Semănat

Semănători pneumo-mecanice pentru plante
prășitoare cu brăzdar dublu disc tip SK
Semănătorile pneumo-mecanice cu brăzdar dublu disc, asigură o calitate foarte bună a încorporării
semințelor în sol, mai ales în cazul în care patul germinativ este semi-pregătit sau conține multe resturi
vegetale.



Brăzdarul dublu disc garantează o semănare 
eficientă independent de calitatea solului
sau a pregătirii acestuia



Organele active sunt rezistente la uzură



Administrează și îngrășământ odată cu
semănatul; îngrășământul se distribuie
în sol sub nivelul la care este încorporată





Discuri distribuitoare pentru semințe de
porumb și floarea soarelui



Robustețea utilajului permite lucrul în teren
plan sau în pante de maxim 8 grade



Reglaj facil al depresiunii prin clapeta
obturatoare la exhaustare

sămânța, și în lateral, ceea ce asigură o Opțional pot fi dotate cu:
valorificare mai bună a substanței active
 Instalație electronică
semănatului
Reglaj centralizat prin cutiile de viteză a
distanței între boabe pe rând



Exhaustor de depresiune mărită cu paleți
curbați și zgomot redus în folosință

Marcatori cu acționare hidraulică individuală



pentru

controlul

Discuri distribuitoare pentru soia, sfeclă de
zahăr, fasole, pepeni, etc,

SK 4DF

SK 6DF

SK 8DF

Necesar de putere [CP]

60 - 80

90 - 120

130 - 160

Lățime de lucru [m]

2.8 - 3.0

4.2 - 4.5

5.6 - 6.0

Numărul de rânduri

4

6

8

Caracteristici

Model

Distribuţia seminţelor

pneumo -mecanică şi disc vertical cu orificii

Distanţa dintre rânduri [cm]

70 - 75

70 - 75

70 - 75

Distanța între boabe pe rând [cm]

3 - 52

3 - 52

3 - 52

Adâncime de lucru [cm]*

2 - 10

2 - 10

2 - 10

Tipul brăzdarelor de seminţe

dublu disc

dublu disc

dublu disc

Capacitate buncăr semințe [l]

48

48

48

Capacitate buncăr îngrășăminte [l]

180 x 2

280 x 2

180 x 4

Viteza de lucru [km/h]

6 – 12

6 – 12

6 – 12

15

15

15

1.3 - 2.8

1.8 - 4.2

3.4 - 5.4

2 x 3 x 1.65

2 x 4.3 x 1.65

2 x 6.4 x 1.65

890

1540

2230

Viteza de transport [km/h]
Productivitate [ha/h]
Dimensiuni de gabarit în lucru [Lxlxh](m)
Masa [kg]
* în funcție de condițiile de sol

