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Високоточна пневматична пропашна сівалка з внесенням добрив
Maschio Gaspardo SP 8 F

Технічні характеристики

SP

Ширина рами, м

5,80

Максимальна кількість рядків, шт
Міжряддя, см
Ємність бункера насіння, л

8
70-75
36

Оберти відбору потужності, об./мин.

540

Необхідне тягове зусилля, к. с.

90 - 110

Ємність резервуара для мінеральних добрив, л

4 х 160

Ціна:

19 000,00 Євро з ПДВ

Універсальна, високоточна, пневматична пропашна сівалка з внесенням добрив SP 8F для використання з
усіма типами насіння на підготовленому грунті. SP 8F є новим поколінням високоточних універсальних
сівалок, є результатом досвіду, накопиченого компанією Gaspardo, працюючи в тісному контакті з
працівниками сільського господарства.
Фундаментально важлива концепція модульної в моделі SP 8F була розвинена і доповнена концепцією
простоти, як з конструктивної точки зору, так і з точки зору практичності використання. Простота у
використанні, надійність і точність висіву є основними характеристиками даної сівалки.
Тиск елемента на грунт може регулюватися за допомогою пружини регулювання тиску.
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Леміш зі зносостійкої сталі стали з системою швидкої заміни. Корпус розподільника, повністю виконаний
з алюмінію.
Заднє «V» -образні колеса з гуми.
Точна швидке регулювання глибини висіву.
Бункер насіння і добрив з високоміцного пластика.
Надійна карданна трансмісія з швидкодіючим роз'ємом і акустичної безпекою: не потребує
обслуговування.
Швидке відкриття для швидкої заміни диска, прокладка з низьким тертям.
Синтетичні втулки не потребують обслуговування.
Об'ємний висіваючий апарат для добрив легко регулюється і дозволяє розподіляти добрива з різним
дозуванням, підтримуючи точність в межах: 50-700 кг / га.
Централізоване регулювання, зручна і швидка.
Антикорозійне лакофарбове покриття, стійке до стирання, катафорезного обробка металевих компонентів
забезпечує довгострокове використання.
Постійний контроль за якістю посіву забезпечується завдяки сигналізації посіву, встановленої в кабіні.
Монітор контролю «V-1200» видає наступну інформацію: контроль висіву зерна; індикатор дистанції
висіву зерна; лічильник гектарів обробленої площі
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