La capacitate
Mare

Oferind o productivitate mare, într-o
semănătoare mică, semănătoarea Great
Plains 1300 End Wheel, este de departe
ceea mai bună semătoare din piață.
Construcția solidă combinată
cu un sistem superior de plasare a
semințelor, face din această semănătoare
echipamentul ideal pentru lucrări în
sistem min till. În plus, buncărul de
semințe protejat împotriva apei, este
unul dintre cele mai mari buncăre din

Optional

SEMĂNĂTORI
		1300

			MECANICE
MODEL

Performanță

1300
1300/F

industrie, minimalizând astfel numărul
de opriri pentru alimentare. Secțile
de însămânțare sunt în line cu roțile
de transport și rulaj, astfel se reduce
deraparea în curbe.

Secție de însămânțare 00

Caracteristici &

Beneficii
Configurarea Buncărului

CUTIE DE VITEZE - Oferă o excelentă dozare pentru o mare varietate de semințe, forme și mărimi.

Buncărul generos poate fi împărțit pentru semințe și material fertilizant. Adițional
poate fi aplicat un buncăr pentru semințe fine, montat direct în spatele buncărului
principal.

CUPELE DE ALIMENTARE - Oferă o distribuție
egală pentru o mare varietate de semințe, marime
și forme.

Caracteristici
Design primar
Distanța între rânduri (cm)

1300
Min Till

1300F
Min Till

6” (15.4cm)

6” (15.4cm)

7-1/2” (19.1cm)

7-1/2” (19.1cm)

10” (25.4cm)

10” (25.4cm)

26 - 6”

26 - 6”

21 - 7-1/2”

21 - 7-1/2”

16 - 10”

16 - 10”

Greutate

1,567-1,871kg

1,567-1,871kg

Putere necesară (hp min)

65 +

65+

Lățime de lucru (m)

3,96

3,96

Lățime de transport (m)

4,62

4,62

Număr de discuri

SISTEM DE BLOCARE - Oferă o blocare rapidă a
roților de transmisie pentru a evita uzarea lor în
transport.

Dimensiuni

Capacitate
Buncăr principal
AJUSTAREA HIDRAULICĂ - Prin introducerea
pinului în una din cele cinci locații se poate ajusta
presiunea hidraulică pe toate secțile.

Prețul sau specificatile pot fi schimbate fără înștintare prealabilă.

Buncăr semințe fine

1522 L
112 L

1036 L
913 L
839 L
112 L
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