egyenletessége miatt a precíz kijuttatáshoz 
megfelelően megválasztott és egyenletes permetlényomás 
szükséges.

Nyomásszabályozó
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A permetlétartálytól a 
T-kereten lévő csatlakozóig

Utószűrő

A szívószűrő után a szivattyú csatlakoztatása következik, melynek 
bemeneti részéhez kell kötni a szívószűrőből érkező csövet. 

A szívásirány, mint minden részegységen itt is nyíllal jelölt. 

A szivattyú nyomóoldaláról, amelyet az alsó képen a kék 
védősapka jelez, halad továbba permetlé a nyomásszabályzóba.

nyomásszabályzó felé

a szórórúdon lévő 

csatlakozó felé

A folyásirány az utószűrőn is

egyértelműen jelölt 

(mindkét oldalon)

A kóracél szórórúdon összesen 5 szórófej bekötésére van 
lehetőség. Középen 3, a két végén pedig 1-1. A jobb oldali képen 
a két narancssárga fúvóka szórását a bal alsó ábra szemlélteti. 
Eb-ben az esetben a végeken lévő és a középső fúvókatartó 
levakított (a jobb oldali képen). Ha nagyobb, akár 12 méter 
szórásszélességre van szükség, akkor a jobb alsó ábrán látható 
módon a középső – a fotón fehér – és a két szélső pozícióba 
helyezett fúvókát kell működtetni.

Természetesen, ahogy az ábrákon is látható, a megfelelő fúvókát 
kell a megfelelő helyre csatlakoztatni a kívánt szórásszélesség 
eléréséhez. Mindig az XP BoomJet fúvóka az, amely nagy 
szélességben oldalra szór (a bal alsó ábrán látható és a jobb alsó 
ábrán működő két szélső).

A permetlétartálytól a 
T-kereten lévő csatlakozóig

Fúvókák
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BIOFIL JET KIJUTTATÓ RENDSZEREK 

A traktor vezetőfülkéjébe helyezhető 
nyomásmérő és szabályozó készülék

Az olasz Salvarani cég által gyártott készülék egyszerűen be-
szerelhető a B-JET hidraulikus körébe a korábban bemutatott 
külső nyomásszabályozó helyére. Lényeges különbség, hogy 
a műszer a traktor vezetőfülkéjébe rögzíthető, egyszerűen 
szerelés nélkül, a hátoldalán lévő ipari mágnes segítségével.

Az eszköznek köszönhetően a kijuttatás nyomon követhető 
és   a nyomás szükség esetén szabályozható. Így a permetezés 
még precízebbé és kényelmesebbé válik. 

Opcionális

BIOFIL JET KIJUTTATÓ RENDSZEREK 

BIOFIL Vető JET

Mindent egy menetben

A BIOFIL V-JET kijuttató berendezés legnagyobb előnye, 
hogy a vetéssel azonos időben, azaz egy menetben kijuttatja 
készítményeinket. Közvetlenül a vetőgépre szerelhető, és munka 
közben pontosan a vetőmag mellé juttatja a BIOFIL termékeket.  
Ez a típus a készítményeinken túl alkalmas folyékony műtrágya, 
talajfertőtlenítőszer vagy más egyéb anyagok kijuttatására is. 

A BIOFIL V-JET rendelhető a vetőgép sorszámának megfelelően, 
vagyis ahány sort vet a gép, annyi egység lehet a JET kijuttatón. 

VETÉSSEL AZONOS 
IDŐBEN, EGY MENETBEN

HASZNÁLHATÓ

EGYÉB ANYAGOK 
KIJUTTATÁSÁRA 

IS ALKALMAS



BIOFIL JET KIJUTTATÓ RENDSZEREK 

BIOFIL Spray JET

Keretet ad munkájához

A BIOFIL Spray JET kijuttató berendezést elsősorban vetés 
előkészítéskor, oltóanyag kijuttatásakor, valamint szárbon-
táskor ajánljuk. Sokoldalú felhasználhatóságát a különböző 
hosszúságú szórókeretek biztosítják, így minden alkalommal 
a leginkább megfelelő munkaszélességű keret választható ki. 
Igény szerint 3–6 méter vagy 7–12 m hosszúságú szórókeret 
használható. 

A szórófejek meghatározott távolságra találhatók a szóró-
kereten, amelyeken keresztül permetszerűen szórja ki az 
anyagot a szerkezet.

KÜLÖNBÖZŐ MÉRETŰ SZÓRÓKERETEK 
AZ IGÉNYEKNEK MEGFELELŐEN

BIOFIL Spray JET talajbaktérium kijuttató adapter összeállítási rajza



BIOFIL V-JET talajbaktérium kijuttató adapter összeállítási rajzaBIOFIL Bontó JET talajbaktérium kijuttató adapter összeállítási rajza



Fúvóka teljesítmény táblázat

-01
narancs

fúvóka
típusa

fúvóka
típusa nyomás  l/perc       5           6           7           8          10        12         14        16nyomás  l/perc       5           6           7           8          10        12         14        16

-05
barna

-015
zöld

-06
szürke

-02
sárga

-08
fehér

Kijuttatott lémennyiség l/ha és km/h Kijuttatott lémennyiség l/ha és km/h

Fúvóka teljesítmény táblázat

-025
lila

fúvóka
típusa

fúvóka
típusa nyomás  l/perc       5           6           7           8          10        12         14        16nyomás  l/perc       5           6           7           8          10        12         14        16

-10
fekete

-03
kék

-12
türkiz

-12
viola

-20
halvány-

kék

-04
piros

Kijuttatott lémennyiség l/ha és km/h Kijuttatott lémennyiség l/ha és km/h



Cím: 1095 Budapest, Soroksári út 48-54.
Telefon/fax: 06 (1) 7932-670 / E-mail: info@terragro.hu
www.terragro.hu

Határozottan hisszük, hogy a Biofil JET-ek egy sokoldalú, a 
felhasználó számára nagy rugalmasságot biztosító, könnyen 
összeszerelhető és főleg kiváló szórásminőséget nyújtó 
kijuttató berendezések, amelyek azt a mezőgazdasági 
szórástechnikai tudást és innovációt foglalják magukba, 
ameddig ez a szakterület a 21. század első évtizedének végére 
eljutott.

Az, hogy a berendezéseket a felhasználó szereli össze, a 
következő előnyöket nyújtja: mindenki a meglévő eszközei 
(traktor, talajmunkagép) szerint szerelheti össze illetve fel, 
hiszen gyakorlatilag minden géppel használható.

Az IKEA áruházak is “pusztán” azon zseniális ötletből 
építkeztek, hogy a felhasználó általi összeszerelés/üzembe 
helyezés által csak a részegységek árát kell megfizetnie a 
vevőnek! 

Másrészt a legjobb berendezések is gondos kezelést és nagy 
odafigyelést igényelnek ahhoz, hogy hosszú időn át tudják 
szolgálni a tulajdonosukat és természetes módon mindenki 
azt a berendezést ismeri és kezeli a legjobban, amit maga 
szerelt össze.

1. Az eszközt partnereink dobozba csomagolva 
kapják. Felbontás után kérjük, ellenőrizze a csomag 
tartalmát a mellékelt lista alapján. Amennyiben 
hiányosságot tapasztal, azt jelezze és a hiányzó 
alkatrész pótlásra kerül! 

2. Az az összeszerelés során esetlegesen felmerü-
lő problémákkal, kérjük elsősorban a Farmcenter 
Kft. munkatársait keressék, a dokumentáción meg-
található telefonszámon! 

3. A csomagban talált jótállási jegyet kitöltés 
után küldjék vissza a Farmcenter Kft. címére, 
mert az esetleges garanciális igények csak így 
érvényesíthetőek.

4. Amennyiben a készüléket huzamosabb időn át 
nem használja, úgy az eltárolás előtt a rendszert 
trisós oldattal, vagy mosófolyadékkal átöblítve 
tárolja! Ezzel megakadályozható a fúvókák dugulása 
és a szivattyú letapadása.

Farmcenter Kft.
Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4.
www.farmcenter.hu


