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Agrisem DISC-O-SEM
korbanek.pl/producent/agrisem/siew/disc-o-sem

300 - 600 CM

Pobierz prospekt

Siewniki talerzowe Agrisem DISC-O-SEM Silver P i  Silver T to
agregowane maszyny, które w połączeniu z agregatem talerzowym
lub z aktywną broną wirnikową tworzą zestaw uprawowo-siewny.
Do Państwa dyspozycji są zestawy uprawowo-siewne rozłączne
lub nierozłączne. Dostępne modele to:  Disc-O-Sem Silver P -
zestaw uprawowo-siewny zawieszany, nierozłączny, w jego skład
wchodzi: siewnik talerzowy pneumatyczny + agregat
talerzowy. Disc-O-Sem Silver PMD - zestaw uprawowo-siewny,
zawieszany, rozłączny, w jego skład wchodzi: siewnik talerzowy
pneumatyczny + agregat talerzowy. Disc-O-Sem Silver PMA
- zestaw uprawowo-siewny, zawieszany, rozłączny, w jego skład
wchodzi: siewnik talerzowy pneumatyczny + aktywna brona
wirnikowa Actimulch. Disc-O-Sem Silver T- zestaw uprawowo-
siewny, przyczepiany, nieskładany, w jego skład wchodzi: siewnik
talerzowy pneumatyczny + agregat talerzowy. Disc-O-Sem Silver T
foldable - zestaw uprawowo-siewny, przyczepiany, składany, w
jego skład wchodzi: siewnik talerzowy pneumatyczny + agregat
talerzowy. 

 

https://korbanek.pl/producent/agrisem/siew/disc-o-sem
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/prospekty/Agrisem/prospekt-siewniki-agrisem-disc-o-sem.pdf?38
https://sklep.korbanek.pl/?s=uprawowo-siewny&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=siewnik+talerzowy&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=agregat+talerzowy&post_type=product
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AGRISEM  disc O SEM

Disc-O-Sem Silver P

Disc-O-Sem Silver P to zawieszane, kompaktowe i agregowane maszyny Agrisem
pozwalające na ekonomiczne przygotowanie łoża siewnego przy niskim zużyciu mocy
i paliwa. Model ten istnieje w wersji stałej, nierozłącznej z broną talerzową (Disc-O-Sem
P) lub w wersji regulowanej, rozłączanej, zawieszanej z zaczepem i broną talerzową
(Disc-O-Sem PMD) lub w wersji rozłączanej z broną aktywną Actimulch (Disc-O-Sem
PMA).  
W połączeniu ze zbiornikiem Combisem 1000 o pojemności 1000L i sekcjami siewnymi
“Minimum tillage” z rozstawem międzyrzędzia 15cm oraz naciskiem 120 kg na sekcję,
całe połączenie staje się kompletnym i ekonomicznym zestawem siewnym.
 

Jego największe zalety:
- Małe zużycie paliwa
- Wysoka prędkość pracy
- Wysoka kompaktowość
- Modułowość w zależności od warunków pracy, z Actimulchem lub broną talerzową
(wersje rozłączane). 
- Niskie zapotrzebowanie mocy ciągnika.

                                                                                                                  

Wyposażenie standardowe:

https://sklep.korbanek.pl/?s=bron%C4%85+aktywna&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=zbiornik&post_type=product
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Siewnik do uproszczonego siewu przy dużej prędkości roboczej. Pojemność zbiornika 1
000 L. Pneumatyczna dystrybucja ziaren strumieniem powietrza. Średnica talerzy
Ø460. Wał V-Sem Ø600 (odstęp między rzędami 15 cm). Brona talerzowa nierozłączna
od zbiornika. Rampa siewna «Minimum tillage» z naciskiem 120 kg na redlicę. Koło
kopiujące oraz brona zagarniająca za każdym rzędem siewnym. Aparat dozujący ze stali
nierdzewnej. Elektryczny napęd dozownika ziarna. Komputer «A-Controler». Górny
zaczep ciągnika kat.3 ze sworzniami n°3. Możliwość wysiewu tylko połową maszyny
(lewą lub prawą). Zestaw ostrzegawczy z tablicami odblaskowymi i lampami.

 

AGRISEM  disc O SEM

Disc-O-Sem Silver T

Disc-O-Sem Silver T to przyczepiany siewnik Agrisem dostępny w szerokości roboczej 3
lub 4 m, który doskonale dostosowuje się do wszystkich typów uprawy. Siewnik
charakteryzuje się dużą uniwersalnością modułu talerzowego, który pozwala na
przeprowadzenie siewu po mulchu lub po bardziej tradycyjnych metodach typu „orka”.

Przygotowanie łoża siewnego odbywa się dzięki operacji mulczu 2 rzędów niezależnych
talerzy.

 - Talerze o średnicy 460 mm zamontowane na bezobsługowych łożyskach  zapewniają
optymalny mulcz gleby

 - Powierzchnia zrealizowanego siewu jest, w każdych warunkach, pokryta cienką
warstwą gleby która ułatwi jednolite kiełkowanie.

Docisk odbywa się za pomocą wału oponowego który służy również w transporcie.  
 - Przy końcu pola wszystkie koła podnoszą  równomiernie maszynę zmniejszając tym

samym zbyt duży nacisk na glebę
 - Maszyna jest stabilna ze względu na to że rama pozostaje zawsze na tej samej

wysokości. Jedynie talerze i rampa siewna są podnoszone.

Siew jest realizowany z dużą precyzją dzięki rampie siewnej „Minimum tillage”
 

- Wszystkie talerze są kierowane indywidualnie poprzez koła kopiujące dla
precyzyjnego złożenia ziarna w glebie.

 - Odległość między rzędami siewnymi wynosi 15 cm
 - Regulowany centralny docisk redlic siewnych zapewnia regularny wysiew niezależnie

od warunków pracy.  
 - Każda redlica  posiada pasek z teflonu który uniemożliwia odskakiwaniu ziarna przy

siewie.
 - Regulacja dawki odbywa się z kabiny i pozwala na dystrybucję od 0,4 do 250 kg/ha. 

Największe zalety siewnika:

- Maszyna nie wymagająca dużego  zapotrzebowania mocy oraz ekonomiczna w zużyciu
paliwa 

 - Wysoka prędkość robocza

https://sklep.korbanek.pl/?s=talerzy&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=komputer&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=zaczep&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=docisk+redlic&post_type=product
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- Precyzja siewu.

                                                                                               

Wyposażenie standardowe:

Siewnik do uproszczonego siewu przy dużej prędkości. Pojemność zbiornika 2000 L.
Pneumatyczna dystrybucja ziaren strumieniem powietrza. Średnica talerzy Ø460. Wał
oponowy Ø800 z gumową amortyzacją. Rampa siewna «Minimum tillage» z naciskiem
120 kg na redlicę. Koło kopiujące oraz brona zagarniająca za każdym rzędem siewnym.
Zestaw ostrzegawczy z tablicami odblaskowymi i lampami. Możliwość wysiewu tylko
połową maszyny (lewą lub prawą). Komputer «A-Controler». Górny zaczep ciągnika kat.3
z Front-Pack (opcjonalnie)..

 

AGRISEM  disc O SEM

Disc-O-Sem Silver PMA

Agrisem Actimulch to brona aktywna pozwala na stworzenie optymalnego łoża
siewnego ułatwiającego jednolite kiełkowanie w każdych warunkach pracy. Ta prosta
w obsłudze i solidna brona rotacyjna doskonale rozkrusza , niweluje i dociska glebę,
spełniając tym samym najwyższe wymagania. Dostępna w szerokości roboczej 3 lub 4 m
może być kombinowana z rampą siewną Combisem lub Combisem 1000 w celu
utworzenia kompletnej zestawu siewnego dla uzyskania doskonałych rezultatów.

                                                                                           

https://sklep.korbanek.pl/?s=Wa%C5%82&post_type=product
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Wyposażenie standardowe:

Długość zęba 300 mm. Przekładnia dwustopniowa. Zaczep górny kat.3 ze sworzniami
kat.3. Obroty WOM = 1000 tr./min. 4 wirniki/m:   3 m = 12 wirników. 4 m = 16
wirników. Głębokość robocza : od 5 do 20 cm. System szybkiego zaczepu.  Tylna belka
wyrównująca.

 

Tytuł  działu

Parametry techniczne

Disc-O-Sem Silver P Modele nieskładane

Szerokość robocza (m) 3,00 4,00

Szerokość transportowa (m) (bez akcesoriów) 3,00 4,00

Waga (kg) 2 100 2 800

Zapotrzebowanie mocy ciągnika (KM) 120-180 150-210

Pojemność zbiornika (L) 1 000 1 000

Ilość redlic 20 28

Odstęp między rzędami (cm) 15 14,3

Ilość talerzy 24 32
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Średnica talerzy (mm) Ø 460 Ø 460

Disc-O-Sem T modele nieskładane

Szerokość robocza (m) 3,00 4,00

Szerokość transportowa (m) (bez akcesoriów) 3,00 400

Waga (kg) 4 050 4 725

Zapotrzebowanie mocy ciągnika (KM) 120-180 140-200

Pojemność zbiornika (L) 2 000 2 000

Ilość redlic 20 28

Ilość talerzy 24 32

Średnica talerzy Ø 460 Ø 460

DISC-O-SEM Silver PMA   

Szerokość robocza (m) 3,00 4,00

Szerokość  transportowa (m) (bez akcesoriów) 3,00 4,00

Maksymalne zapotrzebowanie mocy ciągnika (KM) 180 220

Waga (kg) 1 220 1 530

Ilość wirników 12 16

AGRISEM  disc O SEM

Zobacz jak pracują maszyny Agrisema
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Watch Video At: https://youtu.be/olnm8PkAkn4

https://youtu.be/olnm8PkAkn4

