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VÝSEVNÍ JEDNOTKA
FUTURA 5
Konstrukce výsevní jednotky se spodním
rozdělovačem osiva umožňuje díky výsevní
radličce optimální výsev a uložení osiva i ve
tvrdých půdách a také při výsevu ve vlhkých podmínkách.
Robustní a jednoduchá konstrukce výsevní jednotky
s minimálními nároky na údržbu.
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VÝSEVNÁ JEDNOTKA FUTURA 5

Konštrukcia výsevné jednotky s rozdeľovačom osiva
umožňuje vďaka výsevná radličce optimálnej výsev
a uloženie osiva aj v ťažkých, tvrdých pôdach a tiež pri
výseve vo vlhkých podmienkach. Robustný a jednoduchá
funkčná konštrukcia výsevné pätky zaručuje minimálne
nároky na údržbu.

IT

ELEMENTO SEMINATORE MONOGERME
FUTURA 5

Elemento
con
distributore
basso
che
grazie
al
vomere
a
falcione
garantisce
semine
ottimali anche su terreni particolarmente difficili, e in
condizioni di umidità; inoltre la sua robustezza e praticità
rendono minimi gli intervalli di manutenzione.
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EN

FUTURA 5 MONOSEED SOWING
ELEMENT

Low distributor element that, thanks to the shoe opener
grants optimal seeding even on very hard soils, and in
conditions of humidity. Furthermore, its strength and
easiness foresee just minimum maintenance intervals.

DE

EINZELKORNSAELEMENT FUTURA 5

Element mit niedrigem Verteiler, welches
dank der Schleppschar eine optimale Saat auch in
schwierigem Gelände und unter feuchten Bedingungen
ermöglicht. Seine Stärken sind Funktionalität und minimale
Wartungsintervalle.
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• Paralelogramový závěs osazený na
samomazných pouzdrech - robustní a odolný
• Paralelogramový záves zavesený na
samomazacích vložkách - robustný a odolný
• Parallelogramma dell’elemento montato su boccola
autolubrificante, robusto e indeformabile
• Parallelogram element mounted on
self-lubricating bushing, robust and resistant
• Parallelogramm des Elements auf selbstschmier-stoffe
Buchse montiert, stabil und unverformbar
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• Progresivní regulace přítlaku pomocí dvojité
pružiny
• Progresívna regulácia prítlaku pomocou dvojitej
pružiny
• Regolazione progressiva del peso con doppia
molla
• Progressive regulation of the weight, with double
spring
• Gewicht Progressivregelung mit doppelter Feder
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• Nastavení hloubky setí otočnou rukojetí se
stupnicí - jednoduché a přesné
• Nastavenie hĺbky sejby otočnou rukoväťou so
stupnicou - jednoduché a presné
• Regolazione con manopola della profon-dità di
semina, molto semplice e precisa
• Sowing depth adjustment by knob with graduated
indicator: very simple and precise
• Einstellung der Saattiefe mit einem Handdreh-knopf mit
Messindex, sehr einfach und genau

35 litrů
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• Robustní radličky s dvojitým vertikálním
nastavením
• Robustné radličky s dvojitým vertikálnym
nastavením
• Robusto spartizolle con doppia regolazione
in altezza
• Strong share clods with double vertical
adjustment
• Starker Klutenräumer mit vertikaler
Doppeleinstellung

7
• Bronzový ozubený vyhazovač osiva nastavitelný
ve 20 polohách zabraňuje výsevu dvou semen
• Bronzový vyhadzovač osiva nastaviteľný v 20
polohách zabraňuje výsevu dvoch semien
• Selettore dentato in bronzo regolabile su 20
posizioni per eliminare semi doppi
• Bronze toothed selector adjustable on 20
positions, to avoid double sowing
• Samenabstreifer in Bronze regulierbar auf 20
Positionen, um Doppelsamen zu entfernen
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• Odolné plastové zásobníky osiva s vysokou
kapacitou
• Odolné plastové zásobníky hnojivá s vysokou
kapacitou
• Serbatoio seme in plastica di grande capacità
• Resistant plastic seed hopper with big capacity
• Widerstandsfähiger Saatgutbehälter aus
Kunststoff mit großer Kapazität
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• Široký kontrolní otvor pro regulaci správného
množství osiva
• Široký kontrolný otvor pre kontrolu správneho
nastavenia výsevku
• Ampia finestra d’ispezione per la corretta
regolazione della quantità di seme
• Wide inspection window for the correct
regulation of the quantity of seedS
• Große Sichtfenster um die richtige Verstellung
der Saatmenge zu prüfen

6
• Možnost montáže dvojitých předních disků
výsevní jednotky
• Možnosť montáže dvojitých predných diskov
výsevné pätky
• Possibilità di montare un doppio disco anteriore.
• Possibility to set a front double disc.
• Möglichkeit um eine vordere doppele Scheibe
einzubauen.
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• Kryt rozdělovače vybavený kartáčem a
ejektorem osiva
• Kryt rozdeľovača vybavený kartáčom a
ejektorom osiva
• Coperchio distributore dotato di spazzola e
l’eiettore seme
• Distributor cover equipped with brush and
seed ejector
• Verteiler Deckel mit einer Bürste und der Ejektor
des Saatgutes
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VÝSEVNÍ JEDNOTKA MAXI 5
PRO VÝSEV KUKUŘICE
Robustní konstrukce s horním rozdělovačem
a
dvojitým
otevíracím
diskem
zaručuje
vysokou produktivitua přesnost pro všechny
typy osiva ve všech podmínkách, dokonce i s
obsahem posklizňových zbytků. Řetězový pohon je také
zárukou spolehlivosti a přesné distribuce osiva v řádku.
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VÝSEVNÁ JEDNOTKA MAXI 5
PRE VÝSEV KUKURICE

Výsevná jednotka MAXI-5 je pokračovateľom vývoja výsevné
pätky MAXI. Robustná konštrukcia, vysoký rozdeľovač a dvojitý
otvorený disk zaručuje vysokú produktivitu a presnosť pre všetky
typy osiva vo všetkých podmienkach aj s určitým podielom
pozberových zvyškov. Reťazový pohon je tiež zárukou spoľahlivosti
a presné distribúcie osiva v riadku.

IT

ELEMENTO SEMINATORE
MONOGERME MAXI 5

Con
MAXI-5
continua
l’evoluzione
dell’elemento
MAXI. La robusta struttura, il distributore alto e il doppio
disco
di
apertura
garantiscono
produttività
e precisione di tutte le tipologie di seme utilizzato nelle diverse
superfici di terreno, anche in presenza di avvallamenti o
residui colturali. La trasmissione a catena inoltre è garanzia di
affidabilità e omogeneità della distribuzione del seme sulla fila.
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EN

MAXI 5 MONOSEED SOWING
ELEMENT

With MAXI-5 continues the evolution of the MAXI element. The
strong structure, the high distributor and the double opening disc
grant productivity and precision with all types of seeds used in
the various soil surfaces, even with subsidence and crop residues.
The transmission by chain is a further warranty of reliability and
uniformity of the seeds distribution on the row.

DE

EINZELKORNSAELEMENT MAXI 5

Mit MAXI-5 geht die Entwicklung des Elements weiter. Der starke
Aufbau, der hohe Verteiler und die Doppelöffnungsscheiben
garantieren Produktivität und Genauigkeit bei allen Arten von
verschiedenen Oberflächen. Die verwendeten Samen werden auch
bei vorhandenen Talkessel oder Ernterückständen genau abgelegt.
Der Kettenantrieb ist auch eine Garantie von Zuverlässigkeit und
Gleichmäßigkeit der Samenverteilung in der Reihe.

1

MAXI “PRE”
•
•
•
•
•

Přítlačná kola
Prítlačná výsevná kolesá
Ruotino premiseme
Press seed wheel
Zwischenandrucksrolle
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• Bronzový vyhazovač osiva dokonale
přizpůsobený výsevnímu disku
• Bronzový vyhadzovač osiva dokonale
prispôsobený výsevnému disku
• Selettore in bronzo perfettamente aderente
al disco
• Bronze selector perfectly fitting the disc.
• Bronzen Selektor an der Scheibe perfekt
haftend
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• Rukojeť pro snadné nastavení přítlačných kol,
které jsou stavitelné také šířkově
• Rukoväť pre jednoduché nastavenie prítlaku
prítlačných kolies, ktoré sú nastaviteľné tiež
šírkovo
• Leva di facile regolazione per le ruote di
compressione, regolabili anche in larghezza
• Easy regulation lever for compression wheels,
width adjustable too
• Hebel für eine leichte Regulierung der Schrägandruckrollen, auch in Breite verstellbar

• Nastavení hloubky setí pomocí knoflíku se
stupnicí - velmi jednoduché a přesné
• Nastavení hloubky setí pomocí rukojeti se
stupnicí - velmi jednoduché a přesné
• Regolazione con manopola della profondità di
semina, molto semplice e precisa
• Sowing depth adjustment by knob with graduated
indicator: very simple and precise
• Einstellung der Saattiefe mit einem Handdreh-knopf
mit Messindex, sehr einfach und genau
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• Nerezový výsevní disk o tloušťce 1,2 mm vysoce odolný a snadno vyměnitelný
• Nerezový výsevný disk s hrúbkou 1,2
mm - vysoko odolný opotrebeniu a ľahko
vymeniteľný
• Disco di semina in acciaio inox da 1,2 mm di
spessore, resistente e di facile sostituzione
• Sowing disc in stainless steel 1,2 mm thick,
resistant and easy to replace
• Säscheibe aus Edelstahl 1,2 mm dick, verschleißwiderstandsfähig und leicht zu ersetzen
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•
•
•
•
•

Nezávislá boční vodící kola
Nezávislá bočná vodiace kolesá
Ruote di livello laterali indipendenti.
Independent side level wheels.
Unabhängige Seitentiefenführungsräder.

2
•
•
•
•
•

Zařízení pro odpojení výsevní jednotky
Spojka pre odpojenie výsevné pätky
Dispositivo disinnesto della fila
Row cut-off device
Reihenauskupplung
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• Těsnění z materiálu DERIN a ložisko disku
• Tesnenie z materiálu Derin a ložisko disku s
veľkým priemerom zaručuje dobrú oporu
výsevnému disku
• La guarnizione di tenuta in DERIN e il disco di
appoggio di grandi dimensioni
• The DERIN seal gasket and the bearing disk of
big dimensions
• Die Dichtung aus DERIN und die auf große
Abmessungen Unterstützung Scheibe
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• Možnost použití různých rozměrů přítlačných
kol v různých polohách
• Možnosť použitia rôznych rozmerov
prítlačných kolies v rôznych polohách
• Ruote copriseme variabili nella dimensione e
nella posizione
• Press seed wheels, variable in dimension and
position
• Variabele Zwischenandrucksrollen in
Abmessung und Position
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VERZE S PEVNÝM
RÁMEM

• Pevný rám s jedním nosníkem pro záběry 2,5 až 5,8 m
• Pevný rám s jedným nosníkom pre zábery 2,5 až 5,8 m
• Telaio rigido mono barra da 2,5 a 5,8 metri
• Fixed frame single bar from 2,5 to 5,8 meters
• Einachsiger Starrahmen - von 2,5 bis 5,8 mt

CZ

SK

Pevné rámy v různých velikostech
umožňují stroj přizpůsobit požadavkům
zákazníka, pro malé i pro velké výměry.

VERZIA S PEVNÝM RÁMOM

Pevné rámy v rôznych veľkostiach umožňujú
stroj prispôsobiť požiadavkám zákazníka, pre malé
aj pre veľké výmery.

IT

VERSIONI TELAIO FISSO

Telai fissi di varie dimensioni permettono
di modulare al meglio le seminatrici in
base alle varie esigenze dei clienti, sia che esse
debbano seminare su piccole che su grandi superfici.

EN

FIXED FRAME VERSIONS

Fixed frames of various dimensions allow to
modulate at best the planters, as per the different
customs necessities, for seeding both on small and
big surfaces.

DE

STARRAHMEN
VERSIONEN

Die Starrahmen ermöglichen
es die Sämaschinen in
verschiedenen
Varianten
nach den unterschiedlichen
Bedürfnissen der Kunden zu
modulieren und somit auf
kleinen als auch auf großen
Flächen zu säen.
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• Pevný rám s dvojitým nosníkem s integrovaným transportním podvozkem
• Pevný rám s dvojitým nosníkom s integrovaným transportným podvozkom
• Telaio rigido con doppia barra con carrello di trasporto integrato
• Fixed frame with double bar with integrated transport trolley
• Starrahmen mit doppelter Achse mit integrierter Transportkarre

VERZE S TELESKOPICKÝM
RÁMEM

• Jednoduchý teleskopický rám s jedním nosníkem s pracovním
záběrem 4,5 m
• Teleskopický rám s jedným nosníkom s pracovným záberom 4,5 m
• Telaio singolo telescopico con barra di lavoro da 4,5 metri
• Single telescopic frame with 4,5 mt working bar
• Einzelteleskoprahmen mit Arbeitsachse von 4,5 Meter

CZ

SK

Teleskopické rámy s jednoduchým nebo dvojitým
hydraulickým rozšířením umožňují upravit optimální
transportní šířku i u strojů s velkým záběrem.

VERZIA S TELESKOPICKÝM RÁMOM

Teleskopické rámy s jednočinným alebo
dvojčinným hydraulickým rozšírením umožňujú upraviť
optimálnu transportnu šírku aj pri strojoch s veľkým
záberom.

• Dvojitý teleskopický rám s pracovním záběrem 4,5m
• Teleskopický rám s dvojitým nosníkom s pracovným záberom 4,5m
• Telaio doppio telescopico con barra di lavoro da 4,5 metri
• Double telescopic frame with 4,5 mt working bar
• Doppelteleskoprahmen mit Arbeitsachse von 4,5 Meter

IT

VERSIONI TELAIO TELESCOPICO

Telai telescopici, grazie al sistema di sfili idraulici
doppi o singoli permette alle semi-natrici di grandi
dimensioni di ottimizzare l’ingombro nelle posizioni di
trasporto.

EN

TELESCOPIC FRAME VERSIONS

Telescopic frames, thanks to the system of double and single hydraulic extensions, allow the big dimensions planters to optimize the encumbrance during the
transport position.

DE

TELESKOPRAHMEN VERSIONEN

Dank des Teleskoprahmens mit doppelter oder
einzelner hydraulischer Erweiterung ist es möglich die
Sämaschine für den Straßentransport in eine optimale
Breite zu bringen.

• 3-bodový závěs
• 3-bodový záves
• Attacco a 3 punti
• 3 points linkage
• 3 Punkt Bock

• Transportní šířka 2,55 - 3,0 - 3,25 m
• Transportná šírka 2,55 - 3,0 - 3,25 m
• Larghezza di trasporto 2,55 - 3,0 - 3,25 m
• Transport width 2,55 - 3,0 - 3,25 mt
• Transportbreite 2,55 - 3,0 - 3,25 mt
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SKLÁDANÝ
RÁM

TELESKOPICKÝ RÁM
FLEX-EVO S VARIABILNÍM
HYDRAULICKÝM
NASTAVENÍM ŘÁDKŮ
Rám
FLEX
se
systémem
dvojitého teleskopického rozšíření a
možností hydraulického nastavení meziřádkové
vzdálenosti od 45 do 75 cm. Díky tomuto systému
má stroj požadované rozměry v pracovní poloze
a současně zaručuje maximální šířku 2,50 m v
transportní poloze.

CZ

• Zložiteľný rám
• Folding frame
• Klappbarer Rahmen

CZ

Skládaný rám s nezávisle zavěšenými koncovými sekcemi
umožňuje dokonalé přizpůsobení terénu pozemku.

SK

VARIABILNÝ TELESKOPICKÝ RÁM
FLEX S HYDRAULICKÝM
NASTAVENÍM

Rám FLEX sa systémom dvojitého hydraulického
rozšírenie a možnosťou hydraulického nastavenia
medziriadkovej vzdialenosti od 45 do 75 cm.
Vďaka tomuto systému má stroj požadované
rozmery v pracovnej polohe a súčasne zaručuje
maximálnu šírku 2,50 m v transportnej polohe.

IT

SK

Zložiteľný rám s nezávisle zavesenými koncovými sekciami
umožňuje dokonalé prispôsobenie konkrétnemu terénu 		
pozemku.

IT

Il telaio pieghevole dispone di estremità indipendenti,
questa caratteristica permette un perfetto adattamento 		
al terreno.

EN

The folding frame with independent ends allows a
perfect adaptation to the soil.

DE

Die unabhängigen Ende des Klappbaren Rahmen
ermöglichen eine perfekte Anpassung auf Boden

TELAIO TELESCOPICO INTERFILA
VARIABILE IDRAULICA FLEX

Telaio FLEX, sistema asfili doppio telescopico
e possibilità di modula-re le interfile di semina
da cm 45/75 idraulicamente, grazie al quale
la seminatrice riesce ad avere le medesime
dimensioni tra posizione di lavoro e ingombro
garantendo inoltre una chiusura in trasporto fino
a mt. 2,50.

EN

TELESCOPIC FRAME VARIABLE
HYDRAULIC ROW DISTANCE FLEX

FLEX frame, double telescopic extensions system
and possibility to modulate hydrauli-cally the
seeding row distance from 45 to 75 cm. Thanks
to this system, the planter results to have the
same dimensions in working position as well
as encumbrance further granting a transport
dimension up to 2,50 mt.

DE

TELESKOPRAHMEN MIT HYDRAULISCHEM VERSCHIEBBAREM
REIHE NABSTAND FLEX

FLEX
Rahmen,
Doppel-Teleskop
Erweiterungssystem und Möglichkeit zur hydrau-lischer
Modulation der Reihenabstände von 45 bis 75
cm, dank dem die Sämaschine, die gleichen
Abmessungen zwischen der Arbeitsposition
und Ausmaß vermögt und auch ein Verschluss
während Transport bis zur 2,50 mt gewährleistet.
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• Snadné nastavení výsevní vzdálenosti
• Jednoduché nastavenie výsevné vzdialenosti
• Cambio distanze interpianta di facile accesso
• Easy adjustment of plants distance
• Einfache Verstellung vom Pflanzenabstand mit
leichtem Zugang

• Robustní, teleskopický hydraulicky ovládaný
rám
• Robustný, teleskopický hydraulicky ovládaný
rám
• Telaio telescopico idraulico di grande
robustezza
• Very strong hydraulic telescopic frame
• Hydraulischer Teleskoprahmen von großer
Stärke

• Centrální nastavení dávkování hnojiva
• Centrálne nastavenie dávkovania hnojiva
• Regolazione quantità concime centralizzata
• Centralized adjustment of fertilizer’s quantity
• Zentralisierte Verstellung von der
Düngermenge

• Zásobník na hnojivo s kapacitou 750 - 1000
litrů
• Zásobník na hnojivo s kapacitou 750 - 1000
litrov
• Spandiconcime di grande capacità
(750 - 960 litri)
• Big capacity fertilizer tank
(750 - 960 litres)
• Großes Fassungsvermögen des
Düngerstreuers (750 - 960 L)

• Přední převodová kola 23x10.5-10 šířkově
stavitelná dle rozchodu kol traktoru
• Predné kopírovacie prevodové kolesá 20x8-10
šírkovo nastaviteľná podľa rozchodu kolies
traktora
• Ruote di trasmissione anteriori da 20x8-10
regolabili sulla carreggiata del trattore
• Front transmission wheels 20 x 8-10, adjustable
with the tractor’s carriageway
• Frontantriebsräder 20 x 8-10, verstellbar laut die
Spurweite des Schleppers

• Rychlé hydraulicky ovládané nastavení
meziřádkové vzdálenosti
• Rýchle krokové hydraulicky ovládané
nastavenie medziriadkovej vzdialenosti
• Regolazione rapida interfila, idraulica
a passo
• Fast adjustment of row distance, hydraulic
and step
• Schnelle Verstellung vom Reihenabstand,
hydraulisch und schrittweise
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HNOJIVO
HNOJIVO

SPANDICONCIME
FERTILIZER
DÜNGERSTREUER
• Zásobníky hnojiva se dodávají ve třech velikostech
dle modelu stroje: zásobník 90 litrů s jedním výstupem,
zásobník 227 litrů se dvěma a třemi výstupy a zásobník
290 litrů se třemi výstupy.
• Zásobníky hnojivá sa dodávajú v troch veľkostiach
podľa modelu stroja: zásobník 90 litrov s jedným
výstupom, zásobník 227 litrov s dvoma a tromi
výstupmi a zásobník 290 litrov s tromi výstupmi.
• Spandiconcime disponibili in tre capacità (lt) e montati
a seconda del modello: vasca da 90 ad una uscita;
vasca da 227 a due e tre uscite; vasca da 290 a tre
uscite.
• Fertilizer available in three capacities (lt) and installed
according with the model: hopper of 90 lt. with one
outlet; hopper of 227 lt. with two and three outlets;
hopper of 290 lt. with three outlets.
• Düngerstreuer verfügbar in drei Größen (L) und
montiert nach den Typ; Behälter von 90 l mit einem
Ausgang, Behälter von 227 l mit zwei und drei
Ausgängen und Behälter von 290 l mit drei Ausgängen.

Kapacita hnojiva
2 x 230 l

Kapacita hnojiva
2 x 290 l

Kapacita hnojiva
1 x 725 l

MIKROGRANULÁT
MIKROGRANULY

RADLIČKY
RADLIČKY

• Nerezový dávkovač mikrogranulátu se
zásobníkem od 12 nebo 27 litrů. Vysoká
přesnost distribuce a regulace dávkování.
• Nerezový dávkovač granulátu so
zásobníkom
od 12 alebo 27 litrov. Vysoká presnosť
distribúcie a regulácie dávkovanie.
• Microgranulatore in acciaio inox con vasca
da 12 lt (oppure 27).
Alta precisione di distribuzione e facile
regolazione.
• Stainless steel microgranulator with
hopper from 12 lt (or 27). High precision of
distribution and easy regulation.
• Microgranulator aus Edelstahl mit einem
Behälter von 12 Liter (oder 27 Liter). Hohe
Genauigkeit der Verteilung und einfache
Regulierung.

• Pro aplikaci hnojiva lze stroj vybavit
různými typy disků nebo radliček dle typu
půdy. Radličky pro aplikaci při tradičním
zpracování půdy nebo disky s vysokým
podílem posklizňových zbytků.
• Pre aplikáciu hnojiva možno stroj
vybaviť rôznymi typmi diskov alebo
radličiek podľa typu pôdy. Radličky pre
aplikáciu pri tradičnom spracovaní pôdy
alebo dvojité disky pre minimalizční
spracovanie s vysokým podielom
pozberových zvyškov.
• Disponibili assolcatori concime in
funzione del terreno: a vomeri per terreni
tradizionali o a disco per terreni con
residui culturali o difficilmente penetrabili.
• Fertilizer coulters are available according
with the soil type: share ones for traditional
grounds or disk ones for grounds with
waste of previous cultivation or almost
impenetrable.
• Verschiedene Düngerscharen verfügbar:
normale Scharen für tradizionelle Böden
oder mit Doppelscheiben für Böden mit
Pflanzenresten.

MICROGRANULATORE
MICROGRANULATOR
MICROGRANULATOR
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• Zásobník s vysokou kapacitou se širokým
plnícím otvorem, nízkou výškou nakládání a
nastavením dávky hnojiva od 50 kg/ha do
700 kg/ha.
• Zásobník s vysokou kapacitou sa širokým
plniacim otvorom s nízkou výškou
nakladania a natavením dávky hnojiva od
50 kg / ha do 700 kg / ha.
• Vasche di grande capacità con ampia
bocca di carico, basso piano di carico e
campo di utilizzo da 50 kg/ha a
700 kg/ha (in funzione della densità).
• Big capacity hopper with big loading
mouth, low loading surface and usage field
from 50 kg/ha to 700 kg/ha (in function to
density).
• Düngerstreuerbehälter mit großen
Kapazitäten, niedrige Ladehöhe und
mögliche Düngung von 50 Kg/Ha bis 700 Kg/
Ha (kommt auf die Dichte an).

ASSOLCATORE
COULTER
SCHAR

POČÍTAČE
• Rozdělovač se šnekem zajišťuje
optimální distribuci jakéhokoliv
typu hnojiva.
• Rozdeľovač sa šnekom zaisťuje
optimálnu distribúciu akéhokoľvek
typu hnojiva.
• La distribuzione con vite senza fine
assicura una ottimale distribuzione
con qualsiasi tipo di concime.
• The distribution with augers assures
an optimal distribution of any type
of fertilizer.  
• Die Verteilung mit Schnecke
gewährleistet eine optimale
Verteilung jedes Typ von Dünger.  

1

• Dílčí a celková osetá plocha
• Dielčie alebo celková osiata plocha
• Conteggio parziale e totale della superficie lavorata
• Partial and total calculation of the working surface
• Totale und partielle Zählung der bearbeiteten Oberfläche

2

• Kontrola výsevku CONTROL-C v jednotlivých řádcích.
Dílčí a celkové počítadlo hektarů.
• Signalizácia prerušenia výsevku v jednotlivých riadkoch.
Dielčie a celkové počítadlo hektárov.
• Segnala la mancanza di seme sulla fila, dispone di
contaettari parziale e totale.
• It indicates the lack of seeds on the row, it’s also equipped
with partial and total hectare counter.
• Signalisiert die Samenlosigkeit auf der Reihe, verfügt über
einen Teil- und totalen Hektarzähler.

3
Kapacita hnojiva
1 x 1000 l

4

5

• Kontrola výsevku SUPER CONTROL v jednotlivých řádcích.
Dílčí a celkové počítadlo hektarů, zobrazení pracovní
rychlosti a ujeté vzdálenosti.
• Signalizácia prerušenia výsevku v jednotlivých riadkoch.
Dielčie a celkové počítadlo hektárov, zobrazenie pracovnej
rýchlosti a prejdenej vzdialenosti.
• Segnala la mancanza di seme sulla fila, dispone di
contaettari parziale e totale, indicazione della velocità di
avanzamento e della distanza percorsa.
• It signs missing of the seed on the row; equipped with partial
and total hectare counter, indicates running speed and covered
distance.
• Signalisiert die Samenlosigkeit auf der Reihe, verfügt über einen
Teil- und totalen Hektarzähler; zeigt Arbeitsgeschwindigkeit und
zurücklegte Strecke.

• Ve srovnání s ostatními monitory MCE 8000/12000 zobrazuje
také vzdálenost osiva v jednotlivých řádcích, počet semen
na hektar a pracovní čas.
• Pri porovnaní s ostatnými monitormi zobrazuje aj vzdialenosť
osiva v jednotlivých riadkoch, počet semien na hektár a
pracovný čas.
• Rispetto ai precedenti monitor consente di sapere anche la
distanza di semina per ogni fila, il numero di semi per ettaro
e il tempo di lavoro. Possibile anche la gestione del diserbo.
• In comparison with the other monitors it lets also to know
sowing distance on each row, number of seeds per hectare
and working time. Management of clearance from weeds is
also available.
• Im Vergleich zu den andern Monitoren kann man auch
den Säabstand der einzelnen Reihen, die Samenzahl pro
Hektar und die Arbeitszeit kontrollieren. Man kann auch die
Unkrautbekäpfung organisieren.

• Monitor EXTRACONTROL PM 300E je vhodný pro řádkové
secí stroje nad 12 řádků a je vybaven kompletně všemi
funkcemi.
• Monitor PM 300E je vhodný pre riadkové sejačky nad 12
riadkov a je vybavený rôznymi funkciami.
• Monitor PM 300E adatto a seminatrici superiori a 12 file
completo di varie funzioni.
• PM 300E monitor suitable for planters over 12 rows, complete
with several functions.
• Monitor PM 300E für Sämaschinen mit mehr als 12 Reihen,
mit verschiedenen Funktionen.

1

2

3

4

5
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DOPLŇKOVÁ
VÝBAVA
F

FUTURA 5

M

MAXI 5

F/M

FUTURA 5 / MAXI 5

06

M

Sada zásobníku osiva 60 litrů
Sada zásobníka osiva 60 litrov

12

M

Přední kola 20.0”
Predné kolesá 20.0 “

19

F/M

Úzké kola 400x65 pro nastavení pracovní
hloubky
Úzke kolesá 400x65 pre nastavenie
pracovnej hĺbky

12

Krátký typ výsevních vodítek
Krátky typ výsevných vodítok

01

F

Sada 2“ pogumovaných kol uložených do V
Sada 2 “pogumovaných kolies uložených
do V

Kola Farmflex + výsevní vodítka
Kolesá FarmFlex + výsevné vodítka

07

M

Řezací disk pro dosažení maximální hloubky
MAXI 5
Rezacej disk pre dosiahnutie maximálnej
hĺbky MAXI 5

Plynulá převodovka pro dávkování hnojiva
Plynulá prevodovka na dávkovanie hnojiva

13

F/M

Nerezový zásobník na mikrogranulát s objemem
25 litrů
Nerezový zásobník mikrogranulátu s objemom
25 litrov

Stavitelná sada kol 5.00/15 (pár)
Nastaviteľná sada kolies 5.00 / 15

20

F/M

Redukce pro otáčky kloubové hřídele 1000
ot./min
Redukcia pre otáčky kĺbové hriadele 1000
ot./min

02

F

08

M

14

F/M

21

F/M

Řezací radlička pro dosažení maximální
hloubky FUTURA 5
Rezacia radlička pre dosiahnutie
maximálnej hĺbky FUTURA 5

Přední řezací disk pro MAXI-5
Predný rezací disk pre MAXI-5

Vlnitý přední disk Ø 465
Vrúbkovaný predný disk
Ø 465

15

F/M

Přídavná pružina pro nastavení přítlaku
na výsevní jednotku
Prídavná pružina pre nastavenie prítlaku
na výsevnú jednotku

03

F

09

M

Škrabka
Škrabka

22

F/M

Rotační hvězdice pro rozprostření
posklizňových zbytků
Rotačná hviezdica pre rozptylenie
pozberových zvyškov

Přítlačné kolo osiva pro MAXI-5
Prítlačné koleso osiva pre MAXI-5

16

F/M

04

M

10

M

Pár kol 6.5-80/15
Sada kolies 6.5-80 / 15

Kultivátory kolejových řádků traktoru pro
pevný nebo jednoduchý teleskopický rám
Kultivátory koľajových riadkov traktora pre
pevný alebo teleskopický rám s jedným
nosníkom

23

F/M

Přední výsevní vodítka pro MAXI-5
Predné výsevné vodítka pre MAXI-5

05

M

Řezací radlička do suchých podmínek
Rezacie radlička do suchých podmienok

11

M

18

F/M

24

F/M

17

F/M

Sada osvětlení
Sada osvetlenie

Převodová hydraulická
sada Prevodová
hydraulická sada

13

Technická specifikace

Pevný rám

MAXI 5

Flex6

Flex7

Flex8

Jednoduchý
teleskopický
rám

Dvojitý
teleskopický
rám

Skládaný rám

Pevný rám
s podvozkem

Pracovní záběr

m

3.0

4.5

6.0

2.70-4.5

3,15-5,25

3,60-6,0

4.5

4.5

6.0

9.0

Transportní šířka

m

2.6

4.1

5.6

2.55

3,2

3,0

3.25

3.0

3.0

3.0

Počet řádků / kukuřice

4

6

8

6

7

8

6

6

8

12

Počet řádků / cukrovka

6

-

12

-

-

-

-

-

12

18

Meziřádková vzdálenost / kukuřice

cm

70/75/80

70/75/80

70/75/80

45 -75

45 -75

45 -75

70/75/80

70/75/80

70/75/80

70/75/80

Meziřádková vzdálenost / cukrovka

cm

45

-

45

45 -75

45 -75

45 -75

-

-

45

45

Ventilátor

540 ot/min (standard) - 1000 ot/min (na přání)

Pneumatiky

2x5.0-15

2x6.5-15

4x6.5-15

20x8.0-10

20x8.0-10

20x8.0-10

20x6.5-15

20x6.5-15

4x6.5-15

8x6.5-15

Převodovka

1

1

2

1

1

1

1

1

3

2

Hydraulické znamenáky

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

Zásobník hnojiva

2x227 l
na přání

2x290 l
na přání

4x227 l
na přání

standard

standard

standard

2x290 l o 1x1000 l
na přání

2x227 l
na přání

-

4x290 l

1x750 l

1x1000 l

2X1000 l

1x750 l

1x1000 l

1x1000 l

1x1000 l

-

2x1000 l

-

-

-

-

-

-

na přání

na přání

-

-

Mikrogranulát

na přání

na přání

na přání

na přání

na přání

na přání

na přání

na přání

na přání

na přání

Počitadlo hektarů

na přání

na přání

na přání

na přání

na přání

na přání

na přání

na přání

na přání

na přání

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

na přání

na přání

na přání

standard

standard

standard

na přání

na přání

na přání

na přání

-

-

na přání

-

-

-

-

-

-

standard

Zásobník hnojiva - vysoká kapacita
Nakladací šnek

Vypínání kolejových řádků
Sada osvětlení
Transportní podvozek

14

Hmotnost / verze pro kukuřici

kg

810

1030

1700

1210

1460

1670

1090

1140

1800

3260

Hmotnost / verze pro cukrovku

kg

990

-

2010

-

-

-

-

-

2230

-

Pevný rám

FUTURA 5

Jednoduchý
teleskopický
rám

Dvojitý
teleskopický
rám

Skládaný rám

Pevný rám
s podvozkem

Pracovní záběr

m

3.0

4.5

6.0

4.5

4.5

6.0

9.0

Transportní šířka

m

2.5

4.0

5.5

3.0

2.5

3.0

3.0

Počet řádků / kukuřice

4

6

8

6

6

8

12

Počet řádků / sója

6

-

12

-

-

12

18

Meziřádková vzdálenost / kukuřice

cm

70/75/80

70/75/80

70/75/80

70/75/80

70/75/80

70/75/80

70/75/80

Meziřádková vzdálenost / sója

cm

45

-

45

-

-

45

45

Ventilátor

540 ot/min (standard) - 1000 ot/min (na přání)

Pneumatiky

2x5.0-15

2x6.5-15

4x6.5-15

2x6.5-15

2x6.5-15

4x6.5-15

8x6.5-15

Převodovka

1

1

2

1

1

3

2

Hydraulické znamenáky

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

Zásobník hnojiva

2x227 l
na přání

2x290 l
na přání

4x227 l
na přání

2x277 l
na přání

2x227 l
na přání

-

4x290 l

Zásobník hnojiva - vysoká kapacita

-

-

-

1x1000 l

1x1000 l

-

2x1000 l

Nakladací šnek

-

-

-

na přání

na přání

-

-

Mikrogranulát

na přání

na přání

na přání

na přání

na přání

na přání

na přání

Počitadlo hektarů

na přání

na přání

na přání

na přání

na přání

na přání

na přání

Vypínání kolejových řádků

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

na přání

na přání

na přání

na přání

na přání

na přání

na přání

-

-

na přání

-

-

-

standard

Sada osvětlení
Transportní podvozek
Hmotnost / verze pro kukuřici

kg

540

850

985

1010

1050

1620

2900

Hmotnost / verze pro sóju

kg

670

-

1650

-

-

1890

-
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S P E C I A L I S TA N A P Ř E S N É S E T Í

Výhradní importér pro Českou republiku a Slovensko

Tel: +420 577 901 148
E-mail: unimarco@unimarco.cz
Web: www.unimarco.cz
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