Turbo-Seeder

™

1,27 куб.м. (1309 л)

Дрібнонасіннєві
культури
Комплект для висіву
НОВИНКА!

Скористайтеся перевагами висіву покривних культур під час справжньої
вертикальної обробки ґрунту з новим комплектом для висіву
дрібнонасіннєвих культур Turbo-Seeder™, який встановлюється на TurboMax®!
Turbo-Seeder - це вигідний та високопродуктивний засіб для висіву
дрібнонасіннєвих культур, який працєю із агрегатом вертикальної
фінішної обробки ґрунту. Лише за один прохід Ви зможете обробити ґрунт,
подрібнити рослинні рештки та посіяти покривні культури, при цьому
одночасно зменшуються витрати на оплату робочої сили, палива, а також
експлуатаційні витрати традиційних сівалок.
Turbo-Seeder випускається спільно з компанією Gandy в м. Оватонна,
штат Міннесота , і є цілісним та простим у встановленні агрегатом,
обладнаним бункером на 1309 літрів, 24-ма виходами та з роздільним
валом, який контролюється двома окремими муфтами. Вал висіваючого
апарату приводиться у рух 12-вольтовим, 25-амперним мотором, а насіння
подається на дифузори гідравлічним вентилятором із швидкістю 30 л/хв.
Із двома висіваючими котушками (чорна та червона), Turbo-Seeder здатен
висівати високу норму покривних культур та дрібні зерна овесу, пшениці,
ячменю та рису. В даний час комплект доступний для Турбо-Максів
наступних моделей: 2400, 3000 та 3500. Turbo-Seeder також включає в себе
драбину та місток для легкого доступу до бункеру.
Захистіть Ваш ґрунт та збережіть довкілля із новим Turbo-Seeder від Great
Plains.
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Тип:

Комплект для висіву дрібнонасіннєвих
культур

Опис моделі
МОДЕЛЬ

Комплект для TURBO-MAX®
TURBO-SEEDER

Об'єм бункеру (куб.фут.)

Модель:

Turbo-Seeder™

Стандартна комплектація:

1.27

Об'єм бункеру (л)

1 309

Об'єм бункеру (кг)

816

Кількість виходів (максимальна)

24

Максимальна дальність
розкидання при відстані між
дефлекторами у 76 см

• Бункер на 1,27 куб.м. в колір основному
агрегату
• Комплект для встановлення на моделі
2400, 3000, 3500 Turbo-Max®
• Драбина та платформа
• 12-вольтовий, 25-амперний мотор
приводу
• 2 котушки для великого та малого насіння
• Вентилятор із гідроприводом, 30 л/хв

45

Об'єм бункеру (куб. м.)

Вал приводу

18 м
розділений

Електичний привід
12 вольт, контроль обертання

Так

Регулятор ZERO-MAX

Так

Характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Опційне обладнання:

• Комплект трубопроводів та дифузорів
для моделей 2400/3000
Turbo-Max (12 дифузорів та 61 метр
трубопроводів діаметром 1-1/4")
• Комплект трубопроводів та дифузорів
для моделі 3500 Turbo-Max
(16 дифузорів та 91 м трубопроводів
діаметром 1-1/4")

Особливості та

переваги

Пластина дифузору - Рівномірно
розкидає насіння в сторони та
донизу, відстань між пластинами
складає 76 см.

Легке заповнення бункеру - Здвижна
кришка бункеру прискорює та спрощує
наповнення бункеру. 1309 л - ідеальний
об'єм для робіт на великих площах.

Драбина та платформа - Для
безпечного та простого доступу до
бункеру із насінням.

Вентилятор із гідравлічним
приводом - Забезпечує
рівномірний розподіл насіння по
всій ширині агрегату.

12-вольтовий 25-амперний привід
Обладнаний безступінчастим
регулятором Zero-Max.

Соленоїди - Контролюють секції
на кожній стороні машини для
запобігання надмірній витраті
насіння або повторного засіву.

Комплект трубопроводів - TurboSeeder обладнується 12 або 16
дифузорами та шлангами діаметром
1-1/4".
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