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Комерційна пропозиція 

Причіпна механічна зернова сівалка Great Plains 1300F 

Код: S82 

Рік випуску: Нова  

Ширина міжряддя: 15 см. 

Кількість сошників: 26                                

Система внесення сухих добрив 

Ціна: Договірна 

  
 

 

Комплектація:  

Транспортна ширина, м - 4,6 

Робоча ширина, м - 4 

Транспортний просвіт, см  -28 

Висота сівалки, м - 1,68 

Маса сівалки, кг - 1676 

Бункер для насіння: 1 036 л 

Бункер для добрив: 0,480 л 

Робочий хід сошника, см - 20,3 

Розмір шини колеса, см - 19 х 51 

Глибина висіву, см - 0 - 9 

Тиск сошника на грунт, кгс - 41 - 82 

Мінімальна потуж. трактора, к.с. – 65 

 

 

 
Одинарні прикочуючі колеса із чистиками від надмірного налипання ґрунту 

Посилені сошники з гідравлічним регулюванням тиску на ґрунт забезпечують рівномірний контакт по всій 

ширині агрегату. Сошники знаходяться на одній лінії із опорними колесами, що знижує бокове навантаження 

при роботі по нерівних полях. 

Ступиці транспортно-приводних коліс обладнані стопорними муфтами, які можуть швидко роз’єднувати всі 

приводні зірочки для запобігання зношуванню під час транспортування. 

Механічне регулювання тиску сошників на ґрунт. 

  


