UNIVERZÁLNA PNEUMATICKÁ
SEJAČKA

Konštrukcia sejačky zaručuje zníženú spotrebu osiva a vysokú presnosť
výsevu.
Sejačka je vybavená univerzálnym dávkovacím
ústrojenstvom s pneumatickým miešaním a dopravou osiva.
Dávkovanie semien v presne stanovenom množstve sa
nastavuje premiestnením poistky dávkovacieho zariadenia a
zmenou šírky záberu dávkovacieho valčeka.
Systém dávkovacieho zariadenie pomocou prúdu vzduchu
centrálne zaisťuje dopravu osiva k výsevným pätkám.
Sejačky je možné zavesiť na traktor, ktorého možné
Univerzálna pneumatická sejačka
SPU-4, SPU-6 je určená k výsevu skoro
všetkých poľnohospodár-skych plodín :
- obilnín
- strukovín
- zeleniny
- semien tráv

zaťaženie tretieho bodu zodpovedá hmotnosti sejačky a
ktoré sú vybavené vývodovým hriadeľom s 1000 ot/min.
Sejačka je vybavená mechanizmom automatického
vypínania výsevných pätiek za kolesami traktora, čo
umožňuje vytváranie technologických koľají.
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Te c h n i c k ý p o p i s s e j a č k y
SPU 4, SPU 6
Hnacie koleso (14) pomocou reťaze (15) poháňa
lopatkový valček dávkovacieho zariadenia (8), pričom
do injektornej komory (3) sa zo zásobníka (7) podáva
len také množstvo osiva, ktoré zodpovedá ubehnutej
dráhe hnacieho kolesa .
Ventilátor (1) poháňaný kardanovým hriadeľom (2)
vytvára prúdiaci vzduch, ktorý rozdeľuje a dopravuje
obilie cez vertikálnu šachtu (4), rozdeľovač (5),
semenovody (6), hadice výsevných pätiek (10) ku
kypriacim radličkám a výsevným pätkám (11) a (12).
Hĺbka výsevu sa reguluje pomocou rukoväte regulácie
ozubeného kolesa (9) a mechanizmu predpätia
výsevných pätiek (13).

Technické údaje

jednotky

Šírka pracovného záberu
Pracovná rýchlosť
Objem zásobníka
Norma výsevu
Počet riadkov
Prevádzková hmotnosť
Dopravná šírka
Rozchod kolies
Smenový výkon
Otáčky ventilátora

m
km / hod
l
kg / ha
kg
m
m
ha
ot / min

SPU-4
4
5-12
750
0.9-412
32
750
2.95
1.5-1.7
35
1000

SPU-6
6
5-12
1600
0.9-412
48
1090
2.15
4.25
50
1000

