Mechanical Seed Drills

Mechanical
Seed Drills
EcoLine, MasterLine
ProfiLine i
MasterLine
and
ProfiLine

Moving agriculture ahead

EcoLine
Lengva ir tiksli

Ideali mažo ir vidutinio dydžio ūkiams,
EcoLine sėjamoji gali būti naudojama
tik kaip sėjamoji paskui traktorių arba
kombinuojama su virbaliniu kultivatoriumi,
skutiku ar Rotavator agregatu.		
Lengvas EcoLine sėjamosios svoris
(3m modelis = 499kg) suteikia galimybę
dirbti su mažais traktoriais, taip pat
bunkeris sudaro bendrą sėjamosios
rėmą, agregato konstrukcija yra labai
stipri.
Pasirenkamas atstumas tarp vagų yra 10,
12, 13,14 arba 16 cm.			

Savybės
• Puiki dirvožemio ir liekanų tėkmė pro
noragų tvirtinimo strypą.

•

Elektroninės tech. vėžios ir hidrauliniai
ženklintuvai (papildoma įranga).

•

Tikslus sėklų sėjimas, nepriklausomai
nuo noragų padėties.

•

Tech. vėžių ženklintuvai palengvina
augalų apsaugą prieš jiems
sudygstant (papildoma įranga).		

•

Tolygus sudygimas, sąlygotas
tinkamo sėklų išsėjimo gylio.

•

Sėklas nuo taršos apsaugo sietai
(papildoma įranga)		

•

Integruota daiktadėžė, įrankių,
atsarginių dalių ir t.t. laikymui.

Gaminama su
		
inkariniais rėžtuvais (EU) arba vieno disko
rėžtuvais (ER). Naudojant ER rėžtuvus su
gylio reguliatoriais, pasiekiamas optimalus
sėjos gylis.

•

Inkariniai rėžtuvai (EU) .

Wing-Flow galinės akėčios.

Vieno disko rėžtuvai (ER).

Vario-K belaipsnė išsėjimo normos nustatymo
greičių dėžė.

Greita jungtis lengvam prijungimui.

Traktoriaus tipo padangos kartu su purvo

(papildoma įranga)

gramdikliu. (papildoma įranga)

•

Tiksli ir patikima matavimo sistemos
pavara, susijusi su traktoriaus tipo
7.00X12 padangomis.
Rėžtuvų slėgis reguliuojamas mecha-niškai, rankenos pagalba (stand.) arba
hidrauliniu būdu (papild.).

Techniniai duomenys

Papildoma įranga
EcoLine 250

EcoLine 300

Darbinis plotis, cm

250

300

Transportavimo plotis, cm

250

300

Svoris be galinių akėčių, kg (apytikslis)

465

508

Aukštis, cm

139

139

Užpylimo aukštis, m

128

128

Bunkerio dydis, litrais

446

556

Bunkerio tūris, kg kviečiai

334

417

Inkarinių rėžtuvų skaičius

17/19/21

19/21/23/25/29

17/19

19/21/23

2

2

Vieno disko rėžtuvų skaičius
Rėžtuvų eilių skaičius
Atstumas tarp vagų, cm

33

33

Pavara

Belaipsnė dėžė

Belaipsnė dėžė

Išsėjimo ratai

Kaištiniai voleliai

Kaištiniai voleliai

7.00X12

7.00X12

Padangos

●
●
●
●
●
●
●
●

Nuotolinis sėjimo normos nustatymas
Hidrauliniai ženklintuvai
Pre-emergence markers
Technologinių vėžių kompiuteris
Hopper sieve 17 mm
Žolės sėklų dėžė
Trąšų dėžė
Reguliuojamas hidraulinis rėžtuvų
slėgis

ProfiLine
Didelio našumo agregatas

Tikrai universali ir įvairiapusiška sėjamoji,
ideali profesionaliam ūkininkavimui.
ProfiLine yra gaminama 3, 4 ir 4,5 m.
darbinio pločio, o bunkerio tūris, esantis iki
1200 ltr., leidžia sėjamąją naudoti vidutinių
ir ganėtinai didelių ūkių savininkams.		
ProfiLine svorio balanso savybė yra susijusi
su tuo, kad bunkeris sudaro dalį agregato
rėmo, neprarsdamas savo stiprumo ir
tvirtumo. Galimas atstumas tarp eilių 10,
12, 13, 14 arba 16 cm.
Gaminama su
Inkariniais rėžtuvais (EU), vieno disko
rėžtuvais (ER) arba dviejų diskų rėžtuvais
(DR). Norint pasiekti optimalų sėjimo gylį,
rekomenduojame naudoti ER arba DR
rėžtuvus, kartu su guminiais prispaudimo
ratukais.

Dviejų diskų rėžtuvai (DR) su guminiais

Savybės 			
• Naudojama kaip sėjimo mašina,
traukiama traktoriaus arba
kombinuojama su virbaliniu
kultivatoriumi, skutiku arba Rotavator
agregatu.				
•

•

•

•

•

Rėžtuvų slėgis reguliuojamas mechaniškai, rankenos pagalba (stand.) arba
hidrauliniu būdu (papild.).

•

Tolygus šiaudų liekanų paskirstymas
ir vienodas sėklų uždengimas su pasirinktomis galinėmis akėčiomis.

Tikslus sėklų sėjimas, nepriklausomai
nuo rėžtuvų padėties.		

•

Smulkių sėklų ir trąšų bunkeriai
(papildoma įranga).		

Tolygus sudygimas, sąlygotas
tinkamo sėklų išsėjimo gylio.		

•

Tiksli ir patikima matavimo sistemos
pavara, susijusi su traktoriaus tipo
6.00X16 arba 10/80X12 padangomis.

Tech. vėžių ženklintuvai palengvina
augalų apsaugą prieš jiems
sudygstant (papildoma įranga).		

•

Sėklas nuo taršos apsaugo sietai
(papildoma įranga).		

Integruota daiktadėžė įrankių,
atsarginių dalių ir t.t. laikymui.

Didelio našumo rėmo konstrukcija.

prispaudimo ratukais. (papildoma įranga)

Technologinių vėžių ženklintuvai. (papildoma

įranga)

Tiksli ir patikima matavimo sistema, varoma
didelių ratų. (papildoma įranga)

Smulkių sėklų pirštai, sumažinantys
padavimo kiekį.

Hidraulinė sėjamosios jungtis, skirta
sėjamąją uždėti ant kultivatoriaus.

Techniniai duomenys

Standartinė įranga
ProfiLine 300

ProfiLine 400

ProfiLine 450

Darbinis plotis, cm

300

400

450

Transportavimo plotis, cm

312

419

469

Svoris be galinių akėčių, kg (apytikslis)

728

908

970

Aukštis, cm

146

146

146

Užpylimo aukštis, m

135

135

135

Bunkerio dydis, litrais

741

1052

1201

Bunkerio tūris, kg kviečiai
Inkarinių rėžtuvų skaičius

555

789

900

21-25-29

33

27

Vieno disko rėžtuvų skaičius

21-23

31

35

Dviejų diskų rėžtuvų skaičius
Rėžtuvų eilių skaičius

21-23

31

35

2

2

2

33

33

33

Belaipsnė
dėžė

Belaipsnė
dėžė

Belaipsnė
dėžė

Kaištiniai voleliai

Kaištiniai voleliai

Kaištiniai voleliai

6.00 X 16

10/80 X 12

10/80 X 12

Atstumas tarp vagų, cm
Pavara
Išsėjimo ratai
Padangos

● Hidrauliniai ženklintuvai

Papildoma įranga
● Nuotolinis sėjimo normos
nustatymas
● Pre-emergence markers
● Hopper sieve 17 mm
● Žolės sėjimo dėžė
● Technologinių vėžių ženklintuvai
● Reguliuojamas hidraulinis rėžtuvų
slėgis

MasterLine
Aukščiausios kokybės parametrų pranašumas

Puiki sėjamoji, kombinuojama su dirvožemio paruošimo padargais, gaminama
3 ir 4 metrų darinio pločio.
Bunkerio tūris, viršijantis 1000 litrų
(4m modelis), suteikia žymius privalumus
ir darbo našumą lauke.
Kartu su bunkeriu, įmontuotu į bendrą
mašinos rėmą, MasterLine sėjamoji turi
mažo svorio ir stipraus bei stabilaus
agregato savybes.		
Galimas atstumas tarp eilių yra 10, 12, 13,
14 arba 16 cm.
Gaminama su		
Inkariniais rėžtuvais (EU), vieno disko
rėžtuvais (ER) arba dviejų diskų rėžtuvais
(DR). Norint pasiekti optimalų sėjimo gylį,
rekomenduojame naudoti ER arba DR
rėžtuvus, kartu su guminiais prispaudimo
ratukais.

Savybės
• Tiksli darbinio gylio kontrolė, naudojant
sutankinimo volą.
•

Greitas ir saugus pakėlimo veiksmas:
kai sėjamoji pakelta, svorio centras yra
labai arti traktoriaus.

•

Puiki dirvožemio ir liekanų tėkmė pro
noragų tvirtinimo strypą.

•

Didelio diametro žemės ratas užtikrina
teisingą ir apsaugotą nuo praslydimo
matavimo sistemos pavarą.

•

•

Tolygus šiaudų liekanų paskirstymas
ir vienodas sėklų uždengimas su pasirinktomis galinėmis akėčiomis.

•

Integruota daiktadėžė, įrankių,
atsarginių dalių ir t.t. laikymui.

•

Tech. vėžių ženklintuvai palengvina
augalų apsaugą prieš jiems
sudygstant (papildoma įranga).		

•

Sėklas nuo taršos apsaugo sietai
(papildoma įranga).		

Tikslus sėklų sėjimas, nepriklausomai
nuo noragų padėties.

Sėjamosios svoris perneštas ant kultivatoriaus
sutankinimo volo.

Sėklų bunkerio sietas. (papildoma įranga)

Lengvas sėklų bunkerio užpildymas iš didelių maišų.

Dviejų diskų rėžtuvai (DR).

Integruota daiktadėžė, įrankių, atsarginių dalių ir
t.t. laikymui.

Belaipsnis padavimo normos reguliavimas
tiesiai iš traktoriaus kabinos. (papildoma įranga)

Techniniai duomenys

Papildoma įranga
MasterLine 300

MasterLine 400

Darbinis plotis, cm

300

400

Transportavimo plotis, cm

300

400

Aukštis, cm

166

166

Svoris be galinių akėčių, kg (apytikslis)

815

1025

Bunkerio dydis, litrais

741

1052

Bunkerio tūris, kg kviečiai

555

789

Inkarinių rėžtuvų skaičius

24-25-29

33-37

Vieno disko rėžtuvų skaičius

23

31

Dviejų diskų rėžtuvų skaičius

24

32

Rėžtuvų eilių skaičius

2

2

Atstumas tarp vagų, cm

34

34

Pavara

Belaipsnė dėžė

Belaipsnė dėžė

Išsėjimo ratai

Kaištiniai voleliai

Kaištiniai voleliai

● Nuotolinis sėjimo normos
nustatymas
● Pre-emergence markers
● Hopper sieve 17 mm
● Žolės sėjimo dėžė
● Pusės darbinio pločio išjungimas
● Technologinių vėžių ženklintuvai
● Reguliuojamas hidraulinis rėžtuvų
slėgis
● Hidrauliniai ženklintuvai

KONGSKILDE mechaninių sėjamųjų
patikimumas paremtas dešimtmečių
dizaino patirtimi ir gamybos
technologijomis.

KONGSKILDE - serijos EcoLine, ProfiLine
ir MasterLine siūlo visada tinkamas
specifikacijas visiems reikalavimams ir
ūkių dydžiams.
		
Trys skirtingi rėžtuvų tipai suteikia galimybę
mašinas naudoti įvairiuose dirvožemių
tipuose ir bet kokio dirvos paruošimo
segmente.

EcoLine ir ProfiLine gali būti naudojamos
tik kaip solo – mašinos arba kartu su kompaktiniais kultivatoriais arba skutikais.
Tuo tarpu MasterLine yra puiki kombinuota sėjamoji, skirta dideliems ūkiams arba
bendrovėms.
Visos serijos gali būti pilnai įrengtos ir
paruoštos darbui, naudojant plačią papildomos įrangos gamą, ar modifikuotos po
kelerių eksploatavimo metų.

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

Moving agriculture ahead
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Šiandien jos yra gaminamos
pažangiausiomis technologijomis, siekiant
aukščiausių kokybės standartų.		

Subject to be changed without notice.

Sėjamosios technologija
Europos rinkose liūto dalį tarp sėjamųjų
sudaro agregatai, turintys 3 m. darbinį
plotį.
Darbiniuose pločiuose virš 4,5 m. galima
pasirinkti įvairių pneumatinių sėjamųjų su
pageidaujamais centriniais bunkeriais, tuo
tarpu pločiai nuo 2,5 iki 4,5 m. gali būti
kombinuojami su dirvos paruošimo
agregatais pačiu optimaliausiu būdu.

