КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
ПРОПАШНА СІВАЛКА KVERNELAND OPTIMA
Це високоточна технологія посіву пропашних культур. Добре відома сівалка Optima, заснована
на причіпний рамі, завдяки чому можливе агрегатування з тракторами меншої потужності. Optima
TFprofi добре зарекомендувала себе в агрегатуванні з тракторами МТЗ 82 і 1025. Особливістю цієї
машини є широкі можливості комплектації: важкі секції Optima HD або стандартні секції.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рік виробництва_____________ 2011
р.

Кількість рядків-8
Ширина захвату-6м
Транспортна ширина-3м
Ємність бункера добрива-2000л
Обсяг ємності для посівного матеріалу-55x8=440
Зусилля притиску на сошники 129-229кг
Міжряддя-70см
Глибина посіву- від 0 до 9,5см
Висота падіння насіння-50см
Привід: насіння / добрива-пневматичний/ мех
Споживана потужність вiд 82 л.с.
Розмір колес-4x12.5/80-18
Вага (з бункером для добрив)-3640кг
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УМОВИ ПОСТАВКИ
БАЗІС ПОСТАВКИ
м. Підгородне, Дніпропетровська обл.

ДАТА ПОСТАВКИ
В наявності

ВАРТІСТЬ
Сівалка Kverneland Optima HD

19500 EUR

Ціна вказана з урахуванням ПДВ, вартості
розмитнення, сертифікації техніки.

Менеджер з продажу техніки б/в
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 СІВАЛКА KVERNELAND OPTIMA
СПЕЦІФІКАЦІЯ ПОСТАВКИ ТОВАРУ
Опис позиції
Сівалка Optima HD. Причіпна. Рама складається гідравлічно.
Привід вентилятора від ВВП (1000 об/хв) із гідравлічно складними маркерами.
Монітор.
Зубчастий диск маркера з опорним кільцем.
Насінєвий канал "екстра".
Сошники дискові для добрив HDII.
Датчик наявності добрив.
Обладнання для внесення добрив (бункер 2000л), мех.привід дозаторів, місток для
завантаження.
Висіваючий диск для соняшника.
-HD секція для мінімальної і традиційної технологи обробки грунту
Потужна конструкція для традиційної і мінімальної технології
обробітку грунту, точний контроль глибини забезпечують копіюючі
колеса з крокуючою підвіскою. Висіваючий апарат розміщений над ріжучими
дисками для відмінного контролю глибини. Індивідуальна вага секції - 129 кг.
Навантаження на секцію може бути збільшена +100 кг., системою пружин.
V-подібний каток, може налаштовуватися в 3 позиції від 0 до 45 кг,
Регулюється кут і відстань між колесами. Насіннєвий канал
«екстра» має поліпшену форму жолоба по якому насіння падаютьcя
точно в центр борозди, на її дно. Завдяки тандемной конструкції
висіваючої секції (наявність копіюючих коліс біля сошників),
досягається точне укладання насіння по глибині. Сошники зроблені з
високою рельєфною лінією, тим самим при сівбі бобових культур або
сівбі в сухий грунт на велику глибину, небезпека зносу корпуса
сошника, зведена до мінімум.
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