
Semănat

Semănători pneumo-mecanice pentru 
plante prășitoare cu brăzdar patină tip SK

Pentru cei care știu că orice kilogram de sămânță contează, semănătorile tip SK sunt alegerea 
perfectă. Dotate cu un distribuitor pneumo-mecanic tip Kleine, sunt destinate semănatului plantelor 
bob cu bob.

* în funcție de condițiile de sol

SK 4 SK 4F SK 6 SK 6F SK 8L SK 8FL

Necesar de putere [CP] 40 - 65 45 - 65 60 - 80 65 - 80 65 - 80 70 - 90
Lățime de lucru [m] 1.8 - 2.8 1.8 - 2.8 2.7 - 4.2 2.7 - 4.2 3.6 - 5.6 3.6 - 5.6
Numărul de rânduri 4 4 6 6 8 8
Distribuţia seminţelor pneumo-mecanică şi disc vertical cu orificii
Distanţa dintre rânduri [cm] 45 - 70 45 - 70 45 - 70 45 - 70 45 - 70 45 - 70 
Distanța între boabe pe rând [cm] 3 - 52 3 - 52 3 - 52 3 - 52 3 - 52 3 - 52
Adâncime de lucru [cm]* 2 - 10 2 - 10 2 - 10 2 - 10 2 - 10 2 - 10
Tipul brăzdarelor de seminţe patină patină patină
Capacitate buncăr semințe [l] 48 48 48 48 48 48
Capacitate buncăr îngrășăminte [l] 32 x 4 32 x 6 32 x 8
Viteza de lucru [km/h] 6 – 12 6 – 12 6 – 12 6 – 12 6 – 12 6 – 12
Viteza de transport [km/h] 15 15 15 15 15 15
Productivitate [ha/h] 1.3 - 2.8 1.3 - 2.8 1.8 - 4.2 1.8 - 4.2 3.4 - 5.4 3.4 - 5.4
Dimensiuni de gabarit în lucru [Lxlxh](m) 1.8x2.9x2.1 1.8x2.9x2.1 1.8x4.3x2.1 1.8x4.3x2.1 1.8x7x2.1 1.8x7x2.1
Masa [kg] 460 640 580 880 990 1200

Model
Caracteristici



 Distribuitorul pneumo-mecanic asigură distanța 
cerută între boabe, precum și eliminarea 
însămânțării a două boabe la un loc

 Controlul adâncimii de semănat se realizează 
prin roata de copiere care echipează fiecare 
secție de semănat în parte

 Administrează și îngrășământ odată cu 
semănatul

 Îngrășământul se distribuie în sol sub nivelul 
la care este încorporată sămânța și în lateral, 
ceea ce asigură o valorificare mai bună a 
substanței active

 Discuri distribuitoare pentru semanatul de 
semințe de porumb și floarea soarelui

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

Opțional pot fi dotate cu:
 Instalație electronică pentru controlul 

semănatului
 Discuri distribuitoare pentru soia, sfeclă de 

zahăr, fasole, pepeni, etc

Roata de tasare 
închide rigolele în 
urma brăzdarelor 
de semănat și 
fertilizat.

Încorporarea 
îngrășământului în 
sol se realizează cu 
ajutorul brăzdarului 
patină.

Valva secvențială ridică 
marcatorii de urmă la 
capătul rândului de 
semănat, coborându-i 
apoi la început de rând.

Cutia de viteză cu 
roți dințate asigură 
schimbarea 
distanței între 
semințe pe rând.


