КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
Пропашна 8-ми рядна сівалка AME (виробництва США)
Нове покоління висівних секцій Precision Planting, що з'єднали в собі переваги попередніх
моделей з більш високим рівнем продуктивності і довговічності.
Висівні секції Precision Planting відрізняють поліпшені експлуатаційні характеристики,
продуктивність, точність висіву і рентабельність, а також багато інших переваг, що дозволяють
підвищити ефективність посівних робіт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рік виробництва_____________ 2013
Напрацювання ______________ Нова
Тип сівалки - напівпричіпна
Тип висівного апарату - вакуумний
Кількість рядів - 8 шт
Міжряддя - 70 см
Обсяг зернового бункера - 58 л
Кількість бункерів - 8 шт / 464 л
Вага бункера для сухих добрив - 250 кг
Кількість бункерів - 4 шт / 1000 кг
Швидкість роботи - 10 км/год
Продуктивність - 5,85 га/год
Ширина транспортна - 5,6 м
Норма внесення добрив - 36-736 кг/га
Маркера - гідравлічні, дискові з можливістю
регулювання кута атаки
Необхідна потужність трактора - від 100 к.с.
Вага сівалки - 2850 кг
Контроль висіву, управління - Монітор (Raven)
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УМОВИ ПОСТАВКИ
БАЗІС ПОСТАВКИ
м. Підгородне, Дніпропетровська обл.

ДАТА ПОСТАВКИ
В наявності

ЗАПУСК ТА НАВЧАННЯ
Продавець гарантує провести навчання для
представників Покупця з технічних і
експлуатаційних особливостей Товару, що
поставляється, а також зробити налаштування
та запуск товару в господарстві

ВАРТІСТЬ

27 000,00 USD

Ціна вказана з урахуванням ПДВ, вартості
розмитнення, сертифікації техніки,
передпродажної підготовки

Менеджер з продажу техніки
Манза Сергій
+ 38 (067) 566 28 99
manza@agrotek.org.ua
Центральний офіс: + 38 (056) 732 22 33
+ 38 (056) 732 94 00

комерційна
пропозиція
Пропашна 8-ми рядна сівалка AME (виробництва США)
СПЕЦІФІКАЦІЯ ПОСТАВКИ ТОВАРУ:
-пропашна 8-ми рядна сівалка Tricor в зборі з V-подібними прикочуючими колесами;
-брус рами 7х7 дюймів (178х178 см);
-подвійний сошник для внесення сухих добрив і очищувач рядка;
-міжряддя 70 см;
-2-х точковий тяговий брус зі стояночної опорою (Домкратом);
-варіативний гідропривід висівного апарату і висіваючий апарат вакуумного типу;
-4 транспортних колеса в зборі;
-висіваючі апарати вакуумного типу з комплектом висівних дисків для кукурудзи та
соняшнику;
-маркера - гідравлічні, дискові з можливістю регулювання кута атаки;
-високопродуктивний насіннєвий жолоб;
-бак для внесення сухих добрив з варіативним гідроприводом (4 по 250 л).

Система дозування.
Вакуумна система дозування насіння дозволяє акуратно
поміщати кожне насіння в борозну. Простота конструкції даної
системи обумовлює точну підтримку відстані між
насінням в рядку і забезпечує простоту в технічному
обслуговуванні, так як єдиною змінною деталлю є
дозуючий диск. Процес перенастроювання для висіву інший
культури або насіння іншого розміру займає менше хвилини і
не вимагає використання спеціальних інструментів. Вакуумна
система дозування не просто видуває насіння в борозну, а за допомогою вакуумного
відсічення акуратно поміщає кожне насіння в ряд.
Внесення добрив
Кожен ящик для гранульованих добрив вміщує 250 кг, що дозволяє збільшити інтервали між
завантаженнями. Завдяки тому, що кришка ящика широко відкривається, добрива засипаються
швидко і без втрат.
Очищувач ряду.
Сівалка в базовій комплектації обладнана очищувачами ряду високої міцності YETTER для
мінімальної технології обробітку грунту, які в свою чергу забезпечують рівний і чистий ряд для
подальшої роботи сошників, для внесення сухих добрив і посівного матеріалу
Переваги: просте налашування, краще проростання, відмінний контакт посівного матеріалу з грунтом.
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