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Naujos kartos sėjamosios



Kurdami kombinuotas sėjamąsias, 
mes apgalvojome, kokia bendrove 
norėtume tapti ir kaip norėtume, 
kad klientai vertintų „Junkkari“. Šių 
svarstymų rezultatas – apibrėžtos 
„Junkkari“ vertybės, kuriomis grin- 
džiama kasdienė veikla.

“

ARČIAU ŽEMĖS
Bendrovė „Junkkari“ tvirtai stovi ant žemės ir nusistato 
siekti aukštų tikslų. Jos gaminami agregatai yra 
funkcionalūs ir patvarūs. „Junkkari“ darbuotojai 
paprasti ir nuoširdūs. Kadangi tai yra šeimos verslas, 
darbo aplinka atvira ir aiški: visi darbuotojai nuoširdžiai 
stengiasi atlikti savo darbus. Jais rūpinamasi ir 
įsiklausoma į jų lūkesčius.
STIPRYBĖ
Bendrovė „Junkkari“ – tikro ir sąžiningo darbdavio, 
dirbančio pusiausvyroje su savimi ir aplinka, pavyzdys. 
Daugiau nei šešių dešimtmečių patirtis garantuoja 
„Junkkari“ stabilumą savo veiklos šakoje. Tai tarptautinė, 
įvairialypė bei šiuolaikiška grupė, kurios gaminiai 
eksportuojami į visą pasaulį. Patirtis ir atidumas padeda 
užtikrintai veikti globaliai ir įsiklausyti į skirtingų kultūrų 
poreikius. „Junkkari“ siekia tapti svarbiu Europos rinkos 
žaidėju.

AIŠKUMAS
Bendrovė „Junkkari“ – sėjos ir bioenergijos specialistė,
nebijanti reformų, unikalumo ir išskirtinumo. „Junkkari“
drįsta mesti iššūkį normoms, peržengia ribas ir drąsiai
ieško naujovių, tačiau įvertina ir jau esamus pasiekimus.
Bendrovės specialistai pasitiki savimi ir sukaupta 
patirtimi, numato rinkos poreikius ir netgi keičia jos 
tendencijas. Patirtis, profesionalumas ir įgūdžiai – šito 
tikrai netrūksta.
PROFESIONALUS PARTNERIS
„Junkkari“ yra profesionalus  žemės ūkio ir  miškininkystės 
agregatų gamintojas, visada atsiliepiantis į klientų 
poreikius. Bendrovės specialistai pasirengę mokytis 
ir bendradarbiaudami su ūkininkais sukurti naujus 
įrenginius. Taip pat jie dalyvauja įvairiuose tyrimų ir 
plėtros projektuose. „Junkkari“ specialistai – visada 
pasirengę iššūkiams ir darbui.

Pasirinkę „Junkkari“ – neapsiriksite.
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S-M-D
„Junkkari“ S serija

S serijos sėjamosios skirtos sėti į įdirbtą dirvą. Jos geriausiai tinka tradiciškai 
arba lengvai įdirbtai dirvai.

Atnaujinti įprastiniai pleišto formos diskiniai noragėliai, naudoti ankstesnėje S 
serijos sėjamojoje „Simulta“. Dabar visų S serijos agregatų noragėliai patikimesni 
ir tikslesni. Trąšas į sėjimo juostą galima įterpti sėjimo noragėliu arba išberti į 
atskirą trąšų juostą trąšų noragėliu. Tręšiant galima rinktis tarp įprastinio S trąšų 
noragėlio ar visiškai atnaujinto ir patvaraus trąšoms skirto diskinio noragėlio.
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S-M-D
„Junkkari“ M serija
M serijos sėjamosios yra universaliausios iš visų, bendrovės gaminamų 
sėjamųjų. Jos gali sėti įvairiomis sąlygomis, esant tiek įprastai įdirbtai, tiek 
neįdirbtai dirvai.

Tvirti pleišto formos diskiniai noragėliai užtikrina išskirtines pritaikymo 
galimybes ir pasižymi bene plačiausiu prispaudimo diapazonu. Naujojo tvirto 
noragėlio spaudimą galima reguliuoti hidrauliškai nuo 10 iki 120 kg.
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S-M-D
„Junkkari“ D serija

Šiai grupei priklauso sunkiasvorės, nepriekaištingos kokybės tiesioginio sėjimo 
sėjamosios. Jos pasižymi plačiu prispaudimo diapazonu ir turi kopijuojantį gylio 
palaikymo ratuką, kurio dėka tiksliai dirba ir kultivuotuose laukuose.

Stipraus ir patvaraus diskinio noragėlio konstrukcija su optimaliai įrengtu gylio 
palaikymo ratuku ir reguliuojamu galiniu ratuku už diskų užtikrina, kad eilutė 
bus tinkamai užberta.
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JUNKKARI NORAGĖLIAI

Bendrovė dar labiau patobulino noragėlius, taip 
įgydama ženklų pranašumą prieš konkurentus.

Remiantis „Junkkari“ filosofija, darbinis gylis turi būti 
reguliuojamas atskirai kiekvienam noragėliui, o taip 
pat nustatomas taškas, kuriame išberiamos sėklos. 
Taip užtikrinamas optimalus darbinis gylis visomis 
sąlygomis.

Laukai niekada nebūna visiškai lygūs. Siekiant pačio 

geriausio daigumo būtina kontroliuoti sėjimo gylį 
leidžiant noragėliui kopijuoti dirvos paviršių.

Bendrovės „Junkkari“ S ir M serijos noragėlių gylis 
valdomas pleišto formos diskiniu noragėliu ir 
reguliuojamu gylio ratuku (D modelyje). Disko gylio 
palaikymo mechanizmas remiasi paprasta dirvos 
paviršiaus kopijavimo technologija, todėl nustatytas 
sėjimo gylis išlaikomas net ir lengvose dirvose

Noragėliai - kombinuotosios
sėjamosios širdis ir visa ko esmė.

„Junkkari“ noragėliai sėklas visa-
da išberia tinkamame gylyje, to-
dėl jos dygsta išskirtinai tolygiai.

“

“
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NORAGĖLIAI

S-M-D
S serijos noragėliai

„Junkkari“ lengviausi noragėliai  yra pleišto formos, 
atskiras diskinis noragėlis, kurio ankstesnioji versija 
keletą dešimtmečių buvo naudota „Simulta“ modeliui. 
S modelio noragėlis skirtas sėti į kultivuotą dirvą. Jo 
konstrukcija paprasta ir patikima, bei tinkama įvairių 
tipų dirvai.

Tikslūs ir patvarūs
Dėl optimizuotos noragėlio formos ir žemę siekiančio 
jo vamzdžio, sėjama ypač tiksliai. Todėl sėklos 
išberiamos ten, kur reikia – į sėklų guoliavietę.
Noragėlio forma ir didelė prispaudimo jėga leidžia šią 
sėjimo mašiną naudoti ir sunkiose, kietose dirvose. 

TS modelio disko guoliavietėse naudojami aukštos 
kokybės guoliai, kuriems nereikia priežiūros, ir 
aukštos kokybės eksploatacinės detalės, pvz., 
keramikinės, su specialia kieta lieta danga.

Trąšų ar kombinuotieji noragėliai?
„Junkkari“ S modelyje trąšos gali būti įterpiamos 
įvairiai. Jos gali būti beriamos kombinuotuoju 
noragėliu į sėjimo eilutę arba atskiru trąšų noragėliu 
į trąšų eilutes 25 cm tarpueiliu. Sėjamoji taip pat 
gali būti sukonstruota tiktai sėjimui ir ekipiruota su 
bazine tręšimo įranga (jei reikalinga). Pasirinkus 
atskirą trąšų išsėjimą, gali būti įrengiami du variantai:
nusidėvėjimui atsparus diskinis trąšų noragėlis, 
puikiai prasiskverbiantis pro augalines liekanas, arba
patikimas S formos trąšų noragėlis su kieta danga.
 
Kombinuoto tipo versija ne tik reikalauja mažiau galios
iš traktoriaus, bet ir turi galimybę noragėlių bloką 
greitai perjungti naudojimui su tirpiu azotu (ypač 
patogu esant sausam pavasariui). Taip paspartinamas
augalo augimas pačioje pradžioje, o daigai yra 
sveikesni, nei tręšiant į atskirą trąšų eilutę.
 
Jei sėjant naudojamos trąšos kuriose azoto kiekis 
viršija 120 kg hektarui, rekomenduojama naudoti 
atskirą trąšų noragėlį, kad trąšos nenudegintų sėklų. 
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S-M-D
NORAGĖLIAI

M serijos noragėliai
M serijos noragėliai skirti naudoti įvairiais sėjimo 
būdais ir esant įvairiai dirvai. Šis noragėlis – patvarus 
pleišto formos diskas, kurio prispaudimo diapazonas 
10–120 kg. Jo prispaudimą galima reguliuoti 
traktoriaus hidraulika.

Noragėlis puikiai tinka įterpiant į visų tipų dirvą 
ir taip pat gali būti naudojamas sėjant tiesiogiai, 
jei tai galima pagal esamas sąlygas. M serijos 
agregatai tinkamiausi sėti į kultivuotą dirvą esant 
įvairiems jos tipams. Tinkamai valdant noragėlio gylį, 
garantuojamas geras sėjimo rezultatas.

Patvarūs ir patikimi
Išskirtinis dėmesys buvo skirtas M serijos noragėlių 
patvarumui. Speciali noragėlio dalies danga yra 
sustiprinta keramine nusidėvinčia dalimi, kuri yra 
dvigubai atsparesnė nusidėvėjimui, nei ankstesniojo
modelio. Dantyti noragėlio diskai pagaminti iš 5 mm
kietinto boro plieno, o diskų plokštelės tvirtai 
privirintos prie disko.

Noragėlio diskui naudojami ypač patvarūs 
aukščiausios kokybės dviejų eilių rutuliniai guoliai. 
Be to, jiems nereikia atlikti jokių priežiūros darbų. 
Pasirenkamos medžiagos ir komponentai užtikrina 
stabilų darbą net sudėtingiausiomis sąlygomis.

Tiksliai beriama sėkla
„Junkkari“ M serijos noragėliai ypač tiksliai beria 
sėklas, o veikimo principas toks pats, kaip ir S serijos 
noragėlių. Noragėlio sėjimo gylis yra reguliuojamas, 
todėl sėklos tiksliai išberiamos į dirvą. Noragėlis seka 
dirvos paviršiaus kontūrą ir sėklos įterpiamos be 
uždelsimo.

Sėjama tiksliai į nekultivuotos dirvos sėjimo eilutės 
guoliavietę, o dėl kapiliarinio efekto drėgmė pakyla ir 
pasiekia sėklas. Pastovus nustatytas sėklos įterpimo 
gylis palaikomas dėka sumanios konstrukcijos, kai 
sėkla iki pat dirvos nukeliauja sėklavamzdžiu. Šioje 
konstrukcijoje nėra nėra disko, kuris gali iškelti sėklas
į paviršių, kai dirvožemis būna sausas.

Trąšų įterpimas į sėklų arba atskirą eilutę
Naudojant M serijos modelį, trąšas galima įterpti į 
sėklų eilutę (naudojant kombinuotą noragėlį) arba 
atskirą eilę (naudojant trąšų noragėlį) 25 cm tarpueiliu. 
Sėjamoji gali būti komplektuojama tik sėjimo operacijai 
atlikti arba ekipiruojama su bazine tręšimo įranga, 
skirta trąšoms įterpti į atskirą eilutę. Trąšų noragėliai 
parduodami kaip papildoma įranga. Tai yra ypač tvirti 
diskiniai noragėliai su guminėmis spyruoklėmis ir 
dantytais diskais.
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NORAGĖLIAI

S-M-D
D-serijos noragėliai
Ilgų tyrimų ir gaminių tobulinimo rezultatas – 
„Junkkari“ D serijos noragėliai, kurie yra patvariausi iš
bendrovės gaminamų noragėlių. Jie skirti tiesioginiam
sėjimui, bet taip pat tinkami naudoti ir kultivuotuose 
laukuose.

D serijos noragėlių eilutės išdėstytos kas 16,7 cm, todėl
užsikimšimo augalinėmis atliekomis tikimybė yra ypač 
nedidelė. Dvigubam diskiniam noragėliui naudojamas 
445 mm skersmens abrazyvinis atsparus plieninis 
diskas. Dėl didelio skersmens reikalinga maža vilkimo 
jėga, o noragėliai tolygiai ir tiksliai įsiskverbia net į 
sunkią dirvą.

Tikslumas ir patikimumas
D serijos noragėlių prispaudimo diapazonas yra 60–
220 kg ir yra bene plačiausias rinkoje. Didelis darbinio
gylio reguliavimo ratukas optimaliai įrengtas, todėl 
įterpiama tiksliai ir į minkštesnę dirvą.

Panašiai kaip ir kitų „Junkkari“ noragėlių, D serijos 
noragėlių darbinis gylis nustatomas tame pat 
taške, kur sėklos įterpiamos į dirvą. Darbinio gylio 

reguliavimo ratukas yra šiek tiek toliau už diskų, kad 
nebūtų užverstas gruntu nuo noragėlio disko dirbant 
net sudėtingiausiomis sąlygomis.

Noragėlis nukreipia sėklas ir trąšas tiesiai į guoliavietę 
Sėklų kreipimo vamzdelis ir kreipimo briauna juda 
virš vagos ir užtikrina, kad diskai neišjudins sėklų 
iš guoliavietės. Sėkmingos sėjos pagrindas – sėklų 
įterpimas tiksliai į guoliavietę ir vagos užbėrimas. D 
serijos sėjamosios galinis ratukas kruopščiai užberia 
siauras noragėlių suformuotas vagas.

Išskirtinės kokybės medžiagos ir
komponentai
„Junkkari“ D serijos noragėliams naudojami 
dviejų eilių rutuliniai guoliai, kuriems nereikia 
atlikti priežiūros darbų. Jie yra bene didžiausi iš 
naudojamųjų sėjamosioms. Nusidėvinčios noragėlio 
dalys pagamintos iš aukščiausios kokybės medžiagų 
ir atitinka griežčiausius tiesioginio sėjimo noragėliams
taikomus reikalavimus.
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Sėkmingos sėjos pagrindas – sėklų dozavimo įtaisas
ir noragėliai. Bendrovė „Junkkari“, norėdama užtikrinti
aukščiausią šių esminių komponentų kokybę, pati 
gamina pavarų dėžes, noragėlius ir dozavimo įtaisus.
Apie bendrovės patirtį byloja faktas, kad kiti sėjamųjų 
gamintojai taip pat renkasi „Junkkari“ gaminamus 
agregatų komponentus.

Patikimumas ir paprastumas – dozavimo įtaiso 
esmė. „Junkkari“ sėjamosios sukonstruotos taip, kad 
sėjimą būtų galima tęsti ir dingus elektros maitinimui. 
Šis procesas nėra pertraukiamas net apgadinus 
sėjamosios valdymo kabelį, pvz., sėja tęsiama, nes 
sėjamosios mechanizmo pavara yra mechaninė.

Dozavimo mechanizmą „Junkkari SMD“ modeliuose 
suka patikimas ir laiko išbandytas mechaninis ratas. 
Sėklos norma reguliuojama pavarų dėže, bepakopiu 
būdu, koreguojant pavaros rato gretį. Dozavimo 

mechanizmo tikslumas užtikrina nustatytos normos 
laikymąsi tiek dirbant itin mažais greičiais, tiek ir 
sėjant sėklas, kurių sėjos norma yra labai maža.

Sėjant smulkias sėklas, naudojamas specialiai tam 
skirtas dozavimo sistemos rinkinys. Taigi, net jei 
reiks išberti vos kelis kilogramus, sėjamas kiekis bus
tiksliai reguliuojamas.

Dozavimo įtaisas sukonstruotas veikti paprastai ir 
patikimai, dėl to nenukenčiant tikslumui ir reguliavimo
parametrams. Sėklos normos sureguliavimo 
bandymas atliekamas itin paprastai. Sėjamoji 
papildomai gali būti komplektuojama su paprastu 
naudoti valdymo pultu. Pasirinkus ISOBUS terminalą, 
trąšų ir sėklų kiekį galima automatiškai valdyti 
vadovaujantis sėjimo planu ir GPS padėtimi.
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ECO SĖKLADĖŽĖ yra kombinuota vidutinio dydžio 
sėkladėžė su reguliuojama skiriamąja sienele ir 
rankomis suvyniojamu dengiamuoju brezentu. Trijų 
metrų sėjamosios sėkladėžės bendrasis tūris sudaro 
2 700 litrų, o keturių metrų – 3 700 litrų. „Eco“ 
sėkladėžė tai tinkamas pasirinkimas norintiems, kad
bendras sėjamosios svoris būtų mažesnis ir nebūtų 
suplūkiama dirva. Esant mažesnei sėkladėžei, galima
naudoti mažesnį traktorių darbui su sėjamąja. Be to, 
užpildymo aukštis yra mažesnis, nei „Plus“ versijos.

PLUS SĖKLADĖŽĖ yra didelė kombinuota sėkladėžė
su reguliuojama skiriamąja sienele. Dengiamasis 
brezentas atidengiamas veikiant spyruoklei. Trijų 
metrų sėjamosios sėkladėžės bendrasis tūris siekia 4
200 litrų, o keturių metrų – 5 700 litrų. „Plus“ puikiai 
tinka norint ilgesnių užpylimo intervalų ir apsėti 
didesnį plotą. Užpildžius didesnę sėkladėžę, galima 
vienu ypu apsėti didesnį plotą, nebereikia vežti sėklų
ir trąšų į lauką.

SEED SĖKLADĖŽĖ yra tinkamiausias pasirinkimas
norint tiktai sėti. Sėkladėžė yra su rankomis 
vyniojamu dengiamuoju brezentu. Trijų metrų 
sėjamosios sėkladėžės tūris siekia 2 700 litrų ir 3 700
litrų esant keturių metrų versijai. Tai yra efektyvus ir 
erdvus pasirinkimo variantas sėjimui. Sėkladėžę taip
pat galima komplektuoti su pirminio tręšimo įranga. 
Todėl atsiranda galimybė efektyviai suderinti sėją 
su tręšimu, kad pavasarį vešėtų sveiki žiemkenčių 
daigai.

„Junkkari“ sėjamosios gali būti su trijų skirtingų 
dydžių sėkladėžėmis: „Eco“ ir „Plus“ sėkladėžėmis/  
trąšadėžėmis bei „Seed“ sėkladėže. Visos sėkladėžės
turi brezentinius gaubtus su lengvai atjungiamu 
užraktu. Be to, galima lengvai nustatyti, kad 
brezentas būtų vyniojamas priekyje, gale ar ties 
sėkladėžės viduriu, prie skiriamosios sienelės. Visose 
sėkladėžių versijose gali būti įrengta smulkių sėklų / 
pirminio tręšimo įranga. „Eco“ ir „Plus“ bunkeriuose 
yra standartiškai įrengiami trąšų ir papildomai sėklų 
sietai.

Konstruojant ypatingas dėmesys skirtas naudotojų 
saugumui. Prieigos vietos, darbinės platformos ir 
turėklai suprojektuoti taip, kad būtų saugu pildyti 
sėjamąją ir atlikti kitus pagrindinius darbus. Darbinės 
platformos, pvz., yra išsivalančios, todėl ant jų 
nesikaups dulkės.

Sėkladėžės dydis – pagal jūsų poreikius
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Ratų eilė už sėjamosios atlieka dvi užduotis: jie veikia 
kaip transportavimo ratai bei tankintuvas, esantis 
iš karto už noragėlių. Todėl atskiras privolavimas 
tampa nebereikalingas, taip ženkliai sutaupomas 
laikas ir degalai.

Dideli ratai tausoja dirvą ir taupo pinigus
„Junkkari“ S, M ir D serijos sėjamosios gali būti 
komplektuojamos su dviejų dydžių tankinimo volo 
ratais: 7.5x16” arba 7.5x20”. Didelių padangų pra-
našumas ypač juntamas lengvose dirvose taipogi 
tuomet, kai sėjamoji sukomplektuota su padidinta 
”Plus” sėkladėže. Dėka didelių 20 colių padangų, sė-
jamąją lengviau vilkti. Šios padangos padeda išvengti 
žemių sustūmimo efekto. Taip pat sutaupoma degalų 
ir mažiau suplūkiama dirva, nes mažiau suslegiamas 
paviršius.

Ratų dydžiai parinkti taip, kad sėjamąją galima 
transportuoti ir su pilna sėkladėže. Tvirtas ir erdviai 
suprojektuotas ratų rėmas užtikrina patogų techninį 
aptarnavimą bei išvalymą. Važiuoklės konstrukcija 
leidžia ratams idealiai prisitaikyti prie dirvos pavir- 
šiaus, todėl privolavimas yra tolygus, o transportavi-
mas stabilus ir saugus.

Jei sėjamoji dirba sudėtingose sąlygose, padangas 
galima užpildyti poliuretano mišiniu, taip apsaugant 
jas nuo pradūrimo.

Efektyvus prispaudimas ir
patikimas transportavimas
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Aketėlės užbaigia sėjimo procesą
Aketėlės sumontuotos sėjamosios gale, jų virbai 
purena dirvos paviršių tarp sėklų eilučių, kurį 
suspaudė tankintuvo ratai ir taip supurena 
padangų supresuotą dirvos paviršių. Tinkamai 
supurentoje dirvoje nesiformuoja pluta, bei lėčiau 
išgaruoja taip reikalinga drėgmė. Sėjamoji gali 
būti komplektuojama su dalinio pakėlimo funkcija 
patogesniam apsisukimui galulaukėse. Naudojant 
dalinį pakėlimą aketėlės išlieka darbinėje padėtyje.

S ir M serijos modeliuose vienas ratas privoluoja dvi 
eilutes, o tarp jų juda aketėlės. D serijos modelyje 
prispaudimo ratukai prie noragėlių pprivoluoja ir 
užberia eilutes. D modelio aketėlės sureguliuotos 16,7
cm tarpueiliams, taigi jos taipogi išpurena tarpus tarp
eilučių.

S ir M serijos modelių sėjimo eilutės.



Visos  S, M ir D sėjamosios galimi būti  komplektuojamos 
su trijų skirtingų tipų valdymo pultais, atsižvelgiant į 
vartotojo poreikius.

Elektrinis ploto matuoklis
Elektrinis matuoklis tinkamas naudotojams, norintiems 
paprasčiausio bazinio sėjamosios valdymo. Valdymo 
pultas yra su dviem apdirbto ploto skaitikliais. Šis 
valdymo pultas yra paprastas ir nepalaiko technologinių 
vėžių formavimo ir sėkladėžės lygio sekimo funkcijų.

„G-Wizard“ terminalas
Tai šiuolaikiškas ir universalus valdymo terminalas, 
kuris atlieka daugumą sėjamosios monitoringo ir 
valdymo funkcijų. Aiškiame ekrane pateikiama visa 
reikiama veikimo informacija. Valdymo terminalas 
paprastas ir logiškas. Atsižvelgiant į sėjamosios 
komplektavimo lygį, valdymo terminalu stebimos ir 
valdomos tokios funkcijos:
- važiavimo greitis,
- du ploto skaitikliai,
- sėkladėžės lygio jutikliai,
- dozatoriaus sukimosi jutikliai,
- ženklintuvų valdymas,
- technologinių vežėžių valdymas,
- dalinio pakėlimo funkcija,
- trąšų normos nuotolinis koregavimas („Wizard
   Plus“ modelis),
- pavarų dėžės stebėsena.

„Isobus“
Pasirinkus ISOBUS terminalą, sėjamosios funkcijos 
valdomos traktoriaus ISOBUS terminalu. Tokiu atveju 
traktoriuje nereikia įrengti atskiro sėjamosios ekrano. 
Jei ketinama naudoti papildomas ISOBUS terminalo 
funkcijas, „Junkkari“ gali pateikti atskirą ISOBUS 
terminalą, kad traktorius galėtų veikti su sėjamąja. 
ISOBUS terminalas yra paprastas naudoti ir univer- 
salus, juo lengva valdyti sėjimo laiką ir tikslaus sėjimo 
funkcijas, t. y. automatiškai koreguoti sėklų ir trąšų kiekį 
pagal GPS informaciją. Valdymo terminalas stebi ir 
valdo šias funkcijas:
- važiavimo greitis,
- trys ploto skaitikliai,
- sėkladėžės lygio jutikliai,
- dozatoriaus sukimosi jutikliai,
- ženklintuvų valdymas,
- technologinių vėžių funkcija,
- dalinio pakėlimo funkcija,
- trąšų ir (ar) sėklų normos nuotolinis reguliavimas,
- pavarų dėžės stebėsena,
- automatinis trąšų ir sėklų normos reguliavimas.

Patogūs ir lengvai perprantami valdymo pultai
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Papildomos komplektacijos variantai

Hidraulinis ženklintuvas Dvi eilės diskų priekyje

Tankintuvas

Smulkių sėklų
sėjimo įrenginys

S serijos atskiri trąšų
įterpimo noragėliai

S serijos atskiri trąšų
įterpimo diskai

Dalinio pakėlimo funkcija

Lyginimo lenta

S serijos atskiri trąšų
įterpimo noragėliai

Dviguba lyginimo lenta

Dviejų eilių kultivatorius

Technologinės vėžės sėklai Technologinės vėžės
trąšoms

Trąšų ir (ar) sėklų
normos nuotolinis

reguliavimas

Sėklų sietai Papildomas sėkladėžės
lygio sensorius

Dvitaškė pakaba

Tikslaus ūkininkavimo
sprendimai
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 S 300/S 400  M 300/M 400  D 300/D 400
NORAGĖLIAI

Tiesioginio sėjimo poreikis Lengvai įdirbta, įdirbta Tiesioginis sėjimas (1), lengvai įdirbta, įdirbta Tiesioginis sėjimas, lengvai įdirbta, įdirbta

Noragėlių tipas Vieno disko noragėlis Vieno disko noragėlis Dviejų diskų noragėlis

Darbinio gylio valdymas Pleišto formos noragėlio diskas Dantytas, pleišto formos noragėlio diskas Gylio reguliavimo ratukas

Noragėlio patvarumas Geras Puikus Puikus

Noragėlio prispaudimo diapazonas 5–30 kg 10–120 kg 60–220 kg

Noragėlio prispaudimo reguliavimas Mechaninis arba hidraulinis Hidraulinis centralizuotas Mechaninis, kiekvieno noragėlio

Prispaudimo elementas Įtempimo spyruoklė Įtempimo spyruoklė Prispaudimo spyruoklė

Eilučių skaičius (3/4 m) 24/32 24/32 18/24

Tarpueilis 12.5 cm 12.5 cm 16.7 cm

Trąšų įterpimo būdas Trąšų noragėlis / sėklų noragėlis Trąšų noragėlis / sėklų noragėlis Sėklų noragėlis

S formos trąšų noragėlis Pasirenkama - -

Vieno disko trąšų noragėlis Pasirenkama Pasirenkama -

SĖKLADĖŽĖ

Sėkladėžės variantai „Eco“, „Plus“ arba „Seed“

Tūris „300 Eco/Seed“ 2 700 l       „400 Eco/Seed“ 3 700 l        „300 Plus“ 4 200 l         „400 Plus“ 5 700 l

Skiriamoji sienelė Reguliuojama

Trąšų sietai Standartinė komplektacija

Sėklų sietai Pasirenkama

Sėkladėžės gaubtas „Plus“ sėkladėžės sulankstomas / „Eco“ ir „Seed“ sėkladėžių susukamas rankomis

Trąšų dozavimo įtaisas Tiekimo ratukas su pavarų dėžės reguliavimu

Sėklų dozavimo įtaisas 2 dantyti ratukai su pavarų dėžės reguliavimu

TANKINTUVAS

Padangų dydžiai 7.5–16 arba 7.5-20

Stabdžiai Pasirenkama

Padangų užpildymas poliuretanu Pasirenkama

KITA ĮRANGA

Hidrauliniai ženklintuvai Pasirenkama Pasirenkama Pasirenkama

Tankintuvas 100 cm/7.5 x 16 ” Pasirenkama - -

Tankintuvas 140 cm/10.0/75-15.3 Pasirenkama Pasirenkama Pasirenkama

SĖJAMOSIOS VALDYMAS

Valdymo tipo pasirinkimas Be valdymo pulto / ploto matuoklis / „G-wizard“ / ISOBUS

Technologinės vėžos trąšoms Pasirenkama

Technologinės vėžos sėklai Pasirenkama

Nuotolinis trąšų normos reguliavimas Pasirenkama

Nuotolinis sėklos normos reguliavimas Pasirenkama

Tiksliosios žemdirbystės sprendimai Pasirenkama

Papildomas sėkladėžės lygio sensorius Pasirenkama

PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA

Hidraulinis ženklintuvas Pasirenkama Pasirenkama Pasirenkama

Lyginimo lenta Pasirenkama Pasirenkama Pasirenkama

Dviguba lyginimo lenta - Pasirenkama -

Dviejų eilių kultivatorius - Pasirenkama -

Dvi eilės diskų priekyje - Pasirenkama -

Dalinio pakėlimo funkcija Pasirenkama Pasirenkama Pasirenkama

Smulkių sėklų ir pirminio tręšimo įranga Pasirenkama Pasirenkama Pasirenkama

MATMENYS

Darbinis plotis 300/400 cm

Transportavimo plotis 300/400 cm

Aukštis trasportavimo metu (3/4 m) 291/341 cm 302/352 cm  302/352 cm

Užpylimo aukštis (Eco/Plus) 189/216 cm 223/228 cm 205/233 cm

Ilgis 474–650 cm 539–798 cm 591–851 cm

Svoris min. 2 500 kg / 3 100 kg min. 3 200 kg / 3 900 kg min. 3 950 kg / 4 700 kg

Traktoriaus galios poreikis (3/4 m) 100 AG / 130 AG 120 AG / 145 AG 90 AG / 115 AG

1) Nerekomenduojama tiesioginiam sėjimui į sunkią dirvą. Gamykla pasilieka teisę atlikti pakeitimus iš anksto nepranešus.
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UAB „Biržų žemtiekimas“ 
Biržų padalinys
Tiekimo g. 4, LT - 41128 Biržai
Tel. +370  450 31383
Kauno padalinys
9-ojo forto g. 47 LT - 48100 Kaunas
Tel. +370 612 62005

El. p. info@zemtiekimas.lt
www.zemtiekimas.lt

PREKYBOS ATSTOVAS


