
Semănat

 Simplitate, fiabilitate și costuri reduse în 
exploatare datorită distribuției mecanice a 
semințelor

 Reglarea cantității de semințe se realizează 
rapid și precis

 Trecerea de la tipul de semințe mici la 
normale și invers, se realizează prin simpla 
acționare a unui buton aflat pe distribuitor, 
trecând dintr-o poziție în alta

 Însămânțarea atât pe terenuri bine pregătite 
cât și pe terenuri cu pregătire minimă 

 Brăzdarul dublu disc poate fi reglat până la o 
adâncime constantă de semănat de 8 cm

 Sunt prevăzute cu marcatori cu acționare 
hidraulică individuală 

 Un avantaj important al brăzdarelor dublu 
disc este că nu adună resturile vegetale, 
contribuind la mărunțirea acestora

 Utilajele pot lucra pe terenuri plane sau în 
pantă de maxim 8 grade

 Opțional pot fi prevăzute cu roți sau lanț de 
tasare pentru încorporarea semințelor în sol

Semănători pentru păioase 
cu brăzdar dublu disc tip SUP

Semănătorile pentru cereale oferă soluția optimă pentru însămânțarea mai multor tipuri de semințe 

pe terenuri cu nivel de pregătire diferit, de la cele bine pregătite la cele cu pregătire minimă. Echiparea 

cu brăzdar dublu disc conferă o mai bună precizie și o adâncime constantă a semănatului în rânduri 

a semințelor plantelor de cultură, concomitent cu administrarea de îngrășăminte chimice granulate 

(SUP 32), acolo unde culturile permit.



SUP 29DK / 
SUP 29DKT

SUP 32DKFL / 
SUP 32DKFLT SUP 48DKTL

Necesar de putere [CP] 80 - 100 130 - 150 170 - 200

Lățime de lucru [m] 3.63  4 6

Numărul de rânduri 29 32 48

Distribuţia seminţelor cilindru dublu cu pinteni

Distanţa dintre rânduri [cm] 12.5 12.5 12.5

Reglare debit seminţe cutie de viteză cu 72 de trepte

Adâncime de lucru [cm]* 2 - 8 continuu

Tipul brăzdarelor de seminţe dublu disc dublu disc dublu disc

Capacitate buncăr semințe [l] 400 400 1200

Capacitate buncăr îngrășăminte [l] 350

Viteza de lucru [km/h] 5 - 10 5 - 10 5 - 10

Viteza de transport [km/h] 15 15 15

Productivitate [ha/h] 1.3 - 2.6 1.6 - 3 2.5 - 4.5

Dimensiuni de gabarit în lucru [Lxlxh](m) 2x4.2x1.6 1.9x4.9x1.8 1.9x7.3x1.9

Masa [kg] 1160 / 1175 1910 / 2030 2400
* în funcție de condițiile de sol

Model
Caracteristici


