Рідкі або

ТОЧНИЙ
СІВАЛКИ YIELD-PRO®
ВИСІВ

Сухі добрива

Новинка!

Great Plains представляє нову просапну сівалку
Yield-Pro® YP-1625AHD/AHL. Розроблена спеціально
для користувачів, які хочуть мати велий бункер
для добрив, рідких або сухих, і водночас просту в
обслуговуванні сівалку.
Сівалка має унікальний дизайн, який поєднує в
собі міцну раму з перевіреними в полі сошниками
Great Plains серії 25, щоб досягти точності
висіву необхідної сучасним виробникам для
рівномірності сходів і більшого врожаю.
Різноманітність конфігурацій міжряддя
(від 38 см до 91 см здвоєні ряди) дозволяє
сільськогосподарським виробникам налаштувати
сівалку, щоб доповнити їхні операції, зберігаючи
при цьому точність, чого і слід було очікувати від
Great Plains.

Модель із сухими добривами (AHD)

Модель із рідкими добривами (AHL)

YP-1625AHD (сухі добрива) і YP-1625AHL (рідкі добрива)
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2840 л Рідкі добрива або 3525 л Сухі добрива

Характеристики можуть змінюватися без попередження.

Опційне обладнання:

Тип:

Сівалка з великим бункером для добрив

Стандартне обладнання:

• Монітор контролю висіву DICKEY-john®
• Контактний привод дозатора для добрив
• 2 контактних приводи (Насіннєві висівні апарати )
• Сошники серії 25:
- Висівні апарати Air-Pro®
- Бункери для насіння об'ємом 56,4 л кожен
- 205 підшипник з 3-ох губковим сальником
- Диски сошника товщиною 4 мм
- Металевий розділювач з трубкою для добрив
- Підсилені пружини сошника (зусилля до 225 кг)
- Насіннєва трубка Clear-Shot®
• Транспортні колеса 380/90 R46

• 2840 л бункер для рідких добрив
• 3525 л бункер для сухих добрив
• Колтери з кріпленням на сошник з рифленим або турбо
диском
• Очищувач ряду з кріпленням на колтер
• Очищувач ряду з кріпленням на сошник
• Колтер для внесення рідких або сухих добрив
• Насос для рідких добрив з контактним приводом
• Трубопроводи для рідких добрив
• Ущільнювач насіння Keeton® або Seed-Lok®
• Прикочувальні колеса:
- 1 x 12 V-подібні (гумові)
- 1,25 x 13 Клиновидні
- 1 x 12 V-подібні металеві
- Пальчаті з ланцюгом
• Опорні колеса крил 15-19,5 NHS
• Гідравлічні маркери

Особливості та

Переваги
СОШНИК СЕРІЇ 25 Рама і литі паралельні
важелі більш вужчі, але
міцніші за традиційні
з міжряддям 76 см.
Вузька конструкція цієї
секції дозволяє висівати
насіння здвоєними
рядами з відстанню
20 см між двома рядами
ШИНИ 380/90 R46 Забезпечують чудову
прохідність, і рухаються
в міжрядді на сівалках
з міжряддям 76 см чи
здоєних рядах на 76 см.

ТЕЛЕСКОПІЧНЕ
ДИШЛО - Дозволяє
перемістити сівалку
ближче до трактора в
робочому положенні,
забезпечуючи меншу
поворотну смугу в
кінці поля.

КОНТАКТНИЙ
ПРИВОД ДОЗАТОРА
ДОБРИВ - Сталеве
підпружинене колесо
великого діаметру
забезпечує постійний
контакт з грунтом для
бездоганної точності
внесення добрив.
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