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3P806NT

Produktivita
Great Plains pokračuje v rozšiřování své řady
kompaktních secích strojů. Nabídka zahrnuje
kompaktní stroje navržené pro setí ve všech
technologiích s důrazem na půdoochranné
technologie. Tyto secí stroje mají schopnost
manévrovat na členitých pozemcích, přitom
se stále mohou chlubit všemi prvky kvality,
které obsluha vyžaduje. Secí stroje 3P806NT a
3P1006NT nabízí nadstandardní mobilitu pomocí
připojení s ojí v kombinaci se dvěma zadními
směrově natáčivými koly. Tato zadní řiditelná kola
umožňují agregaci stroje s malým traktorem,
přičemž nabízí výbavu, jako „dospělé“ secí stroje
tedy zásobník na granulované hnojivo a malá
semena. Stroj je vybaven Koltry pro přípravu
seťového lůžka. Tato technologie je vhodná pro

800

Efektivita
použití v sadech, vinohradech, ale i sportovních
areálech, parcích a podobně.
Snadno nastavitelné a jednoduché výsevní ústrojí
používané u všech Great Plains skříňových
secích strojů přesně dávkuje osivo pro každý
řádek. Koltry pracují i u těchto malých secích
strojů nekompromisně i v těžkých půdách a
účinně řežou rostlinné zbytky bez náchylnosti k
ucpávání. Dvojdiskové secí botky umisťují osivo,
popřípadě hnojivo na kontrolovanou hloubku
setí. Kompaktní secí stroje od Great Plains jsou
důkazem toho, že velké věci mohou být obsaženy
v malém balení.
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1. SNADNÉ MANÉVROVÁNÍ - dvě říditelná kola u modelů 3P806NT
a 3P1006NT umožňují snadný zdvih stroje i v agregaci s malým
traktorem a zvyšují manévrovací vlastnosti tohoto kompaktního stroje.
2. KOMBINACE ZÁSOBNÍKŮ - Secí stroj lze vybavit několika zásobníky. Jedná se o hlavní zásobník na osivo, zásobník na granulované
minerální hnojivo, nebo zásobník pro výsev tráv.
3. ÚZKÁ PŘEPRAVNÍ ŠÍŘKA - Stroje 3P806NT a 3P1006NT nemají
po stranách přečnívající pojezdová kola, takže přepravní a pracovní
šířka je stejná.

Secí stroj 800 od Great Plains je konstruován
na základě znalostí nasbíraných za mnoho let
během výroby velkých víceúčelových secích
strojů. Model 800 je vybaven robustními
dvojdiskovými secími botkami stejně jako ty
největší secí stroje. Toto provedení secího
stroje je technologicky vhodné do podmínek
se zpracovanou půdou, nebo s redukovanou
přípravou půdy. Model 800 v provedení jako
přívěsný stroj je velice univerzální a vhodný
do malých podniků a pro speciální provozy.
Stroj lze vybavit vedle zásobníku na osivo
také zásobníkem na granulovaná minerální
hnojiva a zásobníkem na drobná semena trav.
Model 800 využívá hydraulicky ovládaný držák
secích botek. Hydraulickým válcem lze zvýšit

centrálně přítlak na secí botky Tento secí
stroj spojuje atributy profesionálního řešení,
malých rozměrů a přijatelné ceny.
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1. ČTYŘ-RYCHLOSTNÍ PŘEVODOVKA - 4-rychlostní převodovka slouží pro nastavení dávky osiva. Jednoduchá páka se 4 polohami usnadňuje přesné řazení. Během
přepravy po komunikacích lze snadno pohon výsevního ústrojí stroje vyřadit.
2. KOMBINACE ZÁSOBNÍKŮ - kombinace zásobníků se skládá z hlavního
zásobníku na osivo a k němu lze doplnit zásobník na granulovaná minerální hnojiva a
zásobník na drobná semena trav.
3. HYDRAULICKÝ PŘÍTLAK - Hydraulický přítlak na rám botek umožňuje dvě
funkce. Zvyšuje přítlak na botky v těžkých podmínkách, nebo při setí na souvrati.
Umožňuje zvednutí celého rámu botek na souvrati, aniž by se hydraulicky zvedal
celý secí stroj.

