
Semănat

Semănători pentru păioase 
cu brăzdar patină tip SUP

Distribuția mecanică a semințelor conferă semănătorilor pentru păioase cu brăzdar patină simplitate, 

fiabilitate și costuri reduse în exploatare. Potrivite pentru toate tipurile de sol lucrate prin metode 

tradiționale, semănătorile cu  brăzdar patină sunt dotate cu grapă cu inele pentru acoperirea 

semințelor și nivelarea terenului după însămânțare.

SUP 21M SUP 29BP

Necesar de putere [CP] 45 - 65 65 - 80

Lățime de lucru [m] 2.6   3.6

Numărul de rânduri 21 29

Distribuţia seminţelor Cilindru cu pinteni dublu Cilindru cu pinteni dublu

Distanţa dintre rânduri [cm] 12.5 12.5

Reglare debit seminţe Cutie de viteză cu 72 de trepte

Adâncime de lucru [cm]* 2 - 8 continuu 2 - 8 continuu

Tipul brăzdarelor de seminţe patina patina

Capacitate buncăr semințe [l] 290 400

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

Viteza de transport [km/h] 15 15

Productivitate [ha/h] 0.8 - 1.1 1.3 - 2.6

Dimensiuni de gabarit în lucru [Lxlxh](m) 1.4 x 3.2 x 1.4 2 x 4.2 x 1.4

Masa [kg] 598 767

Model
Caracteristici

* în funcție de condițiile de sol



 Sunt echipate cu brăzdar patină pentru încorporarea semințelor în sol

 Aripile brăzdarelor sunt prelungite pentru menținerea pereților laterali ai rigolelor și decupate la partea 
inferioară pentru a da posibilitatea acoperirii semințelor mai întâi cu un strat de sol umed

 Pentru semănatul semințelor mici (în stratul superficial), brăzdarele sunt prevăzute cu limitatori 
de adâncime patină, reglabili

 Distribuitorul dublu asigură semănatul semințelor mici cât și a celor normale ca dimensiune

 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

 Reglarea cantității de semințe se realizează rapid și precis începând de la 2 kg/ha

 Permit lucrul pe terenuri plane cât și pe terenuri cu pantă de 6 grade

Cilindru pentru 
acționarea 
marcatorilor de 
urmă.

Cutia de viteză tip  
Norton cu 72 trepte de 
viteză pentru dozarea 
cantității de semințe 
încorporate în sol. 

Scormonitorii de 
urmă afânează 
solul în urma roților 
tractorului.

Brăzdarul patină 
încorporează 
precis și eficient 
semințele în sol.


