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Работна ширина
Необходима мощност минимум
Оптимална мощност
Производителност при 10 км/ч
Работна скoрост
Разход на гориво
Работни органи
Дълбочина при сеитба
Дълбочина при култивиране
Сеитбена норма
Обща вместимост на бункера
Вместимост на предна секция
Вместимост на задна секция
Маса, конструктивна
Тегло на култиваторна секция
Тегло на бункерната секция
Редове работни органи
Работна ширина в първи ред
Работна ширина в следващите редове
Ширина на лапата
Застъпване на лапите
Габарити при работа (ДхШхВ )
Транспортна скорост
Габарити в транспорт (ДхШхВ)
Възможни работни ширини

м
к.с.
к.с.
дка/час
км/час
л/час
бр.
см
см
кг/дка
кг
кг
кг
кг
кг
кг
бр.
мм
мм
мм
см
м
км/час
м
м

Секция задна
2,5 тона

Секция предна
1,5 тона

PARTNER - 9
8,5
220
300
85
12-14
56
27
2-12
16
0,2-38
4 000
1 500
2 500
7 500
5 750
1 750
4
950
310
375
6
11,8х8,5х3,5
30
11,2х5,3х3,5
7,3/7,9

Eлектронно-оптична система за контрол
на изсяването, информира потребителя
Mодулна работна ширина:
7,3; 7,9; 8,5 м

2 апарата, дозиращи
сеитбената норма

4 реда работни органи
Пружинни заривачи,
разпределят почвата

Семената се разпределят по широчина и равномерно, както от ръка.
Гумени притъпкващи колела

30 сантиметра

Финишираща секция окончателно подравнява почвата
Дозатор за
дребносеменни
култури

Баланс Прозорче
Сеитбена норма
налягане

Регулировка

Капак

Дозатор
Задвижващ вал

Дозатори от
неръждаема
стомана - точни,
опростени,
надеждни.

рапица

Сеитба на
множество
култури от
рапица до
слънчоглед

лен
пшеница

Крилчати
гайки
Контрол на
сеитбения поток

соя

Транспортна
магистрала

слънчоглед
Неръждаема
стомана

http://www.priaspa.com
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СЛЯТА СЕИТБА
- по-високи добиви

СЕЯЛКА - PARTNER 9.0

Водеща особеност на сеялка PARTNER е оптимална слята сеитба
без празни пространства и междуредия.

РЕДОВА СЕИТБА

СЛЯТА СЕИТБА

така изглеждат семената

Сеялка PARTNER

Сеитбена норма: 5 млн бр/ха (20 кг/дка)
положени 20 семена

7 млн бр/ха (28 кг/дка)
положени 28 семена

СЛЯТА СЕИТБА Е:

- спестено време
- икономия на трудови ресурси

междуредие

КОНКУРЕНЦИЯ НА КОРЕНОВИТЕ СИСТЕМИ НА РАСТЕНИЯТА
Поникването и растежът изглеждат еднакви.
На пръв поглед изглежда, че сa „точно“, но….

СЕИТБАТА НА ПРЪВ ПОГЛЕД Е РЯДКА
Изчислявайки се оказва, че на същата площ имаме 28
семена вместо 20 (40% повече засяти семена).

30% конкуренция
и застъпване на
кореновата и
листна система

87% ОТ ЗЕМЯТА Е СВОБОДНА И
“ОТСТЪПЕНА” НА ПЛЕВЕЛИТЕ
30% конкуренция и застъпване на кореновата система
на две растения за една и съща хранителна площ, в
следствие влагата, слънцето и хранителните вещества
там не достигат.

За 20 години работа посевният комплекс за слята сеитба
PARTNER е доказал получаването на по-високи добиви
спрямо редовата сеитба. Тази сеялка Ви дава възможност
да достигнете следното увеличение на Вашите резултати:
76% ПЛОЩ Е НЕЗАЕТА
Равномерно запълнено пространство и развитие на
растенията. Посятото не се конкурира помежду си.
Плевелите започват растежа си, но пшеницата вече
формира братя, запълващи всичкото свободно
пространство. Плевелите са закъснели….

ПШЕНИЦА
СЛЪНЧОГЛЕД
РАПИЦА
ЕЧЕМИК
ГРАХ
СОЯ
ОВЕС

площ в която
се конкурират
три растения

площ в която
се конкурират
две растения

67% ОТ ЗЕМЯТА Е ЗА ПЛЕВЕЛИТЕ
Растейки засятата култура се бори и души
сама със себе си. За 90% от хранителната площ
в реда се конкурират две растения, а за 30% от нея три
растения. В междуредието свободно
се развиват плевелите.
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СВОБОДНО ПРОСТРАНСТВО ОТ 5%.
Порасналите растения и корeновите им системи
започват да се достигат. Конкуренцията е
минимална. Пшеницата е максимално
формирала коренова система и братя. Повърхността
на земята е напълно засенчена от засятата култура.

СРЕДНО
кг/дка

МАКСИМAЛНО
кг/дка

+60
+40
+30
+50
+70
+20
+40

+210
+120
+120
+170
+210
+20
+120

Сеялка PАRTNER - гаранция за високи добиви!
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