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Mandam MPS
korbanek.pl/producent/mandam/siewniki/mps

300 - 300 CM

POBIERZ KATALOG MASZYN MANDAM    INSTRUKCJA OBSŁUGI SIEWNIKA MPS

siewnik pneumatyczny

nabudowany z redlicami talerzowymi

UWAGA - TEN MODEL NIE JEST JUŻ PRODUKOWANY!

Siewnik pneumatyczny MPS z możliwością połączenia z agregatem siewnym APF, broną talerzową
GAL-P lub broną aktywną. Kompaktowa konstrukcja i sposób zaczepiania na belce, powoduje znaczne
przybliżenie środka ciężkości w stronę ciągnika. Standardowo wyposażony jest on w redlice talerzowe,
jak również w system wysiewy typu Accord (dobrze znany polskim rolnikom).

Standardowa pojemność zbiornika na ziarno to 770 l. Siewnik ten występuje tylko w szerokości roboczej
3,0 m. Ilość redlic to 24 szt. w rozstawie 12,5 cm za którymi znajduje się zgrzebło zagarniające. Napęd
turbiny pneumatycznej odbywa się za wałka WOM ciągnika. Wymagane obroty wałka do prawidłowej
pracy to 1000 obr/min. Układ hydrauliczny jest wykorzystywany do sterowania znacznikami przejazdów.

Ciągnik rolniczy wraz z siewnikiem pneumatycznym MPS firmy MANDAM 

https://korbanek.pl/producent/mandam/siewniki/mps
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/katalog_maszyn_mandam_2021.pdf?707
https://korbanek.pl/sites/default/files/instrukcja-obslugi-siewnika-pneumatycznego-mps-mandam.pdf
https://sklep.korbanek.pl/?s=redlice&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=talerzowe&post_type=product
https://korbanek.pl/producent/unia/siewniki
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/ciagniki?f%5B0%5D=field_product_brand%3A403
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zalety  siewnika mps

Na co warto zwrócić uwagę!

Siewnik MPS wyposażony jest w 24 redlice talerzowe skośne (samoczyszczące) typu DXD, na
szerokości roboczej 3 m. Ciśnienie powietrza w układzie pneumatycznym, realizowane jest poprzez
dmuchawę pneumatyczną, napędzaną przekładnią pasowa, wprost z wału WOM ciągnika lub silnikiem
hydraulicznym (opcja). Siewnik oferowany jest w wersjach na 1000 lub 540 obr/min. Dozownik o
napędzie mechanicznym z koła ostrogowego w systemie Accord, pozwala na zasiew szeregu rodzaju
zbóż, m.in. pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa, jak i kukurydzy pastewnej, wyki, buraka oraz traw. Wysiew
można realizować zarówno w dawkach zwyczajnych, jak i mikro- dla rzepaku, lucerny, buraka. Na
wyposażeniu standardowym siewnika znajdują się: belka zaczepowa, zgrzebło wyrównujące, znacznik
hydrauliczny, podest zasypowy, oświetlenie, wał WOM, stopy przednie i tylne (do składania bez
agregatu). W opcji, za dopłatą można: powiększyć skrzynię zasypową do 990 bądź 1200 L, dodać
sterowanie elektryczne (załączanie ścieżek technologicznych i regulacją wysiewu), zmontować koło
dociskowe, oraz koła podporowe (do użytku bez agregatu, solo).

Najważniejsze zalety i wyposażenie siewnika MPS firm MANDAM

wyposażenie  siewnika

Standardowe elementy maszyny

redlice talerzowe samoczyszczące DXD
hydrauliczne znaczniki
dozownik systemu Accord
skrzynia zasypowa 770 L
koło ostrogowe
zgrzebło zacierające i podest

https://sklep.korbanek.pl/?s=redlice&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=talerzowe&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=ko%C5%82a&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=o%C5%9Bwietlenie&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=wa%C5%82&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=wom&post_type=product
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parametry techniczne

Najważniejsze dane techniczne

Nr
produktu

Typ Szer.
robocza

m

Pojemność

l

Typ redlic Rozstaw
redlic

mm

Ilość
redlic

szt.

Min.
zapotrzebowanie

mocy KM

Waga

kg

4105 MPS
3,0

3,0 770 Talerz
samoczyszczący
DXD

125 24 70 855

 
film o maszynach mandam

Prezentacja brony talerzowej
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Watch Video At: https://youtu.be/50xOZjZcL24

https://youtu.be/50xOZjZcL24

