СІВАЛКИ ТОЧНОГО ВИСІВУ

ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК
MATERMACC В УКРАЇНІ

ВАКУУМНІ СІВАЛКИ ТОЧНОГО ВИСІВУ
Ємності для добрив
Замовник може вибирати між
кількома ємностями, які розрізняються за об’ємом та матеріалом - пофарбована сталь
або нержавіюча сталь.

Microvolumex−
мікрогранулятори
Ємності з нержавіючої сталі
об’ємом 12 л, 25 л з пластика.

Дозуюча система подачі добрив
з подвійними шлангами.
Більш точний розподіл добрив
на сеялках з системою пневматичних добрив.

Рекуперації енергії вихлопу.
В системі рекуперації використовується енергія вихлопних газів двигуна трактора, для
створення необхідного рівня
вакууму розподільників насіння.

MagicSem - вакуумний розподільник насіння.
При заміні висівного диска не потрібно гайковий ключ. Практично
відсутні «двійникі» насіння. Усунення постійного тертя на ущільненнях. Геометрична стабільність
при зміні температури.
Маркери
Дискові і анкерні маркери. Дворядні
маркери для сівалок з перемінним междуряд’ем або однорядні для сівалок з фіксованим междуряд’ем.

Внесення добрив в грунт
Туковий сошник або дводисковий
сошник для внесення добрив.

Рами
Широкий вибір типів рам:
жорстка, телескопично або гідравлічно
складуема та рами із запатентованою системою Easy-Set.

Висіваюча стійка
MagicSem 4000 - анкерні стійки.
MagicSem 8000 - стійки з дводисковим робочим сошником.

Easy-Set система.
Рама з такою системою дозволяє швидко змінювати відстань
між рядами, 2 хвилини на стійку.
Система Easy-Set може використовуватися з висіваючими
стійками серії 4000 і 8000.

TWIN ROW СІВАЛКИ ТОЧНОГО ВИСІВУ
Ємності для добрив
Збільшення врожайності з використанням тієї ж посівної площі стало можливим завдяки інноваційній
двохстрочечній сівалці MaterMacc. Врожайність збільшується за рахунок зміни щільності висіву і генетичного матеріалу насіння з використанням посівів «зигзаг» або «в шаховому порядку». Незалежно від зміни
геометрії посіву, можна використовувати всі технологічні знаряддя які вже є в господарстві, наприклад
культиватори і жатки, так як відстань між центрами рядів таке ж, як і раніше (70-75 см).

Переваги
Висіваючі стійки встановлені в один ряд та не зміщені.
Відсутні перешкоди між колесами, немає забивання.
Невелика відстань між рамою і висіваючою стійкою дає невелике навантаження на навіску.
Синхронізація рядків постійна при будь нормі висіву.
Можливість виключення рядків з посіву.

Висіваючі стійки
MS TWIN - це двохстрочечна висіваюча стійка
серії MS 8000 с дводисковим сошником, що дозволяє висівати в дві лінії, використовуючи два
індивідуальних висівних апарату.
Відстань між сусідніми рядками - 22 см.

Норма висіву 105,000 насіння/га

Ваше обладнання залишається незмінним
Немає необхідності адаптувати або змінювати будьяке обладнання, тільки сівалку MaterMacc, з кроком
70 або 75 см, аналогічно як і для традиційної технології.

Підходить для посіву безлічі різних культур
Сівалка MaterMacc призначена для посіву кукурудзи,
соєвих бобів, соняшника, сорго, ріпаку, насіння олійних культур, арахісу, бавовнику і овощей.
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