
Semănat

 Acționare independentă a marcatorilor, cu 
cilindri hidraulici

 Brăzdarul dublu disc încorporează eficient 
îngrășămintele în sol

 Cadrul de cuplare la tractor este rigidizat, cu 
posibilitate de cuplare facilă la toate tipurile 
de tractoare

 Secție de semănat cu brăzdar dublu disc, 
cu diametru de 370 mm

 Sunt echipate cu buncăre de îngrășământ 
de capacitate mare

 Buncărele de semințe sunt confecționate 
din  plastic

 Roțile de sprijin și antrenare au anvelope de 
700/12

 Adâncimea de lucru se adaptează ușor cu 
ajutorul manetei de reglare.

 Transmisia la echipamentul de fertilizare se 
realizează direct de la roata de antrenare

 Transmisia la secțiile de semănat este acționată 
din cutia de viteză cu lanț, pentru o schimbare 
rapidă a vitezelor de semănat

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

 Reglaj facil al depresiunii prin clapeta 
obturatoare la exhaustare

Semănători pentru plante prășitoare 
cu brăzdar dublu disc tip SPM

Semănătorile de tip SPM prezintă un grad mare de interes pentru fermieri datorită robusteții și 

ușurinței în exploatare. În funcție de varianta constructivă aleasă, se pot lucra atât suprafețe mari 

cât și suprafețe medii și mici. Distribuitorul pneumatic de excepție garantează o precizie deosebită în 

procesul de însămânțare.



SPM 6DF SPM 8DF

Necesar de putere [CP] 100 - 120 150 - 180

Lățime de lucru [m] 4.2 5.6

Numarul de rânduri 6 8

Distribuţia seminţelor pneumatică și disc vertical cu orificii

Distanţa dintre rânduri [cm] 70 70

Distanța între boabe pe rând [cm] 8 - 31 8 - 31

Adâncime de lucru [cm]* 2 - 8 2 - 8

Tipul brăzdarelor de seminţe dublu disc dublu disc

Capacitate buncăr semințe [l] 45 x 6 45 x 8

Capacitate buncăr îngrășăminte [l] 280 x 2 180 x 4

Viteza de lucru [km/h] 6 - 8 6 - 8

Viteza de transport [km/h] 15 15

Productivitate [ha/h] 1.8 - 2.4 2.3 - 3.1

Dimensiuni de gabarit în lucru [Lxlxh](m) 2 x 4.4 x 1.6 2 x 6.7 x 1.65

Masa [kg] 1660 2100

Model
Caracteristici

* în funcție de condițiile de sol


