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Roţi de presiune

Roţile de presiune faţă sau spate sunt montate în perechi şi suprapuse
unele peste celelalte.. Drept urmare, roţile nu numai că urmează perfect
terenul,dar nici nu se înfundă în timpul condiţiilor de sol umed şi, astfel
maşina are un consum mai redus de combustibil. O sa apreciati faptul
că roţile nu se vor lipi şi nici nu se vor înfunda în condiţiile de sol umed
mai ales atunci când se extinde timpul de însămânşare cu 1 săptămână.
Montarea roţilor în perechi permite repararea sau inlocuirea lor rapida.

Ce este Sky Agriculture?

Sky Agriculture este o flială a grupului francez Sulky Burel (o afacere de familie fondată in 1936).Sulky
este bine cunoscut agricultorilor ca producător de ulilaje performante de împrăştiere a îngrăşămintelor
şi producător de semănători de înaltă calitate. În 2013, in cooperare cu fermierii francezi, Sulky a fondat
Sky Agriculture condus de David Guy -fermier, agronom şi inginer. Sky Agriculture aduce doua maşini de
semănat pe piaţa românească - Easy Drill şi Maxi Drill.

4 buncăre= 4 tipuri de seminţe/ 2 adâncimi de însămânţare

Discuri de cultivare

Maşina de semănat Maxi Drill poate fi echipată cu până la 4 buncăre. Datorită acestui fapt, se poate
semăna cu precizie ( diferite tipuri de seminţe pentru fiecare buncăr) până la 4 produse, cu 4 tipuri diferite
de seminţe, la 2 adâncimi diferite. Utilizarea a 4 buncăre oferă mai multe opţiuni simultan. De exemplu,
semănatul culturilor principale şi a celor companion cu fertilizare într-o singură trecere la 2 adâncimi diferite.
Mai mult, se pot semăna covoare vegetale direct în mirişte, se pot semăna amestecuri de leguminoase ... Cu
4 buncăre, puteţi ajusta mai bine viteza de însămânţare pe hectar pentru fiecare produs şi asiguraţi
o distribuţie lină pe parcelă, fără riscul de separare a seminţelor.
Două adâncimi de semănat asigură o mai bună plasare a seminţelor şi o mai bună apariţie a plantelor.

Datorită montării separate a roţilor
din faţă - pregatire brăzdare, solul
este uniform lucrat chiar şi în
cele mai aspre condiţii. Reglarea
hidraulică a discurilor facilitează şi
accelerează schimbarea adâncimii
de prelucrare a solului.

Calibrarea semănatului

ISOBUS

Calibrarea este uşoară, fara a fi
necesare unelte sau rulouri de
seminţe. Pur şi simplu mişcand
rola roşie şi ajustând scala se
poate determina semănatul de
produse micro sau macro. Rata de
insămăntare poate fi setată intre
0,5 şi 400 kg/ha de la o singură
încăpere.

Utilajul Maxi Drill este echipat recent cu
terminalul ISOUBUS QUARTZ, cu ajutorul
căruia putem folosi toate funcţiile noi.
Terminalul QUARTZ este echipat cu
ISOBUS AUX şi UT (terminal
universal), ceea ce înseamnă
că poate fi folosit şi pentru
controlul maşinilor dotate cu
sistemul ISOBUS de la alţi
producători.

E-DRIVE
= distribuitor electric pentru
capul de control
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Distributie separată
a sistemelor pentru
seminţe şi ingrăşămant.

Datorită sistemului E-DRIVE se pot deschide /
închide rândurile, comod din cabina utilajului. De exemplu,
se poate opri fiecare al doilea rând, se pot semăna produsele alternativ
(rândul de rapiţă, rândul de bob) sau se pot seta diferite combinaţii de
rânduri. Mai mult, poziţiile şinei pentru pulverizator pot fi controlate de
acest sistem şi schimbate după cum este necesar. Sistemul E-DRIVE
monitorizează setările pentru a asigura o continuitate lină în funcţie de
setări.

Sistemele de distributie pentru
seminţe şi ingrăsăminte sunt
separate pentru a minimiza
cantitatea de produs in fiecare
sistem de distribuţie şi a evita
înfundarea. Folosind doua circuite
separate de distribuţie se permite
optimizarea fluxului de aer atât
pentru seminţe cât şi pentru
ingrăşămant, care reduce riscul de
înghesuire a ingrăşăminţelor.

Disc - brăzdar şi semănătoare

Fiecare disc/brăzdar este instalat individual, cu posibilitatea unei presiuni
de până la 120 kg. Suprafaţa de carbură a semănătorii este ajustată spre
disc-brăzdar pentru a evita deteriorarea seminţelor. Curăţă seminţele
înainte de însămânţare şi acţionează ca un răzuitor de disc/brăzdar în
condiţii de umiditate pentru menţinerea preciziei pregătirii seminţelor.

Uşor de folosit
Versatilitate

Maxi Drill este o masină de forat special concepută pentru seminţe,
care funcţionează la fel de bine atât pe soluri minim cultivate cât şi
pe soluri nelucrate, atât după arat sau după însămânţarea unei culturi
intermediare.

Accesul uşor la toate parţile
importante ale utilajului (buncăr,
capete de distribuţie, mecanism
de distribuţie) face maşina uşor de
utilizat. După însămânţare, întregul
buncar poate fi uşor golit într-un
sac mare pentru a economisi timp.

Osie de transport

O adevărată axă de transport este la fel pentru gama rabatabilă. Rola de
ambalare nu este utilizată deloc în timpul transportului , pentru a preveni
riscul de deteriorare. În timpul lucrului, osia de transport rămâne în
afara pământului. Într-o fermă întinsă pe mai mulţi kilometri, acest lucru
poate fi un beneficiu mare pentru productivitate, precum şi asigurarea
liniştii atât pentru operator cât şi pentru proprietar.

Maxidrill 3020

Maxidrill 4020

Maxidrill W 4020

Maxidrill W 6020

Lățimea de lucru

3m

4m

4m

6m

Lățimea transportului

3m

4m

3m

3m

Distribuție

Pneumatică

Pneumatică

Pneumatică

Pneumatică

Capacitate buncăr

3 000 litri

3 000 litri

3 000 litri

4 100 litri

Repartiția volumului
(cu Fertisem)

60/40 : 1 760 l + 1 240 l
45/55 : 1 440 l + 1 560 l
95/5 : 2 900 l + 100 l

60/40 : 1 760 l + 1 240 l
45/55 : 1 440 l + 1 560 l
95/5 : 2 900 l + 100 l

60/40 : 1 760 l + 1 240 l
45/55 : 1 440 l + 1 560 l
95/5 : 2 900 l + 100 l

60/40 : 2 450 l + 1 650l
45/55 : 1 800 l + 2 300 l
95/5 : 4 000 l + 100 l

Capacitate buncăr Pro

120 litri

120 litri

120 litri

120 litri

Distanța dintre rânduri

15 cm

14,3 cm

14,3 cm

15 cm

Greutate
(fara options)

4 200 kg

5 550 kg

6 750 kg

8 350 kg

Număr de rânduri

20 rânduri

28 rânduri

28 rănduri

40 rănduri

Număr de discuri

24 rânduri

32 rânduri

32 rânduri

48 rânduri

Putere necesară

De la 105 la 150 cp

De la 120 la 180 cp

De la 140 la 200 cp

De la 210 la 300 cp

Dimensiunile
anvelopelor (serie)

-

-

600/50 R22,5

700/40 R22,5

Înălțimea de umplere

248 cm

260 cm

260 cm

290 cm

Pentru mai multe informatii:
NICOLAS Charles
Manager de proiect Sky Agriculture
+40 752 267 970
canicolas@soufflet.com

Oferta noastră:
piese de schimb
www.facebook.com/SouffletAGRORomania
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