PNEUMATYCZNE SIEWNIKI PUNKTOWE

PRECYZYJNE SIEWNIKI
PNEUMATYCZNE
ZBIORNIKI NA NAWÓZ

ZBIORNIK NA MIKROGRANULAT

Możliwość wyboru zbiorników, które
różnią się pod względem pojemności i
materiału, z którego zostały wykonane,
czyli
stal
lakierowana
lub
stal
nierdzewna INOX.

Zbiornik przeznaczony na mikrogranulaty, ze stali
nierdzewnej o pojemności 12 L z tworzywa
sztucznego o pojemności 25 L.

ZNACZNIK RZĘDÓW

RAMY

REDLICE

SEKCJA WYSIEWAJĄCA

Znacznik rzędów tarczowy
lub
lemieszowy,
podwójny dla maszyn o
zmiennym
rozstawie
rzędów i pojedynczy dla
maszyn o sztywnej ramie.

Obszerna
gama
ram:
sztywnych, teleskopowych,
składanych hydraulicznie i z
systemem
Easy-Set
opatentowanym
przez
MaterMacc.

Przygotowane w postaci
redlicy stopkowej lub
redlicy dwutarczowej.

Element
wysiewający
MagicSem 8000 z redlicą
dwutarczową.

SYSTEM DOZOWANIA NAWOZU Z PODWÓJNYM
PRZEWODEM RUROWYM
Gwarantuje bardziej jednolite rozprowadzanie nawozu
w każdym rzędzie, w przypadku siewników, w których
stosowane są pneumatyczne systemy dozowania.

RECOVERY ENERGY DEPRESSURE
System RED wykorzystuje energię powstającą w
wyniku rozpraszania gazów spalinowych w układzie
wydechowym silników endodermicznych, w celu
wygenerowania poziomu podciśnienia niezbędnego
dla precyzyjnych elementów siewnych.

MAGICSEM
Pneumatyczny dystrybutor nasion:
— Nie potrzeba klucza do zmiany tarcz wysiewających
— Stałe tarcie, wyeliminowane na uszczelkach
— Geometryczna stabilność przy różnej temperaturze

SYSTEM EASY-SET
Rama, która pozwala na zmianę szerokości
międzyrzędzi w bardzo krótkim czasie, 2 minuty na
element, może być stosowana do elementu
wysiewającego typu 4000 i 8000.

PARAMETRY TECHNICZNE

MAGICSEM
PNEUMATYCZNY
DYSTRYBUTOR
NASION

Każdy dystrybutor MagicSem jest testowany przez
dział kontroli i jakości

Pneumatyczny dystrybutor nasion MagicSem jest
skonstruowany w taki sposób, aby umożliwić właściwą
dystrybucję nasion w glebie, przy stałej i precyzyjnej
odległości siewu. WYKONANY w całości z
certyfikowanego tworzywa sztucznego, które nadaje
mu doskonałą stabilność termiczną i wymiarową, także
w przypadku drastycznych zmian temperatury.
Zapewnia doskonałą wydajność dla każdego
zastosowanego typu nasion, właśnie dzięki wielu
tarczom wysiewowym dostępnym w katalogu, które
umożliwiają uzyskiwanie ustawień specyficznych dla
każdych potrzeb.

SYSTEM EASY-SET
PARAMETRY TECHNICZNE
System Easy-Set montowany w maszynach MaterMacc
powoduje, że są najbardziej wszechstronne
i wartościowe na rynku. Ten system umożliwia
rolnikowi ustawienie dowolnego międzyrzędzia,
w zależności od rodzaju uprawy, z odległością od co
najmniej 37,5 cm do maksymalnie 70-75-80 cm
w wersji standard. Na życzenie są także dostępne inne
konfiguracje. Funkcjonowanie systemu jest bardzo
proste i może przebiegać w trybie ręcznym w krótkim
czasie; system może być dostarczany na sztywnych lub
składanych ramach.

PARAMETRY TECHNICZNE
Do skonfigurowania siewnika z 12 na 8 rzędów nie
jest konieczne wymontowywanie elementów
siewnych.
Dostarczony w wyposażeniu hak do podnoszenia
umożliwia wykluczanie rzędów.
Wykonanie tej czynność jest możliwe w bardzo krótkim
czasie i nie wymaga zastosowania specjalnych narzędzi
manewrowych.

ROZSTAW RZĘDÓW
Zmiana rozstawu rzędów w bardzo krótkim czasie
umożliwia
uzyskanie
różnej
konfiguracji,
gwarantując
użytkownikowi
maksymalną
elastyczność. Tylko jeden siewnik do zaspokojenia
wszelkich potrzeb upraw rolnych.

SZEROKI ROZSTAW RZĘDÓW
Rozstaw rzędów przeznaczony dla upraw 70-75-80
cm.

WĄSKI ROZSTAW RZĘDÓW
Rozstaw rzędów przeznaczony dla upraw 37,5-45-50
cm.

Sekcje ramy skracalne

Możliwość zdemontowania i skrócenia ramion dla
wąskich międzyrzędzi.

ELEMENT
WYSIEWAJĄCY
8000-RS
CHARAKTERYSTYKA
Odpowiedni zarówno do wysiewu na obrobionych gruntach jak i w
warunkach minimalnie wykonanej pracy, umożliwia zachowanie ustawionej
głębokości. Cechuje się dwutarczowym systemem zasypywania, o średnicy
390 mm, odpowiedni nawet przy powierzchniowej obecności resztek po
uprawach. Kontrola głębokości wysiewu powierzona jest dwóm gumowym
kołom z boku punktów spadku nasion. Równoległobok przegubowy,
gwarantuje szeroki skok elementu.

Pogłębiacz do bezpośredniego
wysiewu na lekkich gruntach.

Zestaw obrotowy oddzielający
odpad.

Zestaw tarcza falista
elementu siewnego.

Dodatkowy zestaw sprężyny
obciążającej element.

Kompletny
zestaw
kół
ugniatających zagarniających
pośrednich.

Zagarniacz pośredni.

do

Tarcza TURBO z zaczepami.

Kółko ugniatające.

SERWIS I CZĘSCI ZAMIENNE
Oryginalne części zamienne i eksploatacyjne
zapewniają, że Twoja maszyna MaterMacc
pozostanie w pełnej dyspozycji przez cały rok.
Nasze doświadczenie pokazuje, że oryginalne
części mają dłuższą żywotność, zwłaszcza
w trudnych warunkach, takich jak praca na ciężkich
glebach gliniastych i glebach lekkich, piaszczystych
z dużą ilością kamieni.
Gdy do swojej maszyny MaterMacc zastosujesz
nasze wysokiej jakości oryginalne części zamienne,
uzyskasz taką samą funkcjonalność, wydajność
i bezpieczeństwo, jaką wybrałeś na początku. Jeśli
do tego przestrzegasz zalecanego harmonogramu
konserwacji gwarantujemy niezmienną jakość
pracy, bez przykrych niespodzianek na polu.
Potwierdzona przez wielu rolników opinia, że sprzęt
marki MaterMacc cechuje doskonała jakość
i imponująca żywotność, świadczy o zaufaniu jakim
darzą markę już od wielu lat. MaterMacc posiada
rozbudowaną sieć dealerów i przedstawicieli
handlowych. Doskonale wyszkoleni inżynierowie
o wieloletnim doświadczeniu są gwarancją najwyższej
jakości
obsługi
serwisowej
świadczonej
w autoryzowanych punktach.
Aby zapewnić w pełni profesjonalną obsługę Twojej
maszyny, nasi serwisanci przechodzą regularne
szkolenia, stosują wyłącznie oryginalne części
i narzędzia. Wykonywanie czynności według schematu
działań opracowanego przez konstruktorów maszyn,
wpływa na optymalną wydajność Twój maszyny oraz
jej wysoką wartość w przypadku odsprzedaży.

Dzięki serwisowi MaterMacc możesz być spokojny,
że Twoja maszyna jest w bezpiecznych rękach i jest
w najlepszym stanie.
Nie godziłeś się na kompromisy wybierając swoją
maszynę MaterMacc, więc nie szukaj kompromisu
poszukując obsługi serwisowej!

SPOTKAJ SIĘ Z NAMI NA TARGACH!!!

Przedstawiciel w Polsce
Emilianów, ul. Wyszyńskiego 170
05-250 Radzymin
Tel. +48 602 610 499
info@matermacc.com.pl
http://www.matermacc.com.pl

DOŁĄCZ DO NA FACEBOOK.COM

