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KOMPAKTOWE BRONY TALERZOWE KUBOTA

Optymalne pocięcie i wymieszanie resztek pożniwnych z ziemią

CD1000 - CD2000



Idealna dla mniejszego 
ugniatania gleby   
Seria CD1000 ma lżejszą konstrukcję 
niż seria CD2000, i jest dostępna w 
szerokościach roboczych od 2.0m do 
5.0m w wersjach zawieszanych i od 4.0m 
do 5.0m w wersjach ciąganych.

Maszyna została zaprojektowana dla 
rolników, którzy chcą używać kompak
towej brony talerzowej do płytkiej uprawy, 
na głębokość max. do 10 cm. Dlatego z 
całkowicie nową konstrukcją ramy jest o 
15 % lżejsza, ma mniejsze zapotrzebowa
nie na udźwig, a tym samym jest maszyną 
bardziej ekonomiczną dla rolników.

Maszyna może być wyposażona w ciężkie 
wały uprawowe tj. „Actipack”.
 
Nowe ramie zostało zaprojektowane 
specjalnie dla talerza o wymiarach 520 x 
5 mm – (twardość 215kg/mm²). Górna 
część ramienia jest zakończona spec
jalnym uchwytem dla uniknięcia ruchów 
poprzecznych podczas pracy i zachowa
nia stałego kąta cięcia.

Wszystkie łożyska są bezobsługowe (brak 
punktów smarowniczych) i gwarantują 
długą żywotność nawet podczas dużych 

obciążeń i przy wysokich prędkościach 
roboczych.

Regulacja głębokości pracy jest przepro
wadzana w bardzo prosty sposób, za 
pomocą płytek dystansowych. Podczas 
pracy waga wału jest dodatkowo wyko
rzystana do dociążenia maszyny.
 

Długie i wąskie deflektory boczne monto
wane z prawej i lewej strony maszyny 
kontrolują przepływ  ziemi, zapewniając 
perfekcyjne wyrównanie pola.

KUBOTA CD1000 – MODELE SZTYWNE, 
SKŁADANE HYDRAULICZNIE I CIĄGANE 

O 15% LŻEJSZA NIŻ CD2000
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KUBOTA CD1000 – MODELE SZTYWNE, 
SKŁADANE HYDRAULICZNIE I CIĄGANE 

O 15% LŻEJSZA NIŻ CD2000

CD1000 wersje zawieszane, sztywne w szerokościach roboczych od 2.0 do 4.0m 

CD1000F wersje zawieszane składane hydraulicznie w szerokościach od 4.0m do 5.

Seria CD1000 może być także opcjonal
nie wyposażona w siewnik do poplonów 
SH200 lub SH500.
Dostępna jest również szeroka gama 
wałów uprawowych.

CD1500F szerokość transportowa poniżej 2,5m dla bezpiecznego transportu.
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Jakość pracy, uniwersalność i 
duża wydajność
Kultywacja ścierniska ma istotne znac
zenie w przypadku stosowania uprawy 
uproszczonej: Przy dużej ilości chwastów 
i resztek pożniwnych bardzo ważnym 
czynnikiem jest dokładne wymieszanie 
ich z ziemią dla szybkiego i skutecznego 
rozkładu masy organicznej i pobudzenia 
chwastów do kiełkowania.

Brona talerzowa CD2000 jest przysto
sowana do płytkiej i głębokiej uprawy, a 
dzięki dużym talerzom o średnicy 600 mm 
doskonale radzi sobie z duża ilością resz
tek pożniwnych i nawozami zielonymi. 

Brona talerzowa CD2000 zapewnia 
dobrą penetrację i kultywację gleby, oraz 
dobrą jakość cięcia. Dodatkowo regulacja 
maszyny odbywa się w prosty i wygodny 
sposób, a koszty związane z utrzymaniem 
maszyny są ograniczone do minimum.

CD2000 jest bardzo wytrzymała, dzięki ra
mie o profilu 100x100x8 mm oraz dobrze 
znanej i sprawdzonej głowicy stosowanej 
w kultywatorach Kubota, dzięki czemu 
może być wyposażona w najcięższe wały. 
Ramiona wału są przymocowane także z 
przodu ramy dla lepszego rozkładu wagi, 

zarówno podczas pracy, jak i w transpor
cie przy dużych prędkościach.
 
Nawet z odstępem między rzędami talerzy 
wynoszącym 900mm CD2000 wyróżnia 
się małym zapotrzebowaniem na udźwig 
(2.74m długości).

KUBOTA CD2000 - MODELE SZTYWNE, SKŁADANE 
HYDRAULICZNIE I CIĄGANE

OPTYMALNE POŁĄCZENIE
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KUBOTA CD2000 - MODELE SZTYWNE, SKŁADANE 
HYDRAULICZNIE I CIĄGANE

OPTYMALNE POŁĄCZENIE

CD2000 modele sztywne, zawieszane, w szerokościach roboczych od 2.5 do 4.0m

CD2000F modele składane hydraulicznie, zawieszane, o szerokościach roboczych od 4.0m do 5.0m

CD2500T: pozycja transportowa – wygodnie i bezpiecznie, pomimo dużych rozmiarów!
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KUBOTA CD1000T I CD2000T

WYSOKA WYDAJNOŚĆ I BEZPIECZ EŃSTWO W TRANSPORCIE

Modele półzawieszane, ciągane
Dostępne w szerokościach roboczych od 
4.0m do 5.0m zarówno w serii CD1000T i 
CD2000T.

Modele CD1000T i CD2000T mogą 
współpracować z ciągnikami o średniej 
mocy, nawet wtedy, gdy są wyposażone 
w najcięższy wał „Actipack”.

Regulacja maszyny odbywa się w prosty 
i wygodny sposób: wszystkie ustawie
nia reguluje się hydraulicznie z kabiny 
ciągnika (regulacja głębokości, składanie/
rozkładanie, unoszenie).

Mocny wózek i szerokość transportowa 
wynosząca 2.75m dla CD2000T i 2.50m dla 
CD1000T zapewniają bezpieczny i stabilny 
transport. Obydwie maszyny posiadają 
homologację na 40 km/h w Niemczech.

Dla większej stabilności podczas transportu 
modele CD1000T/CD2000T są wyposażone 
w hydrauliczny aktywny system zawieszenia 
w standardzie.

Brony talerzowe CD1000T/CD2000T mogą 
być wyposażone w różne rozmiary opon:
400/60x15.5, 480/45x17 lub 520/50x17.6



KUBOTA CD1000T I CD2000T

WYSOKA WYDAJNOŚĆ I BEZPIECZ EŃSTWO W TRANSPORCIE

Ucho sztywne ø50mm
Wykorzystywane do przyczepienia  

CD1000T/CD2000T na zaczep.

Ucho ruchome ø 50mm
Wykorzystywane do przyczepienia na zaczep, pozwa-

la pracować na terenach pagórkowatych +/- 14°.

Belka zaczepowa Kat. III lub Kat. IV 
Belka zaczepowa daje możliwość skrętu do 

180° dla wygodnego manewrowania.

• Dla ciągników z szerokimi oponami lub kołami bliźniaczymi możliwe jest przedłużenie zaczepu o 85cm 

• Maszyny bez belki zaczapowej muszą być wyposażone w siłownik do podnoszenia równoległego

Stabilna pozycja robocza
Dla większej stabilności maszyny podczas 
pracy w opcji dostępne są przednie koła 
kopiujące w rozmiarze 340/55x16, które 
zapewniają stabilną pracę przednich talerzy. 
Dzięki małej odległości między kołami a 
wałem tylnym talerze pracują na równej 
głębokości. Dodatkowo koła zapobiegają 
bocznym przesunięciom maszyny.

Głębokość pracy może być w prosty 
sposób regulowana przekładkami 
dystansowymi na siłownikach przy kołach 
kopiujących i na wale.

Duża stabilność podczas pracy
Brony talerzowe CD1000T i CD2000T są 
bardzo stabilne podczas pracy, ponieważ 
są wyposażone w aktywny system 
zawieszenia, który zapobiega wstrząsom 
i chroni ramę maszyny. Dodatkowo 
maszyny mogą być wyposażone w 
przednie koła kopiujące dla większej 
stabilności
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CECHY SZCZEGÓLNE

CD2000 

Lekkie i mocne ramiona talerzy
Unikalna konstrukcja ramion talerzy 
pozwala na redukcje wagi i zwiększenie 
wytrzymałości. Specjalny profil ramion 
talerzy zwiększa ich wytrzymałość na 
przeciążenia wzdłużne i boczne, oraz 
zapewnia dobry przepływ gleby przy dużej 
ilości resztek pożniwnych.

Perfekcyjna jakość cięcia
Górna część ramienia jest zakończona 
specjalnym uchwytem dla uniknięcia 
ruchów poprzecznych. Stały kąt pracy 
zapewnia bardzo dobrą penetrację oraz
optymalną jakość cięcia na całej 
szerokości roboczej w każdych warun
kach glebowych. Poza tym tylny
rząd talerzy jest przesunięty względem 
przedniego, co gwarantuje maksymalną 
wydajność i dobre pocięcie resztek 
pożniwnych.

Zabezpieczenie na kamienie
Gumowe zabezpieczenie absorbuje 
wszystkie naprężenia powstające przy tra
fieniu talerza na przeszkodę. Jeśli nacisk 
na talerz jest zbyt duży całe ramię odchyla 
się do tyłu chroniąc talerz i ramię przed 
uszkodzeniem.

Bezobsługowe łożyska
Każde ramię talerza posiada duże, 
bezobsługowe, podwójne łożysko kulowe 
zamontowane na wałku o średnicy 35 
mm. Dzięki temu łożysko może przenosić 
naprężenia wzdłużne i poprzeczne. 
Łożyska są zabezpieczone pięcioma 
podkładkami uszczelniającymi i nakrętką 
zabezpieczającą. Z drugiej strony łożysko 
jest zabezpieczone przed kurzem specjal
nym Oringiem

Jakość łożyska oraz materiałów w nim 
wykorzystanych pozwala na objęcie 
maszyn 2letnią gwarancją. Piasta 
talerza jest zamontowana do ramienia 

specjalną nakrętką z podkładkami, które 
zapobiegają odkręceniu się nakrętki. 
Seria CD1000 jest wyposażona w łożyska 
bezobsługowe. Zastosowanie mocnego 
wałka o dużej średnicy 35 mm i podwój
nego łożyska kulkowego sprawia, że są w 

stanie przenosić bardzo duże obciążenia. 
Ponadto łożyska są perfekcyjnie uszczel
nione i zabezpieczone przed ewentual
nym dostawaniem się kurzu czy brudu, 
co gwarantuje dużą żywotność (2 lata 
gwarancji na całą maszynę).

CD2000

CD1000

CD1000 

Mniejsze ale równie wytrzymałe! 
Ramię talerza w serii CD1000 ma specjalny 
profil i zostało zaprojektowane oraz wy
konane metodą MES (Metoda Elementów 
Skończonych). To daje możliwość przenos
zenia wysokich naprężeń (wzdłużnych i bo
cznych) nawet przy wysokich prędkościach 
roboczych. System zabezpieczenia ramienia 
jest taki sam jak w przypadku większych 
talerzy, co zapewnia dobrą jakość pracy.

Włóka typu “Clod board”,.
Włóka “Clod board” zwiększa kruszenie 
gleby, przy uprawie po orce, oraz zapewnia 
dobre wyrównanie, dzięki dużej zdolności 
wibracyjnej. Kąt pracy włóki jest regulowany 
hydraulicznie z kabiny ciągnika. Do pracy 
na ściernisku włóka może być całkowicie 
uniesiona.

Mocne ramie talerza, bezobsługowe łożyska, talerze stożkowe o 
dużej średnicy.

CD1000CD2000
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CECHY SZCZEGÓLNE

Talerze o dużej średnicy
Dla zapewnienia perfekcyjnej jakości 
cięcia, nawet podczas płytkiej uprawy bro
na talerzowa CD2000 jest wyposażona w 
talerze o średnicy (600 x 6mm). Gwaran
tuje to pracę bez blokowania nawet przy 
wysokim ściernisku i dużej ilości resztek 
pożniwnych, np. w poplonie lub ściernisku 
po kukurydzy. Karbowane talerze 
poprawiają penetrację gleby i zapewniają 
dobrą trakcję . Wszystkie maszyny serii 
CD1000 posiadają talerze o średnicy 520 
x 5mm.

Stały kąt cięcia
Stożkowy profil talerza zapewnia, 
niezależnie od średnicy talerza, stały, 
agresywny kąt cięcia.

Długa żywotność talerzy
Karbowane talerze o grubości 5 lub 6 mm 
są wykonane specjalną metodą obróbki 
cieplnej “heattreated” dla maksymalnej 
wytrzymałości i trwałości. Ich twardość 
wynosi  215 kg/mm² (58 HRC). Dzięki 
temu żywotność maszyny jest zwiększona 
przy zmniejszonych kosztach utrzymania.

Regulacja boczna rzędu talerzy
Dla uzyskania optymalnej jakości 
podcięcia na całej szerokości roboczej 
brona talerzowa CD2000 jest wyposażona 

w regulacje boczną, która zapewnia 
odpowiednie położenie rzędu talerzy w 
zależności od stopnia ich zużycia.

NIESPOTYKANA JAKOŚĆ CIĘCIA

Naklejka na ramie pokazuje prawidłowe 
ustawienie rzędu talerzy, zgodnie z 
rzeczywistą średnicą talerzy. Prosta i 
skuteczna regulacja!

Nowość! Talerze z dużymi 
nacięciami
Kubota oferuje talerze z dużymi 
nacięciami w drugim rzędzie 
do pracy w wilgotnych i lepkich 
glebach (więcej niż 20% gliny), oraz 
do przenoszenia mniejszej ilości 
gleby i resztek pożniwnych na wał.
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CD1000

PROSTE REGULACJE!

Głębokość robocza może być w 
prosty sposób regulowana za pomocą 
płytek dystansowych: mechanicznie 
lub hydraulicznie. Podczas pracy 
waga wału może być wykorzystana 
dla lepszego efektu penetracji dla 
obydwu rozwiązań.

Hydrauliczna regulacja głębokości 
pracy jest przyjazna dla operatora oraz 
umożliwia szybkie podniesienie maszyny 
na wale np. przy bardziej wilgotnych 
warunkach.
W mechanicznej regulacji głębokości 
sworzeń jest używany do przeniesienia 
wagi wału na ramę główną w celu leps
zego efektu penetracji.

Takie same wyposażenie dla serii 
CD1000 i CD2000  
Regulowane deflektory boczne 
(wyposażenie standardowe) montowane 
z prawej i lewej strony maszyny kontrolują 
przepływ ziemi zapewniając perfekcyjne 
wyrównanie. Wszystkie talerze pracują na 
tej samej głębokości, nawet zewnętrzne.

Deflektory boczne są zawieszone na uchwy
cie równoległobocznym, co gwarantuje 
optymalne kopiowanie terenu. Głębokość 
pracy, jak i ich przesunięcie boczne można 
łatwo regulować za pomocą sworznia, co 
ułatwia rozpoczęcie pracy w szczególności 
od krawędzi pola.

Brona palcowa (wyposażenie opcjonalne) 
umieszczona jest z przodu przed wałem, a 
jej zadaniem jest rozbicie brył ziemi i wyrów
nanie górnej warstwy w zależności od stop
nia agresywności. Wygięty w dolnej części 
palec umożliwia progresywny przepływ ziemi 
bez zwiększania zapotrzebowania mocy.

10



160kg/m

90kg/m160kg/m

160kg/m

220kg/m

Wał talerzowy “Actipack” ø 560 mm Wał pierścieniowy “Actiring” ø 540 mm

Wał podwójny rurowy/strunowy ø 400 mm 
(tylka dla maszyn zawieszanych)

Wał rurowy ø 550 mm

Wał “Actiflex” ø 580 mm

W zależności od rodzaju gleby, stoso
wanego systemu uprawy, wymaganego 
zagęszczenia gleby, czy udźwigu ciągnika, 
Kubota oferuje szeroką gamę wałów 
uprawowych:

• Rurowy ø 550 mm  90 kg/m
• Podwójny rurowy/strunowy ø 400 mm  

160 kg/m
• Pierścieniowy ”Actiring” ø 540 mm  160 

kg/m: wyposażony w noże o regulo
wanym nacisku, zapewnia dobry efekt 
mieszania resztek pożniwnych z ziemią 
oraz zagęszczenia gleby

• Talerzowy ”Actipack” ø 560 mm  220 
kg/m: ciężki wał zbudowany z meta
lowych karbowanych talerzy, gwaran
tuje bardzo dobry efekt kruszenia 
gleby oraz doskonałe ugniatanie i 
zagęszczanie ziemi, brak zaklejania i 
blokowania w warunkach wilgotnych

• ”Actiflex” ø 580 mm  160 kg/m: 
intensywne mieszanie w połączeniu z 
dobrym zagęszczeniem gleby pozwala 
uzyskać idealne warunki dla wschodów 
chwastów i samosiewów, duża 
średnica zapewnia bezproblemową 
pracę także w lekkich warunkach 
glebowych oraz z dużą ilością kamieni, 
efekt samooczyszczania  brak zakleja
nia i blokowania w warunkach wilgot
nych, wysoka odporność na zużycie

SZEROKI WYBÓR WAŁÓW UPRAWOWYCH!

Testy niezawodności
Serie CD1000 oraz CD2000 przed 
wprowadzeniem na rynek musiały przejść 
całą serię testów, aby zagwarantować 
jak najlepszą jakość produktu. Głównym 
celem Kubota jest dać pełną satysfakcję 
naszym użytkownikom:
• Maszyny są projektowane przez 

wysoce wykwalifikowanych inżynierów 
posiadających specjalistyczną wiedzę 
w zakresie inżynierii rolniczej.

• Do każdego projektu są wykorzysty
wane najbardziej zaawansowane 
technologie takie, jak statyczne testy 
obciążeniowe, metoda elementów 
skończonych (MES) itp. 

• Maszyny są intensywnie testowane na 
polu w celu potwierdzenia, że wyma
gania odnośnie funkcji i wytrzymałości 
są spełnione.
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Dzięki agresywnemu profilowi talerzy i 
dużemu naciskowi (do 100 kg / talerz dla 
maszyn zawieszanych i 140 kg / talerz 
dla maszyn ciąganych), modele CD1000 
oraz CD2000 gwarantują doskonałą 
jakość pracy nawet w suchych i twar
dych warunkach. Gleba jest całkowicie 
podcięta , resztki pożniwne są perfekcy
jnie wymieszane z ziemią, co zapewnia 
dobre warunki dla wschodów chwastów i 
samosiewów. 

DOSKONAŁA PENETRACJA GLEBY
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Specyfikacje Seria CD1000

Model CD1200 CD1250 CD1300 CD1350 CD1400 CD1400F CD1500F CD1400T CD1500T
Rama Sztywna Składana Ciągana
Szerokość robocza (m) 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00
Szerokość transportowa (m) 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 2.45 2.45 2.50 2.50
Wymiar talerza (mm) 520 x 5 mm (215 kg/mm²)
Liczba talerzy 16 20 24 28 32 32 40 32 40
Odległość między rzędami talerzy (mm) 900

Profil ramy (mm) 100 x 100 x 8
100x100x8 and 

200x200x10 
(centralna)

100x100x8 and 
300x200x10 
(centralna)

Regulacja głębokości pracy Mechaniczna lub hydrauliczna za pomocą płytek dystansowych
Hydrauliczna za 
pomocą płytek 
dystansowych

Max. liczba podwójnych wyjść hyraulicznych 1 lub 0 2 lub 1 3 lub 2
Zaczep Kat. II i Kat. III Kat. III i Kat. IV Kat. III lub Kat. IV
Rozstaw talerzy (mm) 245 250 250

Wały uprawowe Rurowy ø 550 mm, podwójny rurowy/strunowy ø 400 mm, pierścieniowy “Actiring” ø 540 mm, talerzowy
“Actipack” ø 560 mm, “Actiflex” ø 580 mm

Waga z wałem rurowym (kg) 1133 1298 1462 1662 1974 2339 2758 3605 4024
Waga z wałem ” Actiring”/”Actiflex” (kg) 1316 1472 1677 1917 2198 2605 3106 3807 4308
Waga z wałem "Actipack” (kg) 1406 1627 1854 2117 2407 2851 3400 4053 4602
Min. zapotrzebowanie mocy (KM) 60 70 90 100 110 110 130 130 150
Max. moc ciągnika (KM) 100 120 150 180 200 200 250 220 260

Specyfikacje Seria CD2000

Model CD2250 CD2300 CD2350 CD2400 CD2400F CD2500F CD2400T CD2500T
Rama Sztywna Składana Ciągana
Szerokość robocza (m) 2.50 3.00 3.50 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00
Szerokość transportowa (m) 2.50 3.00 3.50 4.00 2.55 2.55 2.75 2.75
Wymiar talerza (mm) 600 x 6mm  (215 kg/mm²)

Liczba talerzy 20 24 28 32 32 40 32 40

Odległość między rzędami (mm) 100 x 100 x 8
100 x 100 x 8 i 
200 x 200 x 10

(centralna)

100×100×8 
(wing frame sections)

i 300×200×10 
(centralna)

Profil ramy (mm) Mechaniczna lub hydrauliczna za pomocą płytek dystansowych Hydrauliczna za pomocą 
płytek dystansowych

Regulacja głębokości pracy 1 lub 0 2 lub 1 3 lub 2

Max. liczba podwójnych wyjść hyraulicznych Kat. II i Kat. III Kat. III i Kat. IV Kat. III lub Kat. IV

Zaczep 794
Rozstaw talerzy (mm) 245 250 250

Wały uprawowe Rurowy ø 550 mm, podwójny rurowy/strunowy ø 400 mm (niedostępny w wersjach ciąganych), 
pierścieniowy “Actiring” ø 540 mm, talerzowy “Actipack” ø 560 mm, “Actiflex” ø 580 mm

Waga z wałem rurowym (kg) 1475 1676 1857 2239 2694 3130 4126 4546
Waga z wałem ”Actiring”/”Actiflex” (kg) 1649 1891 2112 2463 2960 3478 4328 4830
Waga z wałem "Actipack” (kg) 1804 2068 2312 2672 3206 3772 4574 5124
Min. zapotrzebowanie mocy (KM) 70 90 110 130 150 170 150 170
Max. moc ciągnika (KM) 180 200 220 240 250 280 250 300

DANE TECHNICZNE
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SIEWNIKI DO POPLONÓW SH200 LUB SH500 
ZAMONTOWANE NA BRONIE TALERZOWEJ

KULTYWACJA I SIEW W JEDNYM PRZEJEŹDZIE

Płytki rozsiewające (8 szt. niezależnie od 

szerokości roboczej) są umieszczone przed 

wałem. Ich pozycja i kąt są regulowane.

Dmuchawa dostosowana do rodzaju nasion, szerokości roboczej i prędkości pracy:
• Seria SH może być wyposażona w dwa rodzaje dmuchawy:
• Z napędem elektrycznym  zalecany dla drobnych nasion z możliwością wysiewu dawki 

4 kg/min (50 kg/ha  dla maszyny w szerokości roboczej 4.0 m przy prędkości 12 km/h) 
• Z napędem hydraulicznym z możliwością wysiewu dawki nawet do 14 kg/min14



KULTYWACJA I SIEW W JEDNYM PRZEJEŹDZIE

Siewniki do poplonów:
Odpowiedź na dyrektywę UE
Dyrektywa Unii Europejskiej związana 
z ekologią określa, że ilość azotu w 
zasobach wodnych gleby nie powinna 
przekraczać 50 mg/l. Celem tej 
dyrektywy jest ustanowienie upraw 
pośrednich takich roślin, jak gorczyca, 
facelia, groch itp., które zapewniają 
zatrzymanie azotu mineralnego w 
glebie, jak również przekształcenie 
azotu nieorganicznego, powstającego 
podczas mieszania roślin strączkowych, 
w azot organiczny. Gwarantują także 
pokrycie gleby azotem i unikanie jego 
wypłukiwania, dzięki czemu jest większa 
ilość azotu dla następnych roślin. 
Ponadto chronią glebę przed erozją 
i znacząco poprawiają jej strukturę. 
Siewniki do poplonów Kubota SH200 
(pojemność zbiornika 200 l) oraz SH500 

(pojemność zbiornika 500 l) zostały 
zaprojektowane dla szybkiego wykonania 
upraw pośrednich podczas kultywacji 
ścierniska przy jak najniższych kosztach. 
Ponadto można je również wykorzystać 
do siewu rzepaku, czy mieszanek różnej 
wielkości nasion.

Precyzja i wysoka wydajność
Dostępne są dwa modele SH200 lub 
SH500 w zależności od dawki wysiewu, 
szerokości roboczej i prędkości pracy. 
Duże pojemności zbiorników gwarantują 
wysoką wydajność, a 8 wyjść ze zbiornika 
zapewnia równomierny wysiew nasion na 
całej szerokości roboczej. Ponadto każdy 
siewnik do poplonów posiada podest 
załadowczy z antypoślizgowymi stopniami 
oraz relingi, aby załadunek i pozostałe 
operacje mogły być wykonywane 
bezpiecznie.

Wałki dozujące dla różnego rodzaju 
nasion  
Modele SH200 i SH500 są dostarczane z 
dwoma wałkami dozującymi w standardzie: 
jeden dla siewu drobnych nasion (rzepak, 
gorczyca, trawa, koniczyna itp.), drugi dla siewu 
normalnych nasion (wyka, pszenica, jęczmień, 
owies, słonecznik itp.). Mieszadło umieszczone 
pod wałkiem dozującym i przez niego 
napędzane zapewnia stały przepływ nasion. 
Szczotka z możliwością regulacji zamontowana 
u podstawy wałka dozującego oczyszcza go 
oraz cele, w których znajdują się nasiona. 
Dla siewu grubych nasion (groch, fasola itp.) 
dostępny jest jako opcja trzeci wałek dozujący. 15
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