
Kiedy praca
staje się pasją

SAE z powodzeniem rozwiązuje wszelkie problemy
związane z ochroną roślin od 1946 roku, poprzez
dostosowanie swoich oryginalnych wentylatorów
do charakterystyki upraw w zależności od mocy
stosowanego ciągnika: potwierdza to dostępność 
38 typów wentylatorów z wyrzutem osiowym 
lub odśrodkowym. 
Od drzew tropikalnych, poprzez tradycyjne winnice
i sady oraz szkółki i cieplarnie, aż po gaje oliwne
i sady cytrusowe, SAE może dostarczyć najodpowiedniejszy 
opryskiwacz.   

   OPRYSKIWACZE
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Certyfikowanie naszych produktów zawsze było dla nas
ważne, tak by nasi Klienci otrzymywali gwarancję wydajności
i bezpieczeństwa produktów. Wyniki te zawsze były 
uzyskiwane w oparciu o najlepiej rozpoznawane 
Instytucje Certyfikujące w tym sektorze. Osiągnęliśmy 
pozytywne efekty jeśli chodzi o dystrybucję środków, 
symetryczny wydatek powietrza oraz wydajność mieszania
w zbiorniku. Niskie zapotrzebowanie mocy jest jedną 
z naszych zwycięskich cech dzięki wentylatorom 
zapewniającym wydatek powietrza od 2300 do 
3000m3/godzinę: umożliwia to osiągnięcie wysokiej
wydajności przy zastosowaniu ciągników niższych średnich
mocy i zachowaniu minimalnego zużycia paliwa oraz
zmniejszonego stopnia zanieczyszczenia. 

Example of diagram of chemical distribution

Certyfikowanie
naszych produktów
zawsze było
gwarancją.
Twoją.



Seria “P” Przystawki z 
tylnym zaciągiem

Opryskiwacze zawieszane:
dostępne ze zbiornikami od
300 300 do 1000l, 
niezwykle 
wytrzymałe ramy
odpowiednie do
łączenia z 
wszystkimi
wentylatorami 
TURBMATIC

Dostępne z wentylatorami o średnicy
650-810-910 mm
i regulacją
strumienia.

z dyszami wewnątrz-na zewnątrz strumienia
dostępny z wentylatorem o średnicy 
650-810-910 mm.

Zbiorniki od 600 do 3000 l, wykonane z plastiku lub
żywicy, wentylatory o średnicy 650-810-910mm
posiadające certyfikat stwierdzający niskie zużycie
mocy i symetryczną dystrybucję. 

Przedni zaciąg „Klasyczny wentylator”

Zbiornik na czystą wodę, wzdłużnie
zamontowany w zbiorniku głównym
   poza wzmocnieniem całej 
   struktury, zmniejsza środek 
ciężkości maszyny utrzymując jej
stabilność na stromym terenie oraz
podczas jazdy w ruchu drogowym.

UKŁADY Z OSIOWYMI I ODŚRODKOWYMI 
WENTYLATORAMI

ORYGINALNY PROJEKT SAE-TURBMATIC

Zbiornik „MK2” z patentem międzynarodowym



System przeciwznoszeniowy

Do bardzo wysokich i dużych drzew, takich jak
orzech włoski i pomarańcze, z wentylatorami 
o średnicy 810-910-1100 mm.

Seria z PODWÓJNYM
wydatkiem - Bi�ux

Przystawka 
z zaciągiem przednim
i dystrybucją styczną

Podwójny wentylator
dla wysokiej wydajności.

“TWIN”

Do winnic, sadów i sadów cytrusowych
Dp65-Dp81-Dp91.

Z manualnym sterowaniem lub z elektrycznymi
siłownikami. 

GDC



Aby zawsze
dotrzeć do celu. Dostępne w 7

wersjach do
ciągników o
mocy od 30cv.

Odśrodkowe
wentylatory
z elastyczną
końcówką
„TF”

Odśrodkowe 
wentylatory
ze stałą
końcówką
„TR”

Jedno- lub dwustronne, z hydraulicznym przesuwem,
dostosowane do każdej uprawy.

Międzyrzędowe belki herbicydowe TURBMATIC     
Mod. SV - SF - SL



PORTER

Federazione Nazionale Costruttori
Macchine per l’Agricoltura

Via Due Abeti 17/A 
44122 FERRARA - ITALY

Tel.+39 0532 770897 - Fax +39 0532 51541
info@saefe.it

Podnośniki
      widłowe

Przewóz towarów jest bezpieczniejszy
dzięki jakości podnośników PORTER: rama
ze stali walcowanej, z przesuwem na 
łożyskach, wersja Duplex lub Triplex, z 
jednym lub dwoma siłownikami.

Seria PORTER oferuje modele o wysokości
podnoszenia od 1800 do 4000mm,
z udźwigiem od 1000 do 2000 kg.

From the beginning 
of our story we have 
aimed at growing by 
making the most of  every input 
coming from the external environment 
and from the constant dialogue 
with our Customers and their issues. 
Thanks to the value of the experience 
of our people, who design and build personally 
the machines, we have always been able 
to provide customized solutions. 

A story started in 1946

Experience and innovation 

Thanks to our experience developed 

and our propensity to understand the problems 

able to innovate, manage and solve any 

climate and cultivation methods. Because 
our most important target is called future. 


