ECHIPAMENT PENTRU SEMĂNAT PLANTE PRĂŞITOARE, FERTILIZAT ŞI
DISTRIBUIT INSECTICIDE SUB FORMĂ DE MICROGRANULE, SPF6

DOMENIU DE UTILIZARE
Echipamentul tehnic SPF6 este destinat tehnologiilor de mecanizare a lucrărilor agricole de înfiinţare a
culturilor de plante prăşitoare este utilizat la semănatul unui mare număr de culturi de plante prăşitoare
(semănatul bob cu bob la porumb, floarea-soarelui, fasole, sfeclă de zahăr şi furajeră, sorg, bumbac
etc., sau în cuiburi cu 2-3 seminţe la pepeni, castraveţi, dovlecei etc.) şi permite lucrul într-o mare
diversitate de scheme de semănat şi condiţii de lucru.
PREZENTARE GENERALĂ
Echipamentul tehnic are în componenţă următoarele subansambluri principale: cadru, roţi de sprijin
acţionare stânga-dreapta, instalaţie de vacuum, secţie de semănat, ladă de îngrăşăminte, picior buncăr,
picior cutii microgranule, transmisie seminţe, marcatoare de urmă stânga-dreapta, dispozitiv acţionare
marcatori, cutii microgranule, picior parcare, brăzdare îngrăşăminte şi microgranule, transmisie
intermediară, transmisie îngrăşăminte şi microgranule şi transmisie cardanică.
CARACTERISTICI TEHNICE
- Tipul echipamentului:
- Sursa energetică, CP:
- Numărul de rânduri:
- Distanţa între rânduri, cm:
- Lăţimea maximă de lucru, m:
- Adâncimea de semănat, cm:

purtat
65
6
45...70
4,2
2...12

EFECTE SOCIO-ECONOMICE ŞI DE MEDIU
- Permite realizarea unei mari diversităţi de scheme de semănat, atât pentru culturi care necesită
distanţe mari între rânduri, cât şi pentru cele care necesită distanţe mici între rânduri
- Creşte calitatea lucrării de înfiinţat culturi de plante prăşitoare cu cca. 5…10%;
- Reduce consumurile de energie, carburant, forţă de muncă şi cheltuielile de întreţinere şi reparaţii
cu cca. 15%
- Are o construcţie simplificată datorită soluţiilor noi alese care îi conferă realizare uşoară din punct
de vedere tehnologic, siguranţă în exploatare, întreţinere, reglaje simple şi uşor de exploatat, de
către un singur operator (tractoristul)
- Respectă cerinţele esenţiale de securitate şi de sănătate, Directiva 98/37/CEE (Maşini şi
echipamente), de calitate, mediu şi risc
UTILIZATORI
- Societăţi agricole cultivatoare de plante prăşitoare, asociaţii de producători agricoli particulari
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