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"Univerzální pneumaticki secí stroj
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Y^l919.i: secÍ stro'' kter)i ideáhé od-
|;o:/joa 

c' l u m soUÖa S néh o zem éd é l stVí'
|'Y.uY9o| maximálni Vykon pii mini_mahich nálladech. Poóle ko;strukcea technick}ich charakteristik ÚÉGA 8
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piesn! v!'sev osÍVa technic-
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piesny podle nor"' í17""uu
11o:|y9h semen kukuiice, sluneÖni-
ii;i]1?9"9 Óiroku' sóje. a také semen
f!:l(eho Lrobu. fazole. lupiny se sou-uds'lylÍI' oooelenym od V}isevu osiva.
:j]:l9l9uáli' granulovan1imi mlne-ralnlmi hnojivy a utésnováÁim oúdy v
lil"^"j -JS 

mo2nli vt,sev netiij8nlicrr
::i?i g.us"l piesnost v)7sevu v ra_

t?'iT'Í :''-ii,: B:!;J;T,i:í"J*'' "

Sect stroije vybaven odstiedjvVm ven-
l,,?j9igT . pohonem od vyvoáovéhonfloete traktoru 540 ot./mrn

''.j:^l".luu"n' 
stejného roziedeni Vevsectl vysevních Úskojich V konstrukciseclno Stroje se pou2ivá trubka 60x60

1T:]t"|" plni Úlohu ptestupnixa' 
t<

:1'2?zpe9o'vaní zadrZenj v btvorech
,"]^_i:Yni9| 

kotoUói] tezkych semen lus-
::ii9YY"h plodin (sóje a ]jné) Ventilá-lor secÍno stroje 1e vybavón dodatec-nym vzduchovodem

Kon^strukce vlisevni sekce je provede_

]]:,-:,,Yy:oLy' UmiSténim VysevnihohtlU]l (laKzvana sekce Truvího.;. které
]T1le]]P:Ynéno na nosní hostie sekce.

'laKoVe'konstrukcni 
iesení Umo2niloUplne odstranénj vlivu ruznvch zatize.ní na téle-so vlsevniho u'ii.í,i u pr"uolim VylouÖio moznost jeno porucn. za_V[oVe regulovanj Zahloubení VisevníseKce snlZU]e námahu pii nastaveni'

D_o zakladniho kompletu vlisevnt sekcep€rrl VI|o]'/lt}j' piedÍezávacr kotouÖ 1kal-
:7,,-'o 1"|,1"|Í na Zavalováni Ve tvaru
]y: 

Fyn'kci halteru je prorezávání brázdpreo-dvoukotoucovou visevni botkou
.Y,:y^T9 ? tvrdé pudö pii nedostatku
VÍnKostÍ V hornjch Vrstvách

^uj:::iil.l 
1"" jsou urcena pro pnla-

:y]^1'] :um9n k visevnimu tuzku a
ll'.Y,?9n' quou coi piispíVa k urvchle-
il|l:::::li ? |,gr.ustáni semen. á tedy
r 11 zvysent urodnostj.

seci.stroj VEGA 8 zabezpeÖuje vlsev
í1lT9r"nv n_a.koneÖnou hustátu' bez
::i9lho'pou2ltí ruöní práce pii iormo-
Vanl poz"adovan)ich odstupú mezi rost-rnamt v radcich.

5#u.í:?ili lí5l""i:,ff Í:,:::."'.,"
seci stroj Je_ náVésní' Vybaven dopraV_flrm fiechanizmem. coz umozriuje
Jeno" preprav-u veiejn!mi komunikace_

'Tl,ffá 
jtxxl dodateön}ich doprav-

j;"ÍT:'':l"J3},:.traktorem s ta2nou

RoZiedéni VzdUsného proudu se regu-lu]e lnstalovanou na ventilátoie kláp-

ü) cnenvoNn ZIHKH '.



Pro provozování na neobdéláVané púdé
Vysevní sekce se Vybavuje speciálním
Vlnovit}im kotouÖem (kalterem), kter}i
pÍoiezáva brátdu za úcelem formoVáni
vvsevniho luzka. Pii vstupu do pudy vlny
na kotouÖi se rozmíst'ují kolmo Ve VZtahU

k povrchu púdy' a tím maximálné zvétÉu-
jí rezivost pri minimálním tlaku. Pii ['stu-
pu z p[rdy vlny na kotouöiZaujímajíVodo-
rovnou polohu a tím Zamezuje nalepení
Vlhké púdy. Vlnovity kotouÓ prohazuje
lepsí Vykonnost pii rozvrstvování püdy
Za minimální námahy pii ZadeláVáni
(Vtlaöování) strniSkovych Zbytkú do púdy
pn rychlostiod 3,0 do 10,0 km/hod. Díky
takové konstrukci kotouöe se Vytvári
pruh zkypiené púdy bezprostiedné pred
VySeVnim ústrojím.

Rozmetadlo hnojiv se pridáVá jako
opce' které Se skládá z v1isevních
ústrojí na hnojivo' vlsevních botek na
hnojivo, reduktorü a pohonu' Konstruk-
ce secího stroje umozöuje v piÍpadé
potreby pohodlné a rychlé odmontová-
ní a namontování Ústrojí.

MnoZství osiva, které se dostáVá ze
Zásobníku do vysevní komory, se re-
guluje klapKou. Hiebenov;i' shazovaÖ
ZbyteÖnych semen zabezpeöuje pÍes-
n)i jednozrnov}i Vysev. Na vysevním
kotouöi je instalována obraceöka, kte-
rá Zamezu)e nahuéténí a uváznutí Se-
men v komoie vysevního ústÍoji'

Rychlému Vzdálení semen z komory
V}7sevniho úStrojí napomáhá odlehöo_
Vací otvor.

Retézov! mechaniZmus piepojení
pohonü Visevnich üstro|í má 15 pre-
vodov1ich pomérú.

MechanizmuS prepojení pohonü s
ozubenymi koly na rozmetadla hnojiv
má 12 prevodov\'ch pomérú.

odliéovací zvlástností secího stroje
je to, ze Vysev Se uskuteÖnuje prak-

ticky V pruhu opérn)ich kol V)isevního
úStroji, a tím nerovnosti püdy úplné
prestáVají ovlivnovat hloubku v1i'sevu

osiva.

Pozorovací okno Umozliuje uskuteÖ-
öovat béhem nastavení vizuální kont-
rolU kvality pÍáce Visevniho ÚstÍojí'

Teleskopická konstrukce nosníku
umoZÖuje zmensovat obrysové roz-
méry secího stroje pii piepravé.

meziiádkü

Hmotnost

* B 3aBMc14Mocrl,t or penbeQa nonq xapaKTepa M BnaxHocru noqBBt' a ra(xe or npll_

MeH'eMoú arpoTexHo'loruí'

bbrysove rozméry v pracovní poloze lt'4m 2400 x g110 x tzoO

-obrysové 

rozméry v prepravní poloze N'4m 8770x2400x3400

Typ sÍoje návés n6v\'1s

iírka zábéru m 5,6

PoÖet iádkú ks B

obsah zásobníkU

- na ostvo

- oslva

Hloubka zadéláVání
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