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MECHANICZNE SIEWNIKI ZBOŻOWE KUBOTA

MD1000MP
Profesjonalne rozwiązania siewu

DLA NAJLEPSZEGO E
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EFEKTU SIEWU

WSZECHSTRONNY I PRECYZYJNY

Siewnik MD1000MP do nabudowy na agregaty uprawowe. Możliwość
kombinacji z solidnymi i niezawodnymi bronami wirnikowymi Kubota lub
biernym agregatem uprawowym TH1000.
MD1000MP oferuje wiele korzyści:

l Niezawodność – redlice talerzowe CX sprawdzaja się zarówno w siewie 			
w zaoraną glebę, a także przygotowaną kultywatorem.
l Wszechstronność – możliwość wysiewu dawki nasion 1–400 kg/ha, przy 		
jednoczesnej możliwości zmiany ustawienia aparatów z wysiewu mikro 			
na normalny bez potrzeby używania narzędzi.
l Wydajność – nadstawka zbiornika pozwala uzyskać pojemność
1490 litrów (wersja 4 m).
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APARAT WYSIEWAJĄ
zasuwa
nastawa
mikrowysiewu

koło wysiew
normalny
specjalny
kształt wypustu

koło wysiew mikro

zasuwa nasion

klapka inspekcyjna
śluza spustowa dla nasion

Aparat wysiewający

4

Podstawą doskonałego siewu jest
mechaniczny aparat wysiewający,
który jest w stanie dostarczyć nasiona
w dawce 1–400 kg na hektar.
Specjalny kształt zasuwy pozwala
zabezpieczyć prawidłowy przepływ
obydwu rodzajów nasion normalnych i
mikro. W dodatku ta zasuwa pozwala
na zmianę pomiędzy kalibracją,
siewem i opróżnianiem bez usuwania
węży wysiewających lub rozłączania
węży z obudowy aparatu. Dodatkowa
przestrzeń między obudową a rolkami
wysiewającymi ułatwia proces

klapka regulująca
siew/kalibracja/opróżnianie

czyszczenia (EasyClean) i kontrolę
aparatu wysiewającego, zwiększając
jego trwałość i żywotność. Specjalny
kształt wypustu rolki wysiewającej,
jak również optymalna pozycja rolki,
zapewnia niezawodny siew nawet
dużych nasion. Dla indywidualnej
regulacji każdy aparat wysiewajacy
może być zamknięty za pomoca
zasuwy. Zamykanie połowy siewnika
we wszystkich maszynach jest jako
wyposażenie standardowe, przydatne
w zależności od rytmu ścieżkowania.

Rynny kalibracyjne wyposażone w otwór do
opróżniania.

ĄCY

Aparat wysiewający
Aparat wysiewajacy pozwala wysiać dawkę 1–400 kg/ha. Zmiana z normalnego
wysiewu na mikro odbywa się łatwo i szybko bez użycia dodatkowych narzędzi.
Rolki wysiewające osłonięte i zabezpieczone przed wilgocią i kurzem za pomocą
rynien kalibracyjnych.

Zmiana przełożenia i regulacja ilości wysiewu
materiału siewnego jest łatwo dostępna i
bardzo prosta w obsłudze.

Przegrody
zbiornika
kierują
nasiona bezpośrednio do aparatów
wysiewajacych, więc prawie żadne
nasiona nie pozostają w zbiorniku
między aparatami. Pomaga to także
w zapobieganiu przesuwania się
nasion w ziorniku w czasie pracy na
zboczach. Specjalny kształt zbiornika
pozwala na niezawodną pracę, nawet
przy niskim poziomie napełnienia.
Dodatkowe specjalne urządzenia nie
są wymagane.
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ZAAWANSOWANE W K
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MD1000MP można bardzo łatwo
odłączyć od wału i brony wirnikowej.
Siewnik znajduje się wtedy na podporach
parkingowych.

Głębokość roboczą brony wirnikowej jest
łatwo ustawić po obu stronach maszyny,
zmiana ustwień brony nie powoduje zmiany ustawień głębokości siewu.

Podniesienie siewnika MD1000MP , skutkuje natychmiastowym uruchomieniem
hamulca, który zatrzymuje koło napędowe
zabezpieczając przed nadmiernym
wysiewem na uwrociach.

KAŻDYM SZCZEGÓLE
Najbardziej znane opcje w siewnikach zbożowych Kubota, są
także dostepne dla MD1000MP :
Redlice talerzowe CX z wąskimi lub szerokimi kółkami
dociskowymi, zgrzebło typu ”S”, zamykanie połowy siewnika,
komputery FGS i Signus dla systemu ścieżkowania i wiele
innych opcji dla indywidualnych potrzeb użytkownika.

Specjalny kształt zbiornika zabezpiecza optymalny siew nawet
przy małych nasionach np. rzepak, bez potrzeby instalowania
dodatkowego wyposażenia.Dzieki możliwości otwarcia całej
szerokości zbiornika istnieje możliwość łatwego napełnienia
go manualnie, z ”big-baga” lub ładowarką teleskopową.
Nadstawka zbiornika może zwiększyć pojemność do 1490
litrów (wersja 4 m). Metalowa pokrywa zabezpiecza nasiona
przed brudem i deszczem.
Mechaniczny wskaźnik
poziomu nasion w zbiorniku
(elektroniczny czujnik
rezerwy nasion jako opcja)

Manualna regulacja nacisku i kąta ustawienia zgrzebła w zależności od warunków
glebowych. Klucze potrzebne do ustawienia
dostarczane w wyposażeniu standardowym.

Ustawienie głębokosci siewu za pomocą
mechanicznego centralnego nacisku redlic.

Oprócz standardowej wersji mechanicznej
dostępna jest hydrauliczna regulacja nacisku
redlic, która jest obsługiwana z kabiny
ciągnika dla lepszego dostosowania nacisku
redlic do zmieniających się warunków
glebowych.
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PERFEKCYJNY WYSI

Redlica talerzowa CX z szerokim kółkiem
dociskowym (65mm)
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Komputer FGS odpowiedzialny jest za kontrolę
ścieżek przejazdowych. Istnieje możliwość
manualnego przestawiania ścieżek. Dodatkowo
można z tym komputerem zintegrować
elektroniczny czujnik rezerwy nasion.

Komputer Signus (opcja) dostarcza
następujące możliwości: (1) Regulacja
dawki wysiewu z kabiny ciągnika; (2)
Monitorowanie czujników ; (3) Trzy
możliwości licznika hektarów (dzień, sezon,
ha całkowite) są zintegrowane

IEW

Redlica talerzowa CX składa się z metalowego dysku do formowania wąskiej
bruzdy i elastycznego talerza plastikowego, który czyści metalowy dysk
i utrzymuje otwarcie bruzdy. Redlice
talerzowe CX mogą być wyposażone w
wąskie lub szerokie kółka dociskowe.
To zapewnia optymalny kontakt nasion
z glebą i przyczynia się do lepszego
podsiąkania wody - zwłaszcza przy
drobnych nasionach w suchych warunkach glebowych.

Redlica talerzowa
CX z wąskim kółkiem
dociskowym (26mm)

Hydrauliczne podnoszenie szyny redlic jest dostępne jako opcja. To pozwala na pracę samą broną wirnikową bez potrzeby odłączania
siewnika. Szyna redlic jest w bardzo prosty sposób podnoszona razem z kołem napędowym. Dzięki temu automatycznie zostaje rozłączony
napęd aparatów wysiewających.
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WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
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Znaczniki składane hydraulicznie do pionu

Czujnik rezerwy nasion z regulacją
wysokości

Mechaniczny licznik hektarów

Znacznik przedwschodowy

Hydrauliczna regulacja nacisku redlic

Zagarniacz zgrzebło typu “S”

Podest załadowczy i platforma

Skrzynka narzędziowa

Oświetlenie drogowe z tablicami
ostrzegawczymi

DANE TECHNICZNE
Model

MD1300MP

MD1400MP

Szerokość robocza (m)

3.0

4.0

Liczba redlic

24

32

Szerokość transportowa (m)

3.0

4.0

780 - 1.270

990 - 1.345

600 l

820 l

Waga* (kg)
Pojemność zbiornika
Nadstawka zbiornika

◦

(500)

◦

(690)

Znaczniki składane hydraulicznie do pionu

◦

◦

Przełączanie na wysiew mikro (bez użycia narzędzi)

•

•

Dawka wysiewu 1-400 kg/ha

•

•

Mechaniczny wskaźnik poziomu nasion

◦

◦

Mechaniczny licznik hektarów

◦

◦

Zamykanie połowy siewnika

•

•

System ścieżkowania FGS

◦

◦

System ścieżkowania SIGNUS

◦

◦

Redlice talerzowe CX

◦

◦

Znacznik przedwschodowy

◦

◦

Centralna regulacja nacisku redlic (mech.)

•

•

Hydrauliczna regulacja nacisku redlic

◦

◦

Zagarniacz zgrzebło typu "S" (10 mm)

◦

◦

Podest załadowczy / platforma

◦

◦

Odłączanie szyny redlic

◦

◦

Oświetlenie drogowe

◦

◦

* Waga standardowej maszyny z redlicami talerzowymi CX i broną palcową (w zależności od typu brony wirnikowej)
• standard, ◦ opcja, - dla tego modelu niedostępne
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Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejszy folder ma wartość opisową. Niektóre elementy przedstawione w nim są opcjonalne
i nie należą do wyposażenia standardowego. Informacji na temat gwarancji, zasad bezpieczeństwa i produktu udzielają lokalni dealerzy Kubota. Dla bezpieczeństwa operatora, marka Kubota zaleca
zapinanie pasów bezpieczeństwa przy wykonywaniu wszelkich prac.
© 2016 Kverneland Group Soest GmbH
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