
 

 

mașini și instalații pentru reciclarea și 

compostarea deșeurilor 

RO 

Transformăm de șeurile în beneficiul mediului 





 

EXPLOATAREA DEȘEURILOR PENTRU O 

DEZVOLTARE SUSTENABILĂ 

În acești ultimi ani, am asistat la o creștere a conștientizării din ce în ce mai 

mare în diversele politici naționale, bazată pe necesitatea orientării economiei 

către o dezvoltare durabilă. În toată lumea, sunt studiate măsuri și stimulente 

pentru a opera în această direcție atât în sectorul primar, cât și în cel industrial. 

Unul dintre punctele centrale ale acestor politici de dezvoltare durabilă este cu 

siguranță cel referitor la gestionarea deșeurilor din activitățile umane pentru 

apărarea mediului. În special, fracția organică a deșeurilor poate fi evaluată prin 

procese adecvate de transformare. De fapt, deșeurile organice, care reprezintă 

o parte relevantă din totalul deșeurilor solide municipale (aproximativ 40% în 

țările industrializate), pot fi reintroduse în ciclul natural al substanțelor organice 

pentru stabilirea echilibrului său. În acest fel, procesul de compostare se 

dovedește a fi unul dintre cele mai corecte și eficiente instrumente deoarece 

permite reproducerea, într-un timp scurt și într-un loc mic, a ceea ce se 

întâmplă în natură transformând compușii organici prețioși într-un compost 

stabil și igienizat, care altfel ar fi aruncat în halde. 

SEKO se propune pe sine în acest context printr-o linie de mașini indicate în 

mod special pentru un management adecvat al deșeurilor organice, prin 

procesul de reciclare și compostare capabil să obțină cele mai bune rezultate 

atât din punct de vedere tehnic, cât și economic. 

Activitatea sa la nivel internațional include furnizarea de mașini pentru diferite 

tratamente, cum ar fi: Mărunțitoare-malaxoare bio, mărunțitoare bio în ciclu 

continuu, strunguri autopropulsate, Ecrane de selecție, malaxoare bio cu 

deschidere sac. 
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Seria CONSTELLATION oferă o linie de mărunțitoare bio cu 

ciclu continuu, potrivită în special pentru prelucrarea oricărui 

produs organic și lemnos, curățarea de crengi de la 

întreținerea vegetației, chiar și de dimensiuni medii, deșeuri de 

piață, paleți, voluminoși și orice alt produs de depozitare, care 

sunt mărunțite rapid și precis. 

Aceste puternice mărunțitoare bio adoptă o tehnică originală  

cu rotoare cu mișcare lentă, care permite o mărunțire 

omogenă și defibrarea produselor, care este o operațiune 

importantă pentru efectuarea unui proces regulat de 

compostare. Sunt disponibile următoarele versiuni: 

♦ autopropulsat cu motor diesel 

♦ autopropulsat cu motor diesel 

♦ remorcat de puterea tractorului. 

MĂRUNȚITOARE BIO ÎN CICLU CONTINUU CU PUTERE RIDICATĂ 

Seria CONSTELLATION 



 

putere maximă pentru 
performanță ridicată 



 

 

MĂRUNȚITOARE BIO ÎN CICLU CONTINUU CU PUTERE RIDICATĂ 

seria CONSTELLATION 6000-7000 

Seria CONSTELLATION autopropulsată, echipată cu două 

motoare diesel ecologice puternice de ultima generație, 

adoptă un sistem hidrostatic de traducere pentru 

deplasarea controlată de la distanță în timpul lucrului. 

Ușor de utilizat, aceste Mărunțitoare bio în ciclu continuu 

dezvoltă performanțe uimitoare datorită atât capacității 

lor mari de tăiere, cât și calității de tocare și disecare pe 

care o conferă produsului. 

Fabricate din materiale speciale rezistente la uzură, 

aceste mașini sunt capabile să proceseze chiar și produse 

foarte umede și abrazive și reprezintă soluția ideală în  

acele cazuri în care rapiditatea de execuție și economia de 

funcționare sunt elementele de succes ale lucrării. 

Datorită caracteristicilor constructive deosebite ale acestor 

mașini, produsele sunt prelucrate cu un efort mult mai 

mic comparativ cu alte mașini similare, asigurând astfel o 

economie de energie remarcabilă (~ 30/50%), precum și 

o dimensiune perfectă și omogenă, potrivită în special 

pentru următoarea operație de triere. 

 



 

evoluția celei mai avansate tehnici care 

exprimă performanțe la cele mai 
înalte niveluri 



 

 

Sistemul Seko toacă și omogenizează simultan produsele 

Sistemul Seko, la turații reduse, evită aruncarea produselor în 

zona de lucru 

Sistemul Seko permite lucrul fără praf chiar și cu produse 

uscate 

5 
Datorită sistemului de tăiere brevetat Seko original, munca 

este aproape fără zgomot 

Turația redusă oferă o putere mare și o uzură redusă a lamelor 

și a tuturor elementelor purtabile 

AVANTAJELE FOLOSIRII 
UTILAJELOR SEKO 

Scena tehnologică actuală a mărunțitoarelor bio propune 

în principal mașini echipate cu rotoare cu rotație mare, 

care necesită absorbție ridicată a puterii, cu investiții și 

costuri de funcționare mai mari. Pentru a satisface noile 

nevoi ale acestui sector, am dezvoltat o tehnologie 

inovatoare, simplă și fiabilă, oferind mai multe avantaje în 

comparație cu mașinile tradiționale. 

Seria CONSTELLATION de mărunțitoare bio, datorită 

caracteristicilor lor operaționale acordate printr-o mișcare 

coordonată a doi arbori de tăiere puternici cu turație 

redusă, fabricate din oțeluri speciale rezistente la uzură, 

echipate cu lame de tăiere și contramame speciale, pot 

asigura: 

♦ Absorbție de putere mai mică sub aceeași ieșire  

 (-30/50%~) și economie de funcționare mai bună 

♦ Purtarea limitată a elementelor de tocat și întreținerea 

 redusă datorită vitezei reduse 

♦ Reducerea drastică a zgomotului în timpul ciclului de 

 funcționare 

♦ Eliminarea oricărei generări de praf în timpul 

 procesului de produse uscate 

♦ Eliminarea oricărui pericol cauzat de aruncarea 

 produsului 

♦ Siguranță și confort pentru operator fără poluare 

 atmosferică sau acustică 

♦ Introducere rapidă în succesiune a unor cantități 

semnificative de produs datorită capacității mari de 

încărcare a buncărului fără blocare 

 
Piața de mărunțitoare bio pentru deșeuri a suferit o 

transformare profundă și astăzi necesită mașini 

polivalente capabile să proceseze diferite produse cu 

performanțe ridicate și care să corespundă absorbției lor 

de putere. 

Seria CONSTELLATION de mărunțitoare bio, datorită 

aparatului lor de tăiere puternic cu turații reduse, 

dezvoltând o putere mare, devin mașini indispensabile 

atât pentru compostare, cât și pentru gropi de gunoi, ori 

de câte ori aveți nevoie de o tocare rapidă și perfectă a 

diferitelor produse, atât pentru compostare, cât și pentru 

scopuri de reducere a volumului. 

Tunderea provenită din întreținerea arhitecturii 

peisagistice, deșeurile din piețe și deșeurile greoaie și 

multe altele sunt devorate de două rotoare puternice 

echipate cu lame speciale de tocat. 

 



 

 SERIA CONSTELLATION DE MĂRUNȚITOARE BIO  

 

VERSIUNEA REMORCATĂ 

 model 

CONSTELLATION 6000/200-T 

lungime 
mm/Inch 

8257/325 

lățime  
mm/Inch 

2535/100 

înălțime 
mm/Inch 

3228/127 

Capacitate cutie 
m3/Cu.Ft. 

20/706 

greutate 
 kg/Libs 

11100/24471 

putere 
kW/HP 

148/198 

ieșire  
m3/h - Cu.Ft./h 

100/230 - 3531/8122 

CONSTELLATION 7000/300-T 9370/369 3369/132 3723/146 30/1059 15000/33069 222/298 180/330 - 6357/11653 

 

VERSIUNEA STAȚIONARĂ 

 model 

CONSTELLATION 6000/200-ME 

lungime 
mm/Inch 

10278/405 

lățime  
mm/Inch 

2179/85 

înălțime  
mm/Inch 

4728/186 

Capacitate cutie  
m3/Cu.Ft. 

20/706 

greutate 
 kg/Libs 

12500/27558 

putere 
kW/HP 

180/241 

Ieșire 
 m3/h - Cu.Ft./h 

100/230 - 3531/8122 

CONSTELLATION 7000/300-ME 12078/475 2499/98 4560/179 30/1059 19700/43431 270/362 180/330 - 6357/11653 

 

VIZIONAȚI 
VIDEO NR.1 

 

VIZIONAȚI 
VIDEO NR.2 

 

VIZIONAȚI 
VIDEO NR.3 

Observație: Lungimea tuturor modelelor menționate mai sus se referă la mașină cu transportor de descărcare închis. 

Descrierile și ilustrațiile din prezentul catalog sunt doar orientative și nu sunt limitative. SEKO își rezervă dreptul de a aduce cele mai adecvate modificări la mașini fără o notificare prealabilă. 



  

MĂRUNȚITOARE-MALAXOARE BIO 

seria SAM 5 / SAM 7 

descoperiți avantajele unei tehnologii 

fiabile și simple,  

 eficiente 



 

Tăierea și amestecarea sunt operațiuni de bază care trebuie 

realizate prin echipamente specifice. ‘ 

Caracteristicile specifice ale mărunțitoarelor-malaxoarelor bio 

SAM 5 și SAM 7 permit obținerea unei disecții și tăieri 

echilibrate, chiar și a materialelor din lemn, oferind rezultatului 

caracteristicile potrivite pentru acțiunea microorganismelor. 

În plus, în timpul procesului de tocare, materialul este, de 

asemenea, amestecat în mod activ, un fapt deosebit de 

pozitiv pentru două sau mai multe tipuri de produse de 

compostare cu un grad diferit de fermentație (de exemplu, 

lemnul și ramurile sunt în general puțin fermentative, în timp 

ce iarba, OFMSW - fracția organică a deșeurilor solide 

municipale - și dejecțiile zootehnice sunt foarte fermentative). 

Tăierea și amestecarea sunt realizate prin acțiunea de 

disecare a fibrelor și lacerarea a doi arbori speciali spiralați. cu 

mișcare lentă rotativă opusă, cu înfășurări convergente, 

echipate cu lame originale și contra-rame care favorizează 

disecția fibrelor produselor din lemn. Este foarte important ca 

tot acest proces să evite producția de așchii și rumeguș. 

Prezența unei anumite părți de piese lemnoase și ne-

sfărâmate asigură o aerare echilibrată a masei. Mai mult, o 

porozitate corectă permite evaporarea excesivă a apei, 

creând astfel o reducere totală importantă a umflăturii în 

timpul procesului de compostare. 

AMESTECAREA MATERIALELOR CU UN GRAD DE FERMENTARE DIFERIT, GARANTAT DE DOI ARBORI ÎN SPIRALĂ CU 

ÎNFĂȘURĂRI CONVERGENTE, OFERĂ POSIBILITATEA: 

♦ Obținerii unui raport C/N echilibrat (valoarea corectă este 25-30 la 1) 

♦ Ajutării permeabilității aerului și a difuziei oxigenului în interiorul răzorului (o contribuție la acest proces este dată de  structura 

 șuviței și de operațiile de strunjire executate periodic) 

♦ Atingerii nivelului apei ușor mai mare de 50% (de fapt iarba și OFMSW au un conținut de apă prea mare care poate depăși 

adesea 80%). 



 

 

Seria SAM 5 / SAM 7  

Mărunțitoare-malaxoare bio   
Versiunea diesel 

 
La versiunea cu motor diesel, flexibilitatea și siguranța sunt 

principalele caracteristici. Aceste calități sunt îmbunătățite în 

special de transmisia de comandă hidrostatică cu un sistem 

de inversare automată a sensului de rotație al arborilor de 

tocat, astfel încât să le protejeze atunci când unele obiecte 

străine intră accidental în mașină. Sunt echipate cu motoare 

ecologice puternice de ultimă generație, certificate în ceea ce 

privește emisiile. 

Datorită zgomotului redus și durabilității, aceste motoare 

garantează un cuplu și o putere ridicate, cu eficiență maximă 

în consumul de motorină. 

Poziționarea atât a compartimentului motor, cât și a tabloului 

de comandă centralizat sunt ușor accesibile, astfel încât 

operatorul să poată efectua în mod liber orice operațiune de 

inspecție și întreținere. 



 

 



 

 

Seria SAM 5 / SAM 7  

Mărunțitoare-malaxoare bio staționare 

Seria de mărunțitoare-malaxoare bio de la SEKO, echipată 

cu cea mai avansată tehnologie cu rotoare cu mișcare 

lentă și lame de tăiere, este indicată în special pentru 

instalațiile industriale unde pot fi controlate și de la 

distanță prin PC. Emisiile de zgomot foarte reduse, 

provenite atât de la motor, cât și de la aparatul de tocat-

amestecare, fac din această versiune ideala pentru a fi 

folosită în orice loc.  

Fiabilitatea, performanța ridicată și siguranța sunt 

principalele caracteristici ale acestor mașini indispensabile 

pentru orice zonă de compostare și depozitare care 

necesită o reducere drastică a deșeurilor volumetrice. O 

gamă de mașini polivalente, capabile să prelucreze orice 

produs, de la fracțiuni umede la deșeuri verzi provenite 

de la întreținerea amenajărilor peisagistice, precum și 

nămol de canalizare, turbă, argilă și multe altele. 

 



 

VIZIONAȚI 
VIDEO 



 

 

Seria SAM 5 / SAM 7  

Mărunțitoare-malaxoare bio cu tractor 
cuplat 

Versiunea remorcată este indicată în special pentru 

operatorii care colectează și reduc volumul de cantități 

mici de deșeuri verzi, provenite din grădini și parcuri 

private sau publice. În acest scop poate fi implementată 

omologarea pentru a circula pe drumuri. În ceea ce 

privește echipamentul, merită menționat sistemul special 

de cântărire, deoarece există posibilitatea de a transfera 

date de la/către un PC, ceea ce oferă multiple avantaje în 

ceea ce privește colectarea. 

Aceste mașini sunt disponibile de la 5 la 30 m3 (0,14 la 

0,84 ft3) și pot fi echipate cu o lopată de încărcare în 

spate sau o macara cu furcă pentru o încărcare 

independentă a produselor. 

 

VIZIONAȚI 
VIDEO 



 

Seria SAM 5 / SAM 7  

Mărunțitoare bio cu opțiune de deschidere 
a pungilor 

Mărunțitoarele SEKO cu opțiunea de deschidere a 

sacilor sunt cele mai potrivite pentru dezvoltarea 

acestei importante prelucrări de deșeuri, deoarece 

sacul este deschis și nu este sfărâmat, astfel încât 

plasticul să fie recuperat complet. 

VIZIONAȚI 
BIO 

Productivitatea ridicată, performanța și fiabilitatea absolută 

fac din această mașină o resursă importantă în sistemele 

de deșeuri urbane. 

 



 

 

Seria SAM 5 / SAM 7  

Mărunțitoare-malaxoare bio 
Versiune montată pe camion cu motor diesel 

Colectarea și mărunțirea deșeurilor organice, efectuate 

atât de companii specializate, cât și de administrațiile 

publice, pot fi realizate de versiunea montată pe camion a 

mărunțitoarelor-malaxoarelor bio cu aplicare fixă pe 

camion. 

Aceste mașini reprezintă, fără îndoială, soluția de top  

 

pentru colectarea deșeurilor, în special pentru deșeuri 

verzi, ramuri, curățare de crengi și așa mai departe, și 

reducerea volumului, implicit. Într-adevăr, ele combină 

flexibilitatea sistemului lor original de tocare-amestecare 

cu ușurința și rapiditatea mișcării pe care doar un camion 

le poate permite. 

 

 

 AVANTAJELE ACESTOR MAȘINI 

♦   Reducere remarcabilă a volumului și spațiu 

 de stocare. 

♦   Încărcare și descărcare ușoară a oricărui 

 produs, în special a reziduurilor verzi. 

♦   Mărunțirea și amestecarea produsului în 

 timp ce conduceți dintr-un loc în altul. 

♦   Livrarea unui produs gata tocat și amestecat 

 în zona de compostare pentru următorul 

 proces. 

♦   Reducere semnificativă a costurilor de 

 gestionare. 

♦   Posibilitatea montării cu macaraua și 

 sistemul de încărcare a coșurilor de gunoi. 



 

Seria SAM 5 / SAM 7 

Mărunțitoare-malaxoare bio 
Versiunea autopropulsată cu motor diesel 

Disponibile și în versiunea autopropulsată, mărunțitoarele-

malaxoarele bio de la SEKO pot fi folosite și în domeniul 

forestier și agricol, pentru tăierea și distribuirea directă pe 

sol a deșeurilor diferite, cum ar fi ramuri, iarbă și dejecții 

zootehnice. Datorită sistemului lor special de tăiere care 

utilizează melcuri de rotație opuse prevăzute cu lame de 

tăiere extrem de agresive, aceste mașini  

garantează o disecare perfectă a deșeurilor și evită 

așchiile și rumegușul, oferind astfel o suprafață mai 

potrivită pentru a începe procesul de descompunere. 

Designul lor este optimizat sub toate aspectele principale, 

pentru a garanta cele mai înalte niveluri de fiabilitate, 

versatilitate, confort și siguranță. 

 



 

 

SERIA PENTRU VEGETAȚIE SAM 5 - SAM 7 DE MĂRUNȚITOARE-MALAXOARE BIO 

VERSIUNEA REMORCATĂ 

model 
lungime 
mm/Inch 

lățime 
mm/Inch 

înălțime 
mm/Inch 

Capacitate cutie 
m3/Cu.Ft. 

greutate 
kg/Libs 

putere 
kW/HP 

ieșire 
m3/h - Cu.Ft./h 

SAM 5 450/70-G/T 4954/195 1905/75 2391/94 7/247 3600/7937 30/40 20/25 - 706/883 

SAM 5 450/90-G/T 5404/213 1905/75 2391/94 9/317 3900/8598 37/50 25/30 - 883/1059 

SAM 5 450/110-G/T 5854/230 1905/75 2391/94 11/388 4200/9259 44/59 30/35 - 1059/1236 

SAM 5 500/110-G/T 5708/225 2045/80 2443/96 11/388 4900/10802 59/79 35/40 - 1236/1412 

SAM 5 500/130-G/T 5708/225 2045/80 2656/104 13/459 5100/11243 59/79 35/40 - 1236/1412 

SAM 5 500/150-G/T 6308/142 2045/80 2656/104 15/530 5400/11904 66/88 40/45 - 1412/1589 

SAM 5 500/170-G/T 6608/260 2335/92 2691/106 17/600 5600/12345 66/88 45/50 - 1589/1766 

SAM 5 600/200-G/T 6908/272 2335/92 2791/110 20/706 6500/14330 80/107 55/60 - 1942/2119 

SAM 5 600/230-G/T 7406/291 2335/92 3000/118 23/812 7800/17196 89/119 65/70 - 2295/2472 

SAM 5 650/250-G/T 8013/315 2557/100 3159/124 25/823 9500/20943 118/158 75/80 - 2649/2825 

SAM 5 700/300-G/T 8713/343 2657/104 3264/128 30/1059 11100/24471 147/197 80/100 - 2825/3531 

SAM 7 400/50-G/T 4604/181 1556/61 2300/90 5/176 2600/5732 30/40 10/12 - 353/423 

SAM 7 450/70-G/T 4954/195 1905/75 2265/89 7/247 3600/7937 30/40 20/25 - 706/833 

SAM 7 450/90-G/T 5404/213 1905/75 2391//94 9/317 3900/8598 37/50 25/30 - 833/1059 

SAM 7 450/110-G/T 5854/230 1905/75 2265/89 11/388 4200/9259 44/59 30/35 - 1089/1236 

SAM 7 500/110-G/T 5708/224 2045/80 2406/95 11/388 4900/10802 59/79 35/40 - 1236/1412 

SAM 7 500/130-G/T 5708/224 2045/80 2656/104 13/459 5100/11243 59/79 35/40 - 1236/1412 

SAM 7 500/150-G/T 6308/248 2045/80 2656/104 15/530 5400/11904 66/88 40/45 - 1412/1589 

SAM 7 500/170-G/T 6608/260 2335/92 2691/106 17/600 5600/12345 66/88 45/50 - 1412/1765 

SAM 7 600/210-G/T POWER 7100/280 2335/92 3094/122 21/741 6900/15212 74/99 55/60 - 1942/2119 

SAM 7 600/230-G/T POWER 7400/291 2335/92 3094/122 23/812 7600/16755 81/108 65/70 - 2295/2472 

SAM 7 600/250-G/T POWER 7400/291 2335/92 3364/132 25/823 7900/17416 81/108 70 - 2472 

SAM 7 650/270-G/T POWER 8225/324 2557/100 3361/131 27/953 9800/21605 118/158 80/85 - 2825/3001 

SAM 7 700/330-G/T POWER 8989/3548 2657/104 3464/136 33/1165 11500/25353 165/221 80/100 - 2825/3531 

 

VERSIUNEA STAȚIONARĂ CU MOTOR ELECTRIC 

model 
lungime 
mm/Inch 

lățime 
mm/Inch 

Înălțime 
mm/Inch 

Capacitate cutie 
m3/Cu.Ft. 

greutate 
kg/Libs 

putere 
kW/HP 

ieșire 
m3/h - Cu.Ft./h 

SAM 7 400/50-G/ME 4983/196 1619/64 2028/80 5/176 3000/6614 15/20 10/12 - 353/423 

SAM 7 450/70-G/ME 5333/210 1912/75 2217/87 7/247 4000/8818 30/40 20/25 - 706/833 

SAM 7 450/90-G/ME 5783/228 1912/75 2217/87 9/317 4300/9480 30/40 25/30 - 833/1059 

SAM 7 450/110-G/ME 6233/245 1912/75 2217/87 11/388 4600/10141 30/40 30/35 - 1089/1236 

SAM 7 500/110-G/ME 6087/240 1990/78 2300/90 11/388 5300/11684 37/50 35/40 - 1236/1412 

SAM 7 500/130-G/ME 6087/240 1990/78 2550/100 13/459 5500/12125 37/50 35/40 - 1236/1412 

SAM 7 500/150-G/ME 6687/263 1990/78 2550/100 15/530 5900/13007 55/74 40/45 - 1412/1589 

SAM 7 500/170-G/ME 6987/263 1990/78 2550/100 17/600 6100/13448 55/74 45/50 - 1412/1765 

SAM 7 600/210-G/ME POWER 7484/295 2156/85 2839/112 21/741 8250/18188 90/121 55/60 - 1942/2119 

SAM 7 600/230-G/ME POWER 7786/306 2156/85 2839/112 23/812 8500/18739 90/121 65/70 - 2295/2472 

SAM 7 600/250-G/ME POWER 7786/306 2156/85 3109/122 25/823 8800/19400 90/121 70/75 - 2472/2648 

SAM 7 650/270-G/ME POWER 8477/334 2318/91 3267/129 27/953 11400/25133 132/177 78/80 - 2754/2825 

SAM 7 700/330-G/ME POWER 9250/364 2632/104 3770/148 33/1165 14500/31967 160/214 80/100 - 2825/3531 

 



 

SERIA PENTRU VEGETAȚIE ȘI COMPOST SAM 5 - SAM 7 DE MĂRUNȚITOARE-MALAXOARE BIO 

VERSIUNEA REMORCATĂ 

model 
lungime 
mm/Inch 

lățime 
mm/Inch 

înălțime 
mm/Inch 

Capacitate cutie 
m3/Cu.Ft. 

greutate 
kg/Libs 

putere 
kW/HP 

ieșire 
m3/h - Cu.Ft./h 

SAM 5 450/90-GC/T 5404/213 1905/75 2391/94 9/317 3900/8598 37/50 25/30 - 883/1059 

SAM 5 450/110-GC/T 5854/230 1905/75 2391/94 11/388 4200/9259 44/59 30/35 - 1059/1236 

SAM 5 500/110-GC/T 5708/224 2045/80 2443/96 11/388 5200/11494 59/79 35/40 - 1236/1412 

SAM 5 500/130-GC/T 5708/224 2045/80 2656/104 13/459 5400/11904 59/79 35/40 - 1236/1412 

SAM 5 500/150-GC/T 6308/248 2045/80 2656/104 15/530 5700/12566 66/88 40/45 - 1412/1589 

SAM 5 500/170-GC/T 6608/260 2335/92 2691/106 17/600 5900/ 13007 66/88 45/50 - 1589/1766 

SAM 5 600/200-GC/T 7326/288 2335/92 2791/110 20/706 8100/17857 80/107 55/60 - 1942/2119 

SAM 5 600/230-GC/T 7626/300 2335/92 3092/122 23/812 8600/18960 89/119 65/70 - 2295/2472 

SAM 5 650/250-GC/T 8013/315 2557/100 3159/124 25/823 10000/22046 118/158 75/80 - 2649/2825 

SAM 5 700/300-GC/T 8730/344 2657/104 3264/128 30/1059 11500/25353 185/248 80/100 - 2825/3531 

SAM 7 450/70-GC/T 4954/195 1905/75 2382/94 7/247 3800/8377 30/40 20/25 - 706/833 

SAM 7 450/90-GC/T 5404/213 1905/75 2382/94 9/317 4100/9039 37/50 25/30 - 833/1059 

SAM 7 450/110-GC/T 5854/230 1905/75 2382/94 11/388 4400/9700 44/59 30/35 - 1089/1236 

SAM 7 500/110-GC/T 5708/224 2045/80 2521/99 11/388 5400/11904 59/79 35/40 - 1236/1412 

SAM 7 500/130-GC/T 5708/224 2045/80 2771/109 13/459 5700/12566 66/88 35/40 - 1236/1412 

SAM 7 500/150-GC/T 6308/248 2045/80 2771/109 15/530 5900/13007 66/88 40/45 - 1412/1589 

SAM 7 500/170-GC/T 6608/260 2335/92 2803/110 17/600 6100/13448 66/88 45/50 - 1412/1765 

SAM 7 600/210-GC/T 7326/288 2335/92 3094/122 21/741 8300/18298 80/107 55/60 - 1942/2119 

SAM 7 600/230-GC/T 7626/300 2335/92 3094/122 23/812 8800/19400 89/119 65/70 - 2295/2472 

SAM 7 600/250-GC/T 7626/300 2335/92 3294/130 25/823 9000/19841 89/119 70/75 - 2472/2649 

SAM 7 650/270-GC/T 8013/315 2557/100 3361/132 27/953 10300/22708 118/158 75/80 - 2472/2825 

SAM 7 700/330-GC/T 8730/344 2657104 3462/136 33/1165 11900/26235 185/248 80/100 - 2825/3531 

 

VERSIUNEA STAȚIONARĂ CU MOTOR ELECTRIC PENTRU VEGETAȚIE ȘI COMPOST 

 model 

SAM 7 450/70-GC/ME 

lungime 
mm/Inch 

5333/210 

lățime 
mm/Inch 

1912/75 

înălțime 
mm/Inch 

2217/87 

Capacitate cutie 
m3/Cu.Ft. 

7/247 

greutate 
kg/Libs 

4000/8818 

putere 
kW/HP 

30/40 

ieșire 
m3/h - Cu.Ft./h 

20/25 - 706/833 

 

SAM 7 450/90-GC/ME 5783/228 1912/75 2217/87 9/317 4300/9480 30/40 25/30 - 833/1059 
 

SAM 7 450/110-GC/ME 6233/245 1912/75 2217/87 11/388 4600/10141 30/40 30/35 - 1089/1236 
 

SAM 7 500/110-GC/ME 6087/240 1990/78 2302/91 11/388 5600/12346 37/50 35/40 - 1236/1412 
 

SAM 7 500/130-GC/ME 6087/240 1990/78 2552/100 13/459 5900/13007 37/50 35/40 - 1236/1412 
 

SAM 7 500/150-GC/ME 6687/263 1990/78 2552/100 15/530 6100/13448 55/74 40/45 - 1412/1589 
 

SAM 7 500/170-GC/ME 6987/263 1990/78 2552/100 17/600 6300/13889 55/74 45/50 - 1412/1765 
 

SAM 7 600/210-GC/ME 7705/303 2156/85 2837/112 21/741 8600/18960 90/121 55/60 - 1942/2119 
 

SAM 7 600/230-GC/ME 7784/306 2156/85 2837/112 23/812 9100/20062 90/121 65/70 - 2295/2472 
 

SAM 7 600/250-GC/ME 7784/306 2156/85 3039/120 25/823 9300/20503 90/121 70/75 - 2472/2648 
 

SAM 7 650/270-GC/ME 8200/323 2318/91 3267/129 27/953 12800/28219 132/177 78/80 - 2754/2825 
 

SAM 7 700/330-GC/ME 9148/360 2352/93 3365/132 33/1165 14500/31967 160/214 80/100 - 2825/3531 

 

 



 

 

model 

SAM 7 450/70-GC/MD 

lungime 
mm/Inch 

5900/232 

lățime 
mm/Inch 

2100/83 

înălțime 
mm/Inch 

2382/94 

Capacitate cutie 
m3/Cu.Ft. 

7/247 

greutate 
kg/Libs 

5300/11684 

putere 
kW/HP 

55/74 

ieșire 
m3/h - Cu.Ft./h 

20/25 - 706/833 
 

SAM 7 450/90-GC/MD 6400/252 2100/83 2382/94 9/317 5600/12345 55/74 25/30 - 833/1059 
 

SAM 7 450/110-GC/MD 6800/268 2100/83 2382/94 11/388 5900/13007 55/74 30/35 - 1089/1236 
 

SAM 7 550/110-GC/MD 6700/264 2300/91 2521/99 11/388 6900/15212 90/121 35/40 - 1236/1412 
 

SAM 7 550/130-GC/MD 6700/264 2300/91 2771/109 13/459 7200/15873 90/121 35/40 - 1236/1412 
 

SAM 7 550/150-GC/MD 7300/287 2300/91 2771/109 15/530 7400/16314 90/121 40/45 - 1412/1589 
 

SAM 7 550/170-GC/MD 7600/299 2335/92 2803/110 17/600 7600/16755 90/121 45/50 - 1412/1765 
 

SAM 7 600/180-GC/MD 7700/303 2400/94 3094/122 18/636 9300/20503 90/121 45/50 - 1412/1765 
 

SAM 7 600/210-GC/MD 8300/327 2400/94 3094/122 21/741 9800/21605 90/121 55/60 - 1942/2119 
 

SAM 7 600/230-GC/MD 8600/338 2400/94 3094/122 23/812 10300/22708 90/121 65/70 - 2295/2472 
 

SAM 7 600/250-GC/MD 8600/338 2400/94 3294/130 25/823 10500/23148 90/121 70/75 - 2472/2648 
 

SAM 7 650/270-GC/MD 9100/358 2557/101 3361/132 27/953 12000/26455 129/1473 78/80 - 2754/2825 
 

SAM 7 700/330-GC/MD 9800/386 2657/105 3462/136 33/1165 14000/30865 168/225 80/100 - 2825/3531 

 VERSIUNEA CU MONTARE PE CAMION CU MOTOR DIESEL  PENTRU VEGETAȚIE ȘI COMPOST 

model 

SAM 7 G&C 500/150-GC/MD/TM 

lungime 
mm/Inch 

6580/270 

lățime 
mm/Inch 

2500/98 

înălțime 
mm/Inch 

2550/100 

Capacitate cutie 
m3/Cu.Ft. 

15/530 

greutate 
kg/Libs 

6500/14330 

putere 
kW/HP 

90/121 

ieșire 
m3/h - Cu.Ft./h 

40/45 - 1412/1589 

 

SAM 7 G&C 600/210-GC/MD/TM 7380/290 2500/98 2800/110 21/741 8800/19400 90/121 55/60 - 1942/2119 

 VERSIUNEA CULISANTĂ COMPLETATĂ CU CADRU  PENTRU VEGETAȚIE ȘI  COMPOST 

model 

SAM 7 G&C 500/150-GC/MD/SC 

lungime 
mm/Inch 

6800/268 

lățime 
mm/Inch 

2500/98 

înălțime 
mm/Inch 

2650/104 

Capacitate cutie 
m3/Cu.Ft. 

15/530 

greutate 
kg/Libs 

7400/16314 

putere 
kW/HP 

90/121 

ieșire 
m3/h - Cu.Ft./h 

40/45 - 1412/1589 

 

SAM 7 G&C 600/210-GC/MD/SC 7600/299 2500/98 2900/114 21/741 9800/21605 90/121 55/60 - 1942/2119 

Descrierile și ilustrațiile din prezentul catalog sunt doar orientative și nu sunt delimitate. SEKO își rezervă dreptul de a aduce cele mai adecvate modificări la mașini fără o notificare prealabilă. 

 

VERSIUNEA STAȚIONARĂ CU MOTOR DIESEL PENTRU VEGETAȚIE ȘI COMPOST 
 



 

Seria auto SAM 7 pentru vegetație și compost 

Mărunțitoare-malaxoare bio 
Versiunea autopropulsată 

Gama extraordinară de mărunțitoare-malaxoare bio 

orizontale SAM 7, unice în ceea ce privește alegerea 

modelelor, diversificare și fiabilitate, oferă posibilitatea de 

a obține o disecare și tăiere echilibrate, chiar și a 

materialelor din lemn, oferind rezultatului caracteristicile 

potrivite pentru acțiunea microorganismelor. 

Mai mult, în timpul procesului de tocare, materialul este, 

de asemenea, amestecat în mod activ, fapt deosebit de 

pozitiv pentru două sau mai multe tipuri de produse de 

compostare cu un grad diferit de fermentare (de exemplu,  

lemnul și ramurile sunt în general puțin fermentative, în 

timp ce iarba, OFMSW - fracția organică a deșeurilor 

solide municipale - și dejecțiile zootehnice sunt foarte 

fermentative). Tăierea și amestecarea sunt efectuate prin 

acțiunea de disecare a fibrelor și lacerarea a doi arbori 

speciali cu mișcare lentă rotativă opusă, cu spirale 

rotative, cu înfășurări convergente, echipate cu lame și 

contramame originale care favorizează disecarea fibrelor 

produselor din lemn. 

 

 model 

600/250-GC SELF 

lungime 
mm/Inch 

8400/331 

lățime  
mm/Inch 

2460/97 

înălțime 
mm/Inch 

3360/132 

Capacitate cutie 
m3/Cu.Ft. 

25/823 

greutate  
kg/Libs 

13300/29321 

putere 
kW/HP 

168/225 

ieșire  
m3/h - Cu.Ft./h 

70/75 - 2472/2648 

650/270-GC SELF 8600/338 2500/98 3500/138 27/953 16500/36376 168/225 75/80 - 2648/2825 

 



 

 

STRUNGURI PENTRU RĂZOARE TRAPEZOIDALE 

Seria SCV  



 

Mașinile de strunjit autopropulsate din seria SCV oferă o 

strunjire eficientă și puternică a maselor biologice din răzoare, 

deoarece produsul care se deplasează este rotit pe orizontală 

sau verticală, în funcție de model. 

Lamele permit mărunțirea fibrelor lungi și dezintegrarea 

bulgărilor și a blocurilor de material. 

Toată masa este astfel perfect amestecată și oxigenată, ceea 

ce este esențial pentru a obține un compost de calitate. 

Toate modelele sunt echipate cu motoare ecologice puternice 

și fiabile. 

tehnologii avansate pentru 

strunjirea maselor 

biologice 



 

 

MAȘINI DE STRUNJIT AUTOPROPULSATE CU ROTOR ORIZONTAL 

Seria SCV 320/370/470  

Mașinile de strunjit autopropulsate, seria SCV, sunt 

potrivite în special pentru strunjirea materialului organic 

pentru procesarea compostului, pentru remedierea 

terenurilor contaminate și stabilizarea gunoiului de grajd. 

Aceste mașini pot fi utilizate pentru strunjirea răzoarelor 

trapezoidale, de la 3,2 m (10,5 ft) la 5,5 m (18 ft) 

lungime, oferind performanțe ridicate datorită unei 

ingineri extrem de calificate, respectând în totalitate 

standardele de cel mai înalt nivel din construcții. 

Agitatorul cu rotor orizontal fabricat din oțel rezistent la 

uzură, echipat cu lame de fixare din tungsten, permite 

mărunțirea lungă a fibrelor și dezintegrarea blocurilor și 

blocurilor de material, realizând astfel o amestecare 

perfectă și oxigenarea întregii mase, o condiție 

fundamentală pentru obținerea unui compost de calitate. 

Datorită experienței îndelungate pe care SEKO o are în 

fabricarea mașinilor autopropulsate, aceste unități sunt 

realizate conform celor mai avansate tehnologii, folosind 

materiale de calitate extrem de ridicată, care le fac 

perfect potrivite pentru utilizări intensive. 

Transportoarele laterale cu plug permit îmbunătățirea 

virajului și dezvoltarea unei formări perfecte a curbelor și 

curățării pe căi laterale. 

Cabina cu aer condiționat este spațioasă, confortabilă, cu 

vizibilitate ridicată și ergonomie, oferind operatorului cel 

mai înalt confort și siguranță. 

Mișcarea și funcționalitatea mașinii sunt gestionate prin 

intermediul comenzilor manuale cu dublu joystick 

centralizat, care sunt plasate în cabină. 

 

 



 

 

Toate modelele sunt echipate cu motoare ecologice 

puternice și fiabile, prevăzute cu un sistem de 

management electronic integral. Aceste motoare, având 

un cuplu și o putere ridicate, asigură performanțe 

excelente, cu cea mai bună eficiență în consumul de 

combustibil. 

Au șenile din oțel cu blocuri glisante din cauciuc pentru a 

se deplasa cu ușurință chiar și pe suprafețe cimentate, 

oferind o eficiență absolută în orice condiții operaționale. 

 

model 
lungime 
mm/Inch 

lățime 
mm/Inch 

înălțime 
mm/Inch 

greutate 
kg/Libs 

putere 
kW/HP 

ieșire 
m3/h - Cu.Ft./h 

lățime de lucru 
m/Ft. 

viteză 
km/h - mph 

lungimea maximă 
a geamului 
mm/Inch 

SCV 320-MD 3277/129 3548/140 3210/126 4600/10141 55/74 250/900 - 8828/31783 3,3/10,8 0-2,5/0-1,5 1300/51 

SCV 370-MD 4265/168 4613/182 3562/140 7300/16094 129/173 500/1500 - 17657/52972 4,1/13,4 0-3,5/0-2,2 1600/62 

SCV 470-MD 4530/178 5883/232 4339/171 12800/28219 258/346 500/2500 - 17657/88287 5,5/18 0-3,5/0-2,2 2000/79 

 

VIZIONAȚI 
VIDEO 



 

 

MAȘINĂ DE STRUNJIT AUTOPROPULSATĂ CU ARBORI VERTICALI 

PENTRU RĂZOARE PE SUPRAFAȚĂ PLANĂ 

Seria PANTER-VTC 3000  

Mașina de strunjit autopropulsată brevetată, model 

PANTER-VTC 3000 cu arbori verticali, este potrivită în 

special pentru a strunji răzoare de pe suprafețe plane 

mari până la o înălțime de 3 m (9,8 ft.), deoarece permite 

o lățime de lucru de 2,5 m (8,2 ft.). 

 

Această mașină de operare puternică este echipată cu o 

unitate de lucrare a solului formată din nr. 4 rotoare 

verticale, alimentate de două motoare diesel și sistem de 

descărcare prin transportorul posterior și lateral. Corpul, 

perfect profilat cu unitatea de lucrare a solului, permite o 

mișcare ușoară și o exploatare mai bună a suprafețelor de 

lucru datorită absenței oricăror spații laterale. 

Mașina de strunjit PANTER-VTC 3000 este singura mașină 

care permite descărcarea produsului atât în spate, cât și 

în lateral, cu posibilitatea de a inversa direcția de 

descărcare în dreapta sau în stânga, în funcție de partea 

de lucru, doar printr-o inversare simplă. 

 

Sistemul original de prelucrare oferă o oxigenare eficientă 

a biomasei, datorită mișcării lungi, care permite un 

contact pe termen lung al materialului cu aerul. 

 



 

SISTEM TRADIȚIONAL 

model 
lungime 
mm/Inch 

lățime 
mm/Inch 

înălțime 
mm/Inch 

greutate 
kg/Libs 

putere 
kW/HP 

ieșire 
m3/h - Cu.Ft./h 

lățime de lucru 
m/Ft. 

viteză 
km/h - mph 

Înălțimea maximă 
a ferestrei mm/Inch 

PANTER VTC 3000 
9064/ 
357 

2550/ 
100 

5068/ 
200 

24000/ 
5291 

522/ 
700 

1500-2500/ 
52972-88287 

2,5/ 
8,2 

0-2/ 
0-1,2 

2000/ 
79 

 

VIZIONAȚI 
VIDEO 

SISTEM SEKO 



 

ECRANE SELECȚIE TAMBUR 

Seria SEPARATOR  



 

deșeurile, dacă sunt 

gestionate corect, devin o 

resursă prețioasă 



 

 

ECRANE SELECȚIE TAMBUR 

Seria SEPARATOR 50-100-200  

Noua gamă proiectată de ecrane de selecție a tamburului 

seria SEPARATOR oferă cea mai mare fiabilitate și 

performanță de lucru maximă. Potrivite în special pentru 

cernerea diferitelor materiale, acestea sunt utilizate în 

instalațiile de compostare și în zonele de tratare a 

deșeurilor atât în liniile de preselecție, cât și în cele de 

rafinare finală. 

Echipate cu componente de cea mai înaltă tehnologie, 

aceste mașini sunt extrem de ușor de utilizat și fiabile atât 

în timpul lucrului, cât și în timpul operațiunilor de 

întreținere. Un sistem patentat vă permite să schimbați 

foarte ușor tamburul de selecție. 



 

 

 

• Încărcare foarte simplă datorită buncărului mare cu 

 pereți înclinați care permite o alimentare ușoară a 

 materialului în tamburul de selecție. 

• Transportor de încărcare prevăzut cu un regulator de 

 viteză pentru alimentarea tamburului de selecție. 

• Manevrabilitate ușoară și flexibilitate datorită șasiului cu 

 1 sau 2 axe cu un cârlig practic de remorcare. 

• Motor Eco-diesel certificat pentru emisii reduse, oferind 

 performanțe mai ridicate și un consum redus de 

 combustibil. 

• Perie de curățare strânsă mecanic pentru o acțiune de 

 curățare constantă pe tambur. 

• Transportoare de descărcare rabatabile cu ridicare 

 hidraulică pentru reducerea spațiului în timpul 

 transportului. 

• Placă centrală de control protejată pentru o utilizare 

 ușoară și sigură a mașinii. 

• Sistem brevetat pentru tracțiune tangențială a 

 tamburului pentru o schimbare rapidă ușoară a 

 tamburului de selecție și pentru operațiuni de service. 

•  Întreținere ușoară datorită funcționalității sale simple și 

 accesibilității ușoare la toate piesele mecanice. 

 

VIZIONAȚI 
VIDEO 



 

 

SEPARATOR 50/MD SEPARATOR 100/MD SEPARATOR 200/MD 

Motor Diesel Diesel Diesel 

Putere 37 kW / 49,6 HP 56 kW / 75 HP 56 kW / 75 HP 

Performanță Până la 50 m3/h - 1766 Cu.Ft./h Până la  100 m3/h - 3531 Cu.Ft./H Până la 200 m3/h - 7063 Cu.Ft./h 

(Performanța depinde și de tipul de material, de sistemul de încărcare, de dimensiunea orificiului ecranului tamburului) 
 
DIMENSIUNI PRINCIPALE 

În timpul lucrului (L x l x Î) 
7744 x 6540 x 3092 mm 

305 x 257 x 122 Inch 
15012 x 6922 x 3553 mm 

591 x 272 x 140 Inch 
17278 x 6922 x 3621 mm 

680 x 272 x 142 Inch 

Pentru transport (L x l x Î) 
7744 x 2487 x 3805 mm 

305 x 98 x 150 Inch 
11474 x 2550 x 3714 mm 

452 x 100 x 146 Inch 
13729 x 2550 x 3854 mm 

540 x 100 x 152 Inch 

Greutate totală 6500 Kg / 14330 Libs. 11400 Kg / 25133 Libs. 17200 Kg / 37919 Libs. 

TAMBUR DE SELECȚIE 

Diametru 1800 mm / 71 Inch 1800 mm / 71 Inch 1800 mm / 71 Inch 

Lungime 2515 mm / 99 Inch 4785 mm / 188 Inch 6895 mm / 271 Inch 

Dimensiunea orificiului 8-90 mm / 0,3-3,5 Inch 8-90 mm / 0,3-3,5 Inch 8-90 mm / 0,3-3,5 Inch 

Forma orificiului Pătrat sau rotund Pătrat sau rotund Pătrat sau rotund 

Grosimea tamburului 8 mm / 0,3 Inch 8 mm / 0,3 Inch 8 mm / 0,3 Inch 

Viteza tamburului 0-23 rpm 0-27 rpm 0-27 rpm 

BUNCĂR DE ÎNCĂRCARE 

Capacitate 1,6 m2 / 56,5 Cu.Ft. 2,9 m2/ 102,4 Cu.Ft. 5,2 m2/ 183,6 Cu.Ft. 

Înălțime de alimentare 2295 mm / 90 Inch 2670 mm / 105 Inch 2900 mm / 114 Inch 

TRANSPORTOARE DE DESCĂRCARE 

Transportor de descărcare pentru fracție ușoară (L x l x Î max) 
4000 x 1700 x 2336 mm 

157 x 67 x 92 Inch 
5400 x 900 x 3024 mm 

212 x 35 x 119 Inch 
5400 x 900 x 3164 mm 

212 x 35 x 124 Inch 

Transportor de descărcare pentru fracție brută (L x l x Î max) 
4000 x 550 x 2336 mm 

157 x 22 x 92 Inch 
5400 x 900 x 3366 mm 

212 x 35 x 132 Inch 
5400 x 900 x 3506 mm 

212 x 35 x 138 Inch 

Viteza transportorului 1,5-2,0 m/s - 1,3-1,8 ft/s 1,5-2,0 m/s - 1,3-1,8 ft/s 1,5-2,2 m/s - 1,3-2 ft/s 

 SEPARATOR 50/ME      SEPARATOR 100/ME       SEPARATOR 200/ME 

Motor Elettrico Elettrico Elettrico 

Putere 30 kW / 40 HP 55 kW / 74 HP 55 kW / 74 HP 

Performanță Până la  50 m3/h - 1765 Cu.Ft./h Până la  100 m3/h - 3531 Cu.Ft./h Până la 200 m3/h - 7063 CU.Ft./h 

(Performanța depinde și de tipul de material, de sistemul de încărcare, de dimensiunea orificiului ecranului tamburului) 
 
DIMENSIUNI PRINCIPALE 

În timpul lucrului (L x l x Î) 
6380 x 6540 x 3092 mm 

251 x 257 x 122 Inch 
13647 x 6780 x 3553 mm 

537 x 267 x 140 Inch 
15906 x 6780 x 3511 mm 

626 x 267 x 138 Inch 

Pentru transport (L x l x Î) 
6380 x 2452 x 3805 mm 

251 x 96 x 150 Inch 
10077 x 2506 x 3714 mm 

397 x 99 x 146 Inch 
12363 x 2506 x 3744 mm 

487 x 99 x 147 Inch 

Greutate totală 5700 Kg / 12566 Libs 11000 Kg / 24251 Libs 17000 Kg / 37478 Libs 

TAMBUR DE SELECȚIE 

Diametru 1800 mm / 71 Inch 1800 mm / 71 Inch 1800 mm / 71 Inch 

Lungime 2515 mm / 99 Inch 4785 mm / 188 Inch 6895 mm / 271 Inch 

Dimensiunea orificiului 8-90 mm / 0,3-3,5 Inch 8-90 mm / 0,3-3,5 Inch 8-90 mm / 0,3-3,5 Inch 

Forma orificiului Pătrat sau rotund Pătrat sau rotund Pătrat sau rotund 

Grosimea tamburului 8 mm / 0,3 Inch 8 mm / 0,3 Inch 8 mm / 0,3 Inch 

Viteza tamburului 0-25 rpm 0-27 rpm 0-27 rpm 

BUNCĂR DE ÎNCĂRCARE 

Capacitate 1,6 m2 / 56,5 Cu.Ft. 2,9 m2/ 102,4 Cu.Ft. 5,2 m2/ 183,6 Cu.Ft. 

Înălțime de alimentare 2295 mm / 90 Inch 2670 mm / 105 Inch 2790 mm / 110 Inch 

TRANSPORTOR DE DESCĂRCARE 

Transportor de descărcare pentru fracție ușoară (L x l x Î max) 
4000 x 1700 x 2350 mm 

157 x 67 x 92 Inch 
5400 x 900 x 3024 mm 

212 x 35 x 119 Inch 
5400 x 900 x 3054 mm 

212 x 35 x 120 Inch 

Transportor de descărcare pentru fracție brută (L x l x Î max) 
4000 x 550 x 2350 mm 

157 x 22 x 92 Inch 
5400 x 900 x 3366 mm 

212 x 35 x 132 Inch 
5400 x 900 x 3366 mm 

212 x 35 x 132 Inch 

Viteza transportorului 1,5-2,0 m/s - 1,3-1,8 ft/s 1,5-2,0 m/s - 1,3-1,8 ft/s 1,5-2,2 m/s - 1,3-2 ft/s 

Observație: descrierile și ilustrațiile din prezentul catalog sunt doar orientative și nu sunt delimitate. SEKO își rezervă dreptul de a aduce cele mai adecvate modificări la mașini fără o notificare 
prealabilă. 
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SEKO INDUSTRIES SRL 

Via Gorizia, 90 

35010 Curtarolo (PD) • Italia 

Tel +39 049 9699888 

Fax +39 049 9620403 

info@sekoindustries.com 

www.sekoindustries.com 
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