No Till Tanzi Налична! Най-продаваемата
аржентинска сеялка в България, Tigon 8.42 Air
Drill

Цена: Запитване
Номер на обявата: 106419
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка: No Till Tanzi
Модел: Сеялки No Till Tanzi Налична! Най-продаваемата аржентинска
сеялка в България, Tigon 8.42 Air Drill
Година: 2020

Аржентинските сеялки са от 5 години на България и е най-продавяемата
аржентинска сеялка.
Изберете доказана марка с качество, здравина и прецизност.
Вземете сеялка по мярка 4.1
Осигурен сервиз и резервни части!
Много-добри търговски условия при продажба .
Пневматична сеялка за директна сеитба за НОУ ТИЛ и конвенционална технология

42 бр.засяващи линии на 19,1 см
Стандартно оборудване на машината:
- Работна ширина : 8 метра
- Транспортна ширина : 3 метра
- Торовнасяне
- Гуми за транспорт :
720/50 22.5 -2 броя
- Гуми на крилата:
31х13,5 - 2 броя
- Транспортна височина - 4 метра

Голямо разстояние между засяващите секции за по-добра работа в големи
растителни остатъци
Работен орган монодиск с възможност за регулиране:
- на дълбочината на нивилиращото колело
- налягането на претъпкващото колело
- налягането на затварящото колело
Регулируеми компоненти:
1. Сеещ ботуш - регулира се надолу и нагоре в зависимост от почвените условия :
за компенсиране на износването на ножа
за да се сведе до минимум износването на ботуша и ножа
за сеитба на дълбочина 2,5 см или по-малка
2. Нивелиращо колело за по-добра бразда за семето и регулиране на
дълбочината на засяване на 7 степени на нива 13-90 мм и служи за почистване на

дисковият нож.
3 Претъпкващо колело - притиска семето на дъното на браздата за да подобри
покълването - 3 степени на регулиране
4. Затварящото колело може да се позиционира странично й част, в зависимост от
почвените условия.
Бункер 5000 литра монтиран върху шасито на сеялката с 2 разделения едно за семена и едно за тор 60%
/40 %

Механично трансмисионно задвижване на апарата за дозиране с копиращо колело на терена.
Гумени разпределителни ролки без валове за определяне на нормата на засяване.
Дебела ролка за регулиране максимална норма на семена или тор 0,35 до 45 кг на дка до диаметър 6 мм
Тънка за регулиране на максимална норма на семена и тор от 0.6 - 17 кг до диаметър 6 мм
Ултра тънка ролка 0,100 кг до 12 кг за дребни семена рапица, фуражни култури
Регулиране на максимална доза тор до 17 кг на дка
Здрав работен орган за засяване тип монодиск с единично рамо с пружина - много добро копиране
Заключване на предните засяващи органи за работа на междуредие 38 см
Компютър за мониторинг на оборотите на вентилатора, нивото на семе на бункера.
Вентилатор с хидромотор максимум RPM 5000 об/мин
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