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Univerzání pneumatickf secí stroje pro pÍesnf visev

Pneumatjcké Secí strole VESTA 8 A
VESTA 6 (ync 8 a.VflC 6)jsou uröeny
pro.'teÓkovan}i pod|e metody a piesnii
podle norem vÍsev tiídéníchsemen
kukuitce, sluneÖnice, skoóce, öiroku,
so1e. a take semen koriského bobu' fa-

Zole'.luplny se souöasn1im. oddélen17m
o0 Vysevu osiva. piihnojováním granulovanyml mlnerálnimi hnojjvy a utéSlioVanim pÜdy v iádcích' Je mozny také
V}isev netrídénych semen. ovéem piesnost V}iSeVu V takovém piípadé bude se
nacházet v piimé zavisiosti na rozméru
a míie poskozenosti osiva.

Secj stroje lsou vybaveny
hydraulicklmi znamónákv

pevnlTmi

s- l<ótoue'em

o yeJk9m prúméru. ktery má moznost
me t Uhel Vstupu do púdy pro ziskání

dobre Vjditelné prohIubeniny.

Podle objednávky zákazníka seci stro-

Je se VybavujÍ dopravním zaÍizenim
umoZtiujicím jejich piepravu veiejn1imi
komunikacemi bez pou2ítídodateén1ich
dopravních prostiedkú'

secí stroj je vybaven

Secí stroje pro piesn1i vysev zabezpe-

cuje setl Zamérenéna koneönou hustotu' Vy|uöuji da|öi pouzití ruÖni práce pii

Rám secího Stroje plni Úlohu piestup
nlhu' Coz zabezpeÓUje stejné ro7redéni Ve Vsech ViSeVnich Ústrojích.
Pro zadr \ováni V otvorech Vúsevnich
kotoUöu té7k}7ch semen luStéÁinov!ch
plodin (sÓje apod') Ventilátor secÍho
stroje je Vybaven dodatecnúm VZdU.

formování pozadovan}ich odstüpú mázi
rosfltnamt.

Pneumatická v17sevni Ústroii secÍch

strojü pro pzesny V1isev deseÍinásobné

snlzujl procento drobení (poókození)
semen Ve srovnánÍ s mechanlck1imi

chovodem.

secími stroji.

Vöechny hiidele obiIních VúseVnÍch
ÚstroJí a piihnojovacich zaiíz-ení jsou
montovány na valiv1ich lo2iskách'
Usporádání osy opérnlch a pohonn1ich
kol na jedné öáie s obilními vVsevrííml
botkami zabezpeöuje synchrónní ko- Pojosamoöinné spiáhlo ZabezpeöUje
pilováni terénu jednak rámem, iednak rychlé a bezpecné spojeni secího stroje

VysevnÍm ústrojim'

s traktorem.

Protektor s ostruhami na pneumatikách
opernych a pohonnych kol snizuje je_
]lch prokluzovánÍ, cim2 se zabezpéöúje

Spiáhlo se mú7e posunovat podél hranénéhotrámu rámu' co2 UmozÖuie Vysev s meziiádky 450 mm s trakrory s
neménltelnoU sírkou koleie thu pÍikla'du,

po2adovanli interval mezi semer.iy.

odstredbvacim

Ventilátorem s pohonem od vVvodového hiídele traktoru s 54o ot/min.

Pro regulování rozíedéníVZdU5ného

proudu slou2í Umísténa na Ventilátoré
klapka.

s T-70C).
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Prítomnost pozorovacího okna umoz_
nuje provádét ViZUální kontrolu kvality
práce VÍSeVního ústrojí v prúbéhu na-

StaVení.

Zarízeni pro piihnojování pies speciální botky 7abezpeÖUje zadéláVání
minerálníCh hnojiV Ve vedlej5ím iádku

s potfebnym posunem. coL zamezqe

Hiebenov17 shazovai zbyteönych Semen ZabezpeöUje pieSnv jednozrnoVy
Vysev. Na v1isevním kotouöije instalována obraceÖka'

ékodlivy VliV hnoji na osivo'

VisevnÍ Ústrojí ushutecóuje piesn!

jednozrnov! v1isev osiva rúzn17ch plodin s normou vysevu od 2 do 43 se-

Utésnénípúdy V zaset}ich rádcích

men na bé2n17 metr.

ZlepsUje pritlaÖenísemen k vlhké púdé

na dné brázd, Zabezpeöuje kapilární
StoUpání Vlhkosti a VytVáií piizniVe
podmínky pro Urychlenou klÍöivost Semen a rané VzcháZení.

V zásobníku pro strojené hnojivo jsou
instaloVány plastické Zátky zamezujÍCi

VysypáVání hnojiva.

Vyména plynu se UskuteÖnuje pies
oteviená (ochranná) pásma'

K odklizení 7bytkü strojeného hnojiva
ze záSobníku slouzí odlehöovací o!
vor.

Kompletování ync 8-02 (Univerzální pneumaticky secí stroj) a YflC 6-02 kotouÖi pro vfsev rirzn1ich plodin.
VyséVaná

Pro rychlé vzdáleni semen Z komory
vysevního ÚStrojí slou7i odlehcovacÍ
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obsah ZásobnikU

V obilním zásobníku je instaloVáno

na ostvo

za-

iízenípro Zríceníklenby' které Zame-

ZUjí uváznutí semen'
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