


Ce este Sky Agriculture?
Sky Agriculture este o filială a grupului francez Sulky Burel (o afacere de familie fondată in 1936). Sulky 
este bine cunoscut agricultorilor ca producator de ,masini distribuitoare de ingraşaminte de inalta calitate şi 
semanăt / insamantat. In 2012, in cooperare cu fermierii Francezi, Sulky a fondat Sky Agriculture condus de 
David Guy -fermier, agronom şi inginer. Sky Agriculture aduce doua maşini de semanăt pe piata ceha - Easy 
Drill şi Maxi Drill.

Ce oferă SOUFFLET AGRO ROMANIA?
SOUFFLET AGRO ROMANIA este cunoscut de fermierii cehi ca un partener de incredere şi pe termen lung
in domeniul achizitionarii de mărfuri, consultanţă, furnizarea de seminţe, ingraşaminte sau substanţe chimice 
(produse pentru protecţia plantelor). SOUFFLET AGRO ROMANIA işi extinde acum aria de operaţii cu maşini 
de semanat. Aceasta este o continuare a proiectului international pe termen lung dedicat agriculturii durabile, 
numit SOILTEQ, unde interferenţa minima cu solul este unul dintre pilonii acestei filozofii. Prin urmare, Easy 
Drill este instrument ideal.

3 buncăre/adancimi de forare 2
Produsul principal (buncărul 1 - samanta) este semanat cu ajutorul unui disc cu semănătoare 
de carbura. Produsul secundar (buncăr 2 - de obicei ingrăşămant) este aplicat de o 
semănătoare specială in faţa roţilor de inchidere spate. Produsul terţiar (buncarul 
3 de la versiunile „Pro”) este introdus in sistemul de distribuţie a seminţelor 
sau ingraşăminţelor. Utilizarea simultana a trei buncăre oferă mai multe optiuni 
de insămantare, de ex. ingraşaminte subterane / molusucidice / industriale sau 
organice pe baza de peleţi, care trebuie sa fie adaugate dupa caz. Buncarele 
previn, de asemenea, riscul amestecarii seminţelor de diferite dimensiuni. 

Semanatul la doua adancimi 
diferite asigura o precizie şi o 
separare a plasării seminţelor 
şi ingrăsămintelor, creşte 
eficienta aplicării substanţelor 
nutritive şi elimina riscul de 
ardere a plantelor cu ingrăsăminte.

Versatilitate
Easy Drill este o masină de forat pentru seminte 
special conceputa care functionează la fel de bine cu 
cultivare minimă sau chiar fară cultivare a solului, dupa arat 
sau la insămantare la o cultura intermediara.

Capete distribuitoare 
Capătul distribuitor reglabil Sky a fost dezvoltat in colaborare cu Airbus 
SE si asigură o distribuţie uniformă şi consistentă a semintelor.Acesta 
permite utilizatorului sa activeze / dezactiveze piese individuale, de ex. 
pentru a opri fiecare alte piese, semănati produse alternativ sau setati 
diferite combinaţii de piese. Capetele distribuitorului permit pana la 6 
variante de setare a pieselor.

Disc - brazdare şi semanatoare
Semănătoare cu suprafaţa de carbura este reglata spre disc la un unghi 
de 3,5 ° pentru a evita deteriorarea seminţei. Semanatoarea fixa curata 
samanţa inainte de insămanţare şi acţioneaza ca un razuitoare cu disc 
/ brăzdare in condiţii umede pentru a menţine acuratetea prepararii 
rasadniţelor. Amplasarea separată a semanatorului permite ajustarea in 
functie de fiecare disc astfel incat atunci cand discul / brazdarul este 
uzat, acesta poate fi ridicat mai sus, lucru care prelungeşte durata de 
serviciu a discului / brazdarului.

Reglarea adancimii/reglarea presiunii 
In functie de condiţii, se poate aplica presiune de pana la 250 kg la 
semănătoare, fie spre roţile de presiune faţa, fie spre roţile de inchidere 
spate. Greutatea este transmisă la rotile de presiune din faţa in conditii 
de sol umed şi roţile de inchidere spate in conditii de sol uscat. Discul 
/ brazdărul este situat intre aceste doua piese, care asigura un control 
excelent asupra adancimii de insămăţare şi plasarea seminţelor 
indiferent de condiţiile solului.

Urmarirea terenului 
Fiecare roata de presiune faţa 
este montată separat. Ca urmare, 
roţile nu numai ca urmeaza perfect 
terenul, dar nici nu se infundă in 
timpul condiţiilor umede de sol şi 
astfel maşina are un consum mai 
redus de combustibil. Montarea 
separata a fiecarei roţi permite rapid 
şi uşor repararea sau inlocuirea 
roţilor.

Calibrarea semănatului 
Calibrarea este uşoară, fara a 
fi necesare unelte sau suluri de 
seminţe. Pur şi simplu mişcand rola 
roşie şi ajustarea scalei determinam 
fie sa semănăm micro sau macro 
produse. Rata de insămanţare poate 
fi setată intre 0,5 şi 400 kg / ha de la 
o singură incăpere.

Distribuţie separată 
a sistemelor pentru 
seminte şi ingrăsămant
Sistemele de distributie pentru 
seminţe şi ingrăsăminte sunt 
separate in ordine pentru a 
minimiza cantitatea de produs in 
fiecare sistem de distribuţie şi a 
evita infundarea. Folosind doua 
circuite separate de distributie se 
permite optimizarea fluxului de aer 
atat pentru seminţe cat şi pentru 
ingrăsămant, care reduce riscul de 
inghesuire a ingraşămintelor.

Uşor de folosit
Accesul uşor la toate parţile importante ale maşinii 
(buncăr,capete de distribuţie, mecanism de distributie) face 
maşina uşor de utilizat. Dupa insămanţare, intregul buncar 
poate fi uşor golit intr-o pungă mare pentru a economisi timp.
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Easy Drill
3010 Fertisem

Easy Drill
4010 Fertisem

Easy Drill
W 4010 Fertisem

Easy Drill
W 6010 Fertisem

Latime de lucru (m) 3 4 4 6

Latime de transport (m) 3 4 3 3

Greutate masina (kg) 3500 4450 6360 7780

Capacitate buncar (l) 2250 3100 3000 4100

Marime deschidere buncar 
(m)

1,1 x 2,4 1,05 x 3,5 1,08 x 2,58 1,08 x 2,58

Inaltimea de incarcare (m) 2,04 2,07 2,50 2,80

Numarul de foraje pentru 
seminte

18 24 24 36

Numarul de foraje pentru 
ingrasamant

18 24 24 36

Presiunea pe foraj (kg) 0–250 0–250 0–250 0–250

Distanta intre randuri (cm) 16,6 16,6 16,6 16,6

Viteza de lucru (km/h) 6–12 6–12 6–12 6–12

Puterea necesara (cp) 75–105 100–140 100–140 150–210

Rata minima de curgere a 
uleiului (l)

- - 40 40

Afisaj Ultron MS Ultron MS Vision Duo Vision Duo

Buncar 
PRO

Mecanizat (l) 130 - - -

Pneumatic (l) - - 120 120

Pentru mai multe informatii:
NICOLAS Charles
Reprezentant de produs
+40 752 267 970
 canicolas@soufflet.com 

www.soufflet-agro.ro

SC SOUFFLET AGRO ROMANIA SRL

www.facebook.com/SouffletAGRORomania

Oferta noastra:
 piese de schimb


