Mehāniskās sējmašīnas

Mehāniskās
sējmašīnas
EcoLine, ProfiLine
ProfiLinei
MasterLine
un
MasterLine

Moving agriculture ahead

EcoLine
Neliels svars un precīza darbība

Ideāli piemērota sējmašīna mazām un
vidēja izmēra saimniecībām, ar kuru
var sēt uzkarinot to tieši uz traktora
vai savienojot ar kultivatoru, kā arī ar
vertikālo vai horizontālo frēzi. Pateicoties
nelielajam svaram (3m modelis sver tikai
499 kg), sējmašīnas ir labi piemērotas
mazas jaudas traktoriem. Sēklu tvertnei
ir masīva konstrukcija un kalpo arī kā
sējmašīnas rāmis. Iespējamie attālumi
starp rindām 10, 12, 13, 14 vai 16 cm.
Sējmašīna ir aprīkota
ar lemesīšiem (EU) vai vienrindas diskiem
(ER). Ieteicams ER diskus lietot ar dziļumu
ierobežojošām šļūcēm, lai precīzi
noregulētu sēšanas dziļumu.

Īpašības
• Izsējas zaros neiesprūst augu atliekas
un augsne.

•

Elektriski regulējama tehnoloģiskā
sliede un marķieri (papildaprīkojumā).

•

Tiek ievērots precīzs sējas dziļums
neatkarīgi no zaru stāvokļa.

•

•

Vienmērīgu sēklas sadīgšanu
nodrošina precīzi ievērotais sējas
dziļums.

Pirmssadīgšanas tehnoloģiskās
sliedes marķieri – tiek izmantoti ja
tīrumu ir jāmiglo pirms augu
sadīgšanas (papildaprīkojums).

•

Sieti neļauj svešķermeņiem nokļūt sēklu
tvertnē (papildaprīkojums)

•

Instrumentu, rezerves daļu u.c. lietu
glabāšanai paredzēta vieta.

•

•

7.00x12 riepas ar traktora riepu
protektoru, nodrošina precīzu apsētās
platības uzskaiti
Zaru spiedienu uz augsni
ieregulē manuāli ar kurbuļtipa skrūvi
(standarta aprīkojums) vai hidrauliski
(papildaprīkojums).

Lemešu tipa sēklu zari (EU).

Wing-Flow tipa aizrausējzari.

Sēklu zars ar vienu disku (ER).

Vario-K bezpakāpju pārnesumu kārba izsējas
normas regulēšanai.

Ātra sakabe ērtai piekabināšanai
(papildaprīkojums).

Riepas ar skujiņas tipa protektoru un tīrītāju.
(papildaprīkojums).

Tehniskie parametri
Darba platums, cm

Papildaprīkojums
EcoLine 250

EcoLine 300

250

300

Platums transportēšanas laikā, cm

250

300

Svars bez aizmugurējām, kg

465

508

Augstums, cm

139

139

Sēklu iepildīšanas augstums, cm

128

128

Sēklu tvertnes tilpums litros

446

556

Iepildīto sēklu svars kg, kvieši

334

417

Zaru skaits ar lemesīšiem

17/19/21

19/21/23/25/29

Zaru skaits – viendisku zari

17/19

19/21/23

2

2

Zaru rindu skaits
Attālums starp rindām, cm

33

33

Piedziņa

Bezpakāpju

Bezpakāpju

Sēklas izsējas spolītes

Zobaini rullīši

Zobaini rullīši

7.00X12

7.00X12

Riepas

• Izsējas normas regulēšana no
traktora kabīnes
• Hidrauliski pārslēdzami marķieri
• Pirms sadīgšanas marķieri
• Tehnoloģiskās sliedes vadības bloks
• Hopper sieve 17 mm
• Zālāju sēklu kaste
• Starta minerālmēslu kaste
• Hidrauliski regulējams sēklu zaru
spiediens

ProfiLine
Augstražīga un daudzpusīga

Patiesi universāla un daudzpusīga
sējmašīna, ideāli piemērota
profesionāliem lauksaimniekiem. ProfiLine
ar darba platumu 3, 4 un 4,5 m un sēklu
kastes tilpumu līdz 1200 l ir piemērota
vidēja un liela mēroga saimniecībām. Lai
samazinātu sējmašīnas svaru, sēklu tvertne
vienlaicīgi ir daļa no sējmašīnas rāmja,
tomēr tiek saglabāta konstrukcijas stiprība
un izturība. Iespējamais attālums starp
rindām ir 10, 12, 13, 14 vai 16 cm.

Īpašības
• Var sēt uzkarinot tieši uz traktora vai
kombinācijā ar kultivatoru, vertikālo
vai horizontālo frēzi.

Sējmašīna ir aprīkota ar
Lemesīšiem (EU) vai vienrindas diskiem
(ER). Ieteicams ER diskus lietot ar dziļumu
ierobežojošām šļūcēm, lai precīzi
noregulētu sēšanas dziļumu.

•

Precīzu sēju un uzticamu apsētās
platības uzskaiti nodrošina 6.00X16 vai
10/80X12 lielas riepas.

•

Īpaši paredzēta vieta instrumentu,
rezerves daļu u.c lietu glabāšanai.

•

Precīzs sējas dziļums neatkarīgi no zaru
stāvokļa.

•

Vienmērīgu sēklas sadīgšanu
nodrošina precīzi ievērotais sējas
dziļums.

•

Zaru spiedienu ieregulē manuāli ar
kurbuļtipa skrūvi (standarta aprīkojums)
vai hidrauliski (papildaprīkojums).

•

Aizmugurējās ecēšas vienmērīgi
izlīdzina salmu atliekas un pārklāj sēklu
ar augsni.

•

Zālāju sēklu un minerālmēslu kaste
(papildaprīkojums).

•

Pirmssadīgšanas tehnoloģiskās
sliedes marķieri – tiek izmantoti ja
tīrumu ir jāmiglo pirms augu
sadīgšanas (papildaprikojums).

•

Sieti neļauj svešķermeņiem nokļūt sēklu
tvertnē (papildaprīkojums)

Dubultdiski (DR) ar gumijas piespiedējritenīšiem.
(papildaprīkojums).

Masīvas konstrukcijas rāmis.

Lielizmēra riteņi nodrošina precīzu sēju un drošu
platības uzskaiti. (papildaprīkojums).

Pirms sadīgšanas tehnoloģiskās sliedes
marķieri. (optional)

Sīksēklu sēšanai paredzēti plastmasas ieliktņi.

Hidrauliska sakabe, lai sējmašīnu uzceltu uz
kultivatora.

Tehniskie parametri

Standartaprīkojums
ProfiLine 300

ProfiLine 400

ProfiLine 450

Darba platums, cm

300

400

450

Platums transportēšanas laikā, cm

312

419

469

Svars bez aizmugurējām, kg

728

908

970

Augstums, cm

146

146

146

Uzpildīšanas augstums, cm

135

135

135

Tvertnes tilpums, litros

741

1052

1201

Iepildīto sēklu svars kg, kvieši

555

789

900

Zaru skaits ar lemesīšiem

21-25-29

33

37

Zaru skaits ar vienu disku

21-23

31

35

Zaru skaits ar dubultdiskiem

35

21-23

31

Zaru rindu skaits

2

2

2

Attālums starp rindām, cm

33

33

33

Piedziņa

Bezpakāpju

Bezpakāpju

Bezpakāpju

Sēklas izsējas spolītes

Zobaini rullīši

Zobaini rullīši

Zobaini rullīši

6.00 X 16

10/80 X 12

10/80 X 12

Riepas

•

Hidrauliski pārslēdzami marķieri

Papildaprīkojums
• Izsējas normas regulēšana no
traktora kabīnes
• Pirms sadīgšanas marķieri
• Hopper sieve 17 mm
• Zālāju sēklu kaste
• Tehnoloģiskās sliedes dators
• Hidrauliski maināms izsējas zaru
spiediens

MasterLine
Izcila ar perfektu veiktspēju

Teicami piemērota sējmašīna kombinācijā
ar augsnes apstrādes agregātu, darba
platums 3 un 4 m. Sēklu kastes tilpums
pārsniedz 1000 litrus (4m modelim)un tā ir
lieliska priekšrocība strādājot uz lauka.
Tā kā sēklu kaste ir daļa no rāmja, tad
MasterLine grupas sējmašīnas sevī
apvieno nelielu pašsvaru ar izturīgu un
stabilu konstrukciju. Iespējamais attālums
starp rindām 10, 12, 13, 14 vai 16 cm.

Īpašības
• Piespiedējrullis nodrošina precīzu
darba dziļumu.

•

Sējas zaros neiesprūst augu atliekas un
augsne.

Sējmašīna ir aprīkota ar
Lemesīšiem (EU) vai vienrindas diskiem
(ER). Ieteicams ER diskus lietot ar dziļumu
ierobežojošām šļūcēm, lai precīzi
noregulētu sēšanas dziļumu.

•

Liela diametra piedziņas ritenis
nodrošina precīzu izsējas normu un
platības uzskaiti.

Sējmašīnas svars tiek pārnests uz kultivatora rulli.

Sēklu tvertnes siets. (papildaprīkojums).

Sēklu tvertni ērti uzpildīt ar lielajiem maisiem.

Dubultdisku lemeši (DR).

Instrumentu, rezerves daļu u.c. priekšmetu

Izsējas normas regulēšana no traktora kabīnes.
(papildaprīkojums).

•

•

Ātra un droša pacelšana. Paceltā
stāvoklī smaguma centrs ir tuvu
traktoram.

Precīzi ievērots sējas dziļums neatkarīgi
no lemesīšu stāvokļa.

glabātuve.

•

Aizmugurējās ecēšas vienmērīgi
izlīdzina salmu atliekas un pārklāj sēklu
ar augsni.

•

Instrumentu, rezerves daļu u.c. lietu
glabāšanai paredzēta noteikta vieta.

•

Pirmsadīgšanas tehnoloģiskās
sliedes marķieri – tiek izmantoti ja
tīrumu ir jāmiglo pirms augu
sadīgšanas (papildaprikojums).

•

Sēklu tvertnes siets aizsargā
piesārņojumu nokļūšanu tvertnē
(papildaprīkojums)

Tehniskie parametri

Papildaprīkojums
MasterLine 300

MasterLine 400

Darba platums, cm

300

400

Transporta platums, cm

300

400

Augstums , cm

166

166

Svars bez ecēšām, kg
(aptuveni)

815

1025

Sēklu kastes tilpums, litros

741

1052

Iepildīto sēklu svars, kg (kvieši)

555

789

24-25-29

33-37

Zaru skaits ar vienu disku

23

31

Zaru skaits ar dubultdiskiem

24

32

Lemesīšu skaits

Zaru rindu skaits

2

2

Attālums starp rindām, cm

34

34

Bezpakāpju
pārnesumkārba

Bezpakāpju pārnesumkārba

Zobaini rullīši

Zobaini rullīši

Piedziņa
Izsējas spolītes

• Izsējas normas regulēšana no
traktora kabīnes
• Pirms sadīgšanas marķieri
• Hopper sieve 17 mm
• Zālāju sēklu kaste
• Iespēja sēt ar pusi no sējmašīnas
darba platuma
• Tehnoloģiskās sliedes dators
• Hidrauliski pārslēdzami marķieri
• Maināms izsējas zaru spiediens uz
augsni

KONGSKILDE -EcoLine, ProfiLine un
MasterLine sērijas modeļi atbilst dažādām
zemnieku vajadzībām un saimniecību
lielumiem.

MasterLine ir teicami konstruēta sējmašīna
lielām saimniecībām vai pakalpojumu
sniedzējiem.

KONGSKILDE mehāniskās sējmašīnas
tiek ražotas balstoties uz gadu desmitos
uzkrāto pieredzi sējmašīnu konstruēšanā
un izgatavošanā.

Trīs dažādie sēklu iestrādes veidi padara
sējmašīnas piemērotas visdažādāko
augšņu tipiem ar atšķirīgu sastrādāšanas
intensitāti.

Visu modeļu sējmašīnas var aprīkot ar
plašu papildaprīkojuma klāstu, kuru
var papildināt arī pēc vairāku gadu
lietošanas.

EcoLine un ProfiLine modeļu sējmašīnas
var izmanot kā atsevišķu sējas vienību vai
kopā ar kultivatoru vai frēzi. Sējmašīnu var
novietot virs vai piekabināt aiz augsnes
apstrādes agregāta.

Kongskilde Agriculture
Tel. +45 61 80 50 00
office@kongskilde.com
www.kongskilde.com

Moving agriculture ahead
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Sējmašīnas izgatavo ar visjaunākajām
tehnoloģijām atbilstoši augstākajiem
kvalitātes standartiem.

Subject to be changed without notice.

Sēšanas tehnoloģija
Eiropas sējmašīnu tirgū galvenokārt tiek
pārdotas sējmašīnas ar darba platumu
3m. Parasti sākot ar 4,5 m darba platumu
priekšroka tiek dota pneimatiskām
sējmašīnām ar centrālo graudu tvertni,
kamēr sējmašīnas ar darba platumu no
2,5 līdz 4,5 m var apvienot ar sēklas gultni
veidojošiem agregātiem.

