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• Dvojité výsevní disky
• Dvojité výsevné disky

• Výsevní radličky
• Výsevné radličky

SEJAČKA ARIZONA
SK

Mechanický sejací stroj pre obilniny a malé osivo

Pre dosiahnutie vysokých výkonov je stroj vybavený veľkým
zásobníkom osiva. Stroj je vybavený prevodovkou v olejovej
kúpeli pre presnú a rýchlu reguláciu výsevku. Optimálny
tvar výsevných valčekov zaručuje presné dávkovanie a
rovnomernú distribúciu do všetkých výsevných jednotiek aj
• Jednoduché řezací disky
• Jednoduché rezacie disky
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vo svahovitom teréne. Stroj sa dodáva s výsevnými radlicami
s jednoduchými rezacími disky a dvojitými výsevnými disky.

SECÍ STROJ ARIZONA
CZ

Mechanický secí stroj pro obiloviny a malé osivo

Pro dosažení vysokých výkonů je stroj vybaven velkým zásobníkem osiva. Stroj je vybaven
převodovkou v olejové lázni pro přesnou a rychlou regulaci výsevku. Optimální tvar výsevních
válečků zaručuje přesné dávkování a rovnoměrnou distribuci do všech výsevních jednotek
i ve svažitém terénu. Stroj se dodává s výsevními radličkami s jednoduchými řezacími disky a
dvojitými výsevními disky.

• Převodovka výsevního ústrojí
v olejové lázni s plynulým převodem
• Prevodovka výsevného ústrojenstva
v olejovej kúpeli s plynulým
prevodom

• Hydraulicky ovládané znamenáky
(doplňková výbava)
• Hydraulicky ovládané značkovače
riadkov (doplnková výbava)

• Kultivátory kolejových řádků
(doplňková výbava)
• Kultivátory koľajových riadkov
(doplnková výbava)
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DOPLŇKOVÁ
VÝBAVA PRO
ARIZONA a
ARIZONA KOMBI

• Elektronické počitadlo
hektarů (doplňková výbava)
• Elektronické počítadlo
hektárov (doplnková výbava)

• Centrální nastavení přítlaku disků
• Centrálne nastavenie prítlaku diskov

• Zavlačovací prsty s dvojitým nastavením
(doplňková výbava)
• Zavlačovacie prsty s dvojitým
nastavením (doplnková výbava)

• Přesný a spolehlivý distribuční
systém pro celodenní práci
• Presný a spoľahlivý distribučný
systém pre celodennú prácu
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SECÍ STROJ
ARIZONA KOMBI
CZ

SK

ARIZONA KOMBI je kombinovaný secí stroj s přihnojováním. Stroj je vybaven dvojitým
zásobníkem a dvouřádkovou distribucí hnojiva a osiva pomocí 2 převodovek v olejové
lázni s plynulým převodem.

ARIZONA KOMBI je kombinovaný sejací stroj s prihnojovaním. Stroj je vybavený
dvojitým zásobníkom a dvojriadkový distribúciou hnojivá a osivá pomocou
2 prevodoviek v olejovej kúpeli s plynulým prevodom.

• Dvoukomorový zásobník pro osivo a hnojivo
• Dvojkomorový zásobník pre osivo a hnojivo

• Dávkovací hlava z vysoce odolného a samomazného
technopolymeru zaručuje dlouhou trvanlivost a šetrnou
distribuci i osiva náchylného k poškození
• Dávkovacie hlava z veľmi odolného a samomazného
technopolymeru zaručuje dlhú trvanlivosť a šetrnú distribúciu
aj osiva náchylného k poškodeniu
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Technická specifikace
Technická špecifikácia

ARIZONA

jednotka

Model
Model

ARIZONA KOMBI

250

300

400

250K

300K

400K

Pracovní záběr
Pracovný záber

(m)

2,5

3

4

2,5

3

4

Transportní šířka
Transportná šírka

( (m))

2,55

3

4

2,55

3

4

21

25

33

21

25

33

11,9

12

12,1

11,9

12

12,1

Maximální počet řádků
Maximálny počet riadkov
Min. meziřádková vzdálenost
Min. medziriadková vzdialenosť

Výsevní radličky / Dvojité výsevní disky / Jednoduché řezací disky
Výsevné radličky / Dvojité výsevné disky / Jednoduché rezacie disky

Typ výsevní jednotky
Typ výsevné jednotky
Kapacita zásobníku osiva
Kapacita zásobníka osiva

(l)

450

520

650

235

290

405

Kapacita zásobníku hnojiva
Kapacita zásobníka hnojivá

(l)

-

-

-

230

285

400

Nástavba zásobníku (na přání)
Nadstavba zásobníka (na prianie)

(l)

250

285

380

125/125

140/140

190/190

Tříbodový závěs
Trojbodový záves

Kat. 2

Kolo pohonu výsevního ústrojí
Koleso pohonu výsevného ústroje

6.50 - 15

Man. nastavení přítlaku výsevních jednotek
Man. nastavenie prítlaku výsevných jednotiek

Centrálně pákou / Centrálne pákou

Hydraulické znamenáky
Hydraulicky značkovače riadkov

Doplňková výbava / Doplnková výbava

Zavlačovací prsty
Zavlačovacie prsty

Doplňková výbava / Doplnková výbava

Sada osvětlení
Sada osvetlenie
Hmotnost pro verzi s výsevními radličkami
Hmotnosť pre verziu s výsevnými radlicami
Požadovaný příkon
Požadovaný príkon
6

Standard / Štandard
(kg)

480

525

1120

630

700

1470

(hp/Kw)

60/40

70-80(52-60)

70/51

60/40

70-80(52-60)

70/51

Technické údaje a modely uvedené v tomto katalogu nejsou závazné. Vyhrazujeme si právo revidovat obsah tohoto katalogu nebo ho změnit.
Technické údaje a modely uvedené v tomto katalogu nejsou závazné. Vyhrazujeme si právo revidovat obsah tohoto katalogu nebo ho změnit.

SPECIALISTA NA SETÍ

UNIMARCO a.s. • výhradní importér pro ČR a SR
4. května 678 • 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
tel: +420 577 901 148 • e-mail: unimarco@unimarco.cz
web: www.unimarco.cz

