ПРОЛЕТНА СЕЯЛКА – пневматична

Цена: Запитване
Номер на обявата: 84087
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка: ALP
Модел: Сеялки ПРОЛЕТНА СЕЯЛКА – пневматична
Година: 2019
СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА ЗА РАННИ ЗАЯВКИ: 10 % ОТСТЪПКА

Не изпускай възможността да вземеш най-продаваният ни продукт при специални
условия!

Защо ALP е най-продаваната пролетна сеялка 8 поредни години:

- Лесна за Работа - Лесен за четене дисплей осигурява прости указания за операторите.
Лесна за експлоатация, лесна за поддръжка. Лесна за транспортиране и маневри.
- Пълен Контрол - Ще откриете, че нашата сеялка е идеална за икономична, но прецизна
сеитба. Безотказна. На всеки терен и почвени условия.
- Гарантирана Печалба - Гледайте как печалбите и ефективността ви се покачват. Ще
икономисвате повече, отколкото си мислите, че е възможно.
- Икономична Поддръжка - Оригинални резервни части на склад. Винаги налични. Нашият
екип за поддръжка е тук, за да се увери, че нещата вървят гладко, за 100% безаварийна
сеитба.

ALP - пневматична редосеялка за прецизна и точна сеитба на пролетни култури слънчоглед, царевица, соя, диня и др.

Редосеялката може да бъде 4, 6 или 8 реда окомплектована по избор с торовнасяне или без
торовнасяне.

Редосеялката ALP е прикачена към трактора посредством 3-точкова навесна система,
задвижва се с кардан на 540 об./мин. Има възможност като опция да се достави с хидромотор.

Стандартно сеялката се доставя със система за хидравлично задвижване на маркирите.
Сеещите апарати са устойчиви на корозия, което осигурява прецизно сеене. Сеещите работни
органи (ралници) са произведени от специална твърдосплавна стомана и са допълнително
закалени на местата в пряк контакт с почвата за по-висока износоустойчивост и по-дълъг
живот.

Сеялката е лесна за настройка и обслужване от оператора - дълбочината на сеене лесно се

настройва до желаното ниво на сеитбена скала - по този начин семената достигат до почвата
лесно, без да се увредят. Сеещият апарат е с дозираща двойно-почистваща система, която
позволява на семената да бъдат засети зърно по зърно точно и прецизно в редовете. Това
дава висока икономия при разхода на семена и не позволява безразборно разпиляване в
процес на работа.

Стандартно сеялката се доставя с комплект дискове за слънчоглед и за царевица.
Предлагат се и сеещи дискове за други предпочитани култури - памук, тиква,
фъстъци, зелен грах, нахут, боб, лук, пъпеш, диня, домати, пипер.

Обадете се сега и поръчайте своята сеялка.

Тази пролет ще разберете лично защо това е най-продаваната пролетна сеялка!

ПРИСЪЕДИНИ СЕ ДНЕС. НЕ ИЗПУСКАЙ СПЕЦИАЛНАТА ОТСТЪПКА
Заяви днес, и докато отминат вълненията от коледните празници, твоята сеялка
ГАРАНТИРАНО ще е на прага ти.
Заедно с нашите момчета, които ще ти помогнат при пускането в експлоатация и
лично ще направят фините настройки, за да бъде Пролетната сеитба 2019 една от найикономичните, лесни и продуктивни, каквито си имал до момента.

ОБАДИ СЕ днес и заяви преди таймерът да покаже нула.
Няма какво да загубиш, освен възможността сам да се убедиш в предимствата й.

НАШИТЕ МАШИНИ СА ВИНАГИ ИЗПРАВНИ
1000 кв. м. Сервизен Център
48 000 Резервни Части на Склад
24/7 Дежурен Технически Екип
ВСИЧКО НА ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ

Една машина за всички пролетни култури
СТАНДАРТНО СЕЯЛКАТА ALP се доставя с комплект дискове за слънчоглед и за
царевица
http://alpspring.agritrade-bg.com/
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