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2 I Сівалки

  РІШЕННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ СІВБИ*

ТИП РАМИ РАМА З ПЕРЕДНІМ СКЛАДАННЯМ РАМА З ПОВОРОТНОЮ ВІССЮ СКЛАДАНА РАМА НАВІСНА РАМА ЖОРСТКА РАМА

Модель сівалки 3700 3600 3500 3200 3110 3000

Конфігурації рядності 24 ряди з міжряддями по 51 см 
24 ряди з міжряддями по 56 см 
24 ряди з міжряддями по 70 см 
24 ряди з міжряддями по 76 см

12 рядів із міжряддями по 70 см
12 рядів із міжряддями по 76 см
16 рядів із міжряддями по 70 см
16 рядів із міжряддями по 76 см

6 рядів із міжряддями по 76 см
8 рядів із міжряддями по 76 см

12 рядів із міжряддями по 70 см
12 рядів із міжряддями по 76 см

6 рядів із міжряддями по 70 см
6 рядів із міжряддями по 76 см
8 рядів із міжряддями по 70 см
8 рядів із міжряддями по 76 см

6 рядів із міжряддями по 70 см
6 рядів із міжряддями по 76 см
8 рядів із міжряддями по 70 см 
8 рядів із міжряддями по 76 см

Механічний висівний апарат

Вакуумний висівний апарат

Гідравлічний урухомник – – – –

Урухомник контакту з ґрунтом

Спільні бункери Два об’ємом 1940 л (недоступно для міжрядь 70 см) Два об’ємом 1410 л – – – –

Гідравлічний розподіл ваги – – – – –

Роздільний висів – – –

Внесення рідких добрив До 1135 л (недоступно для міжрядь 70 см) До 2270 л 1135 л 1515 л (лише з міжряддями 76 см) – До 1135 л

Внесення сухих добрив – До 2000 кг До 1000 кг – – До 1000 кг

*Не всі можливості доступні для всіх конфігурацій. Щоб отримати докладнішу інформацію, зверніться до місцевого дилера.

Лінійка продуктів 2
Можливості 

Висівний апарат серії 3000 4
Знаряддя для висівних секцій серії 3000 5
Урухомлення висівних апаратів 6
Висівні апарати 7
Роздільний висів 10
Спільний бункер 12
Гідравлічний розподіл ваги 13
Система внесення добрив 14
Дисплеї та органи керування 16

Сівалки зі складанням вперед 
 3700 17
Сівалки з рамою з поворотною віссю 
 3600 18
 3500 20
Сівалки зі складаною рамою 
 3200 21
Навісні сівалки 
 3110  22
Сівалки з жорсткою рамою 
 3000 23
Розміри, функції та варіанти комплектації 24

ЗМІСТ
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  РІШЕННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ СІВБИ*

ТИП РАМИ РАМА З ПЕРЕДНІМ СКЛАДАННЯМ РАМА З ПОВОРОТНОЮ ВІССЮ СКЛАДАНА РАМА НАВІСНА РАМА ЖОРСТКА РАМА

Модель сівалки 3700 3600 3500 3200 3110 3000

Конфігурації рядності 24 ряди з міжряддями по 51 см 
24 ряди з міжряддями по 56 см 
24 ряди з міжряддями по 70 см 
24 ряди з міжряддями по 76 см

12 рядів із міжряддями по 70 см
12 рядів із міжряддями по 76 см
16 рядів із міжряддями по 70 см
16 рядів із міжряддями по 76 см

6 рядів із міжряддями по 76 см
8 рядів із міжряддями по 76 см

12 рядів із міжряддями по 70 см
12 рядів із міжряддями по 76 см

6 рядів із міжряддями по 70 см
6 рядів із міжряддями по 76 см
8 рядів із міжряддями по 70 см
8 рядів із міжряддями по 76 см

6 рядів із міжряддями по 70 см
6 рядів із міжряддями по 76 см
8 рядів із міжряддями по 70 см 
8 рядів із міжряддями по 76 см

Механічний висівний апарат

Вакуумний висівний апарат

Гідравлічний урухомник – – – –

Урухомник контакту з ґрунтом

Спільні бункери Два об’ємом 1940 л (недоступно для міжрядь 70 см) Два об’ємом 1410 л – – – –

Гідравлічний розподіл ваги – – – – –

Роздільний висів – – –

Внесення рідких добрив До 1135 л (недоступно для міжрядь 70 см) До 2270 л 1135 л 1515 л (лише з міжряддями 76 см) – До 1135 л

Внесення сухих добрив – До 2000 кг До 1000 кг – – До 1000 кг

*Не всі можливості доступні для всіх конфігурацій. Щоб отримати докладнішу інформацію, зверніться до місцевого дилера.
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НАДІЙНИЙ ВИСІВНИЙ АПАРАТ
МІЦНЕ ПАРАЛЕЛОГРАМНЕ НАВІСНЕ 
ЗНАРЯДДЯ 
з додатковою системою регулювання тиску 
пружинами або комплектом для пневматичного 
регулювання тиску.

ВИСОКОТОЧНЕ ВЕРТИКАЛЬНЕ ЛИТЕ 
КРІПЛЕННЯ 
для дисків сошника.

ЗАХИСНИЙ ШАР ПОРОШКОВОГО ПОКРИТТЯ 
для додаткового захисту.

ГАРАНТОВАНИЙ ЗАХИСТ НАСІННЄПРОВОДУ 
ТА СКРЕБАЧКИ 
для дисків сошника.

ФОРМОВАНІ КРИШКИ КОЛІС 
зменшують накопичення ґрунту на колесах 
і пошкодження камінням.

ОПОРНО-РЕГУЛЮВАЛЬНІ КОЛЕСА ДЛЯ 
ВИРІВНЮВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ 
забезпечують рівномірну глибину висіву 
навіть за умов великої кількості пожнивних 
решток та сівби на пересіченій місцевості.

ЗНОСОСТІЙКИЙ СОШНИК 
із трикутним підсиленням для максимального 
захисту від бокових навантажень.

ВИРОБЛЕНІ В США ДЕТАЛІ 
для більшої надійності та доступності.

ДОДАТКОВИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ 
ПНЕВМАТИЧНОГО ПРИТИСКАННЯ 

Зміна налаштувань для більш однорідних 
сходів у польових умовах.
Можливість відображення на моніторах 
Kinze.
Компресор повітря з робочою напругою 
12 В постійного струму (з ресивером 
повітря) для монтажу на сівалці.

Висівний АПАРАТ серії 3000

НАПІВПРОЗОРИЙ БУНКЕР ДЛЯ 
ГРАНУЛЬОВАНИХ ХІМІКАТІВ
У додаткову комплектацію бункера 
для гранульованих хімікатів включено 
обладнання для стрічкового внесення 
добрив: стандартне Т-подібне 
із компенсацією рельєфу, обладнання 
для прямого внесення добрив 
у борозну, або трубка 35,5 см для 
внесення добрив позаду сошника.

ВИСІВНИЙ 
АПАРАТ СЕРІЇ 3000 
ІЗ БУНКЕРОМ
Висівна секція 
з бункером для 
гранульованих хімікатів.

ВИСІВНА СЕКЦІЯ СЕРІЇ 3000 
З ВАКУУМНИМИ ВИСІВНИМИ 
АПАРАТАМИ
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СОШНИКИ 
ДЛЯ 
МОНТАЖУ 
НА РАМІ 
Відрегулюйте 
диск для кращого 
проникнення та 
зменшення зносу. 
Регульовані спіральні 
пружини створюють тиск 
до 225 кг.

ЗНАРЯДДЯ ДЛЯ  
РОЗГРІБАННЯ ПОЖНИВНИХ РЕШТОК 
ІЗ ВІЛЬНИМ ОБЕРТАННЯМ 

ЗНАРЯДДЯ ДЛЯ РОЗГРІБАННЯ ПОЖНИВНИХ 
РЕШТОК ДЛЯ МОНТАЖУ НА СОШНИКУ
Колеса діаметром 30,5 см із вільним 
обертанням. 12 кривих зубців, які 
виставляються паралельно або в шаховому 
порядку. 11 ступенів налаштування глибини 
з кроком 6 мм.

ЗАХИСТ ВІД КАМІННЯ
Захисне знаряддя встановлюється на 
кронштейни транспортних коліс, щоб 

запобігти пошкодженням висівних 
секцій і транспортних коліс.

ЗНАРЯДДЯ ДЛЯ РОЗГРІБАННЯ 
ПОЖНИВНИХ РЕШТОК ДЛЯ МОНТАЖУ 
НА ВИСІВНІЙ СЕКЦІЇ
Ідеально підходить для системи 
поверхневої обробки ґрунту. Жорстке 
паралелограмне знаряддя з пружинним 
підсиленням. Колесо діаметром 30,5 см 
з 12 кривими зубцями та 3 змінними 
положеннями кута нахилу.

Оснащено захистом 
від бур’янів і має 
11 положень 
регулювання глибини 
з кроком 6 мм.

ЗНАРЯДДЯ ДЛЯ ВИСІВНИХ СЕКЦІЙ серії 3000

Доступно для серій 3500 і 3600

ВАРІАНТИ КОМПЛЕКТАЦІЇ ДИСКІВ СОШНИКІВ
Диски сошників діаметром 40 см із бульбашками 
розміром 25 мм, 13 жолобками розміром 19 мм або 
8 жолобками розміром 25 мм.

ГУМОВІ V-ПОДІБНІ 
ПРИКОЧУВАЛЬНІ КОЛЕСА         

ПРИКОЧУВАЛЬНІ КОЛЕСА 
FURROW CRUISER® З ШИПАМИ

 ЧАВУННІ* V-ПОДІБНІ 
ПРИКОЧУВАЛЬНІ КОЛЕСА

V-ПОДІБНІ ПРИКОЧУВАЛЬНІ КОЛЕСА 
5-позиційне швидке регулювання 
тиску (0–65 кг). 
Збільшені дворядні 
шарикопідшипники для більшого 
терміну експлуатації.

 *Чавунні колеса рекомендовані для  нульової обробки 
ґрунту.

СОШНИКИ ДЛЯ МОНТАЖУ НА ВИСІВНИХ СЕКЦІЯХ 
СТАНДАРТНОГО АБО ПРИМУСОВОГО ТИПУ
Розрізують пожнивні рештки та зменшують потрапляння 
рослинних залишків у висівний ряд. Подрібнюють ґрунт, 
щоб зменшити ущільнення стінок борозни. Збільшують 
термін експлуатації сошників. Вироблені у вигляді 
зварної вилки. Чотири положення регулювання глибини 
зменшують знос диска.
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ВАКУУМНИЙ ВИСІВНИЙ АПАРАТ

ПОТРІБЕН РОЗДІЛЬНИЙ ВИСІВ?
За допомогою муфт Kinze 
з витискним підшипником 
можна вимкнути всю систему 
урухомлення роздільного висіву, 
повернувши муфту лише на 
чверть обороту. 

  ДОСТУПНІСТЬ УРУХОМНИКІВ 
І ВИСІВНИХ АПАРАТІВ**

МОДЕЛЬ
МЕХА-

НІЧНИЙ 
ВИСІВНИЙ 

АПАРАТ

ВАКУУМ-
НИЙ 

ВИСІВНИЙ 
АПАРАТ

УРУ-
ХОМНИК 

КОНТАКТУ 
З ҐРУНТОМ

ГІДРАВ-
ЛІЧНИЙ 

УРУХОМНИК

3700

3600

3500 –

3200 –

3000 –

**Не всі можливості доступні для всіх конфігурацій. 
Докладнішу інформацію можна знайти на веб-сайті www.Kinze.com/
planters або звернувшись до місцевого дилера.

УРУХОМНИК КОНТАКТУ З ҐРУНТОМ
Плавний, надійний і простий в управлінні. 
Потребує меншої потужності порівняно 
з гідравлічним урухомленням. Використовуються 
шини з пружинним підсиленням. Без муфт. 
Без ланцюгів, які потрібно знімати для 
транспортування.

МУФТИ РЯДІВ ДЛЯ СІВБИ ЗА 
ДОПОМОГОЮ ОДНІЄЇ ПОЛОВИНИ
Для контактного урухомника.

ЕЛЕКТРИЧНІ МУФТИ  
SURESTOP™ 
Керування муфтою, до 36 рядів із 
одно-, дво- або трирядними секціями. 
Зупиняють потік насіння, вимкнувши 
висівні апарати (сівалки) на основі 
картування поля та попередньо засіяних 
ділянках.

Урухомлення висівних апаратів

ГІДРАВЛІЧНИЙ УРУХОМНИК
Ідеально підходить для 
налаштування змінної швидкості 
висіву. Швидкість можна змінювати 
в польових умовах із сидіння водія 
трактора.
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ВАКУУМНИЙ ВИСІВНИЙ АПАРАТ
ЧУДОВЕ РОЗДІЛЕННЯ

  Один регульований 
розділювач для 
всіх типів і розмірів 
насіння.

ЧУДОВЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ
 Форма заглиблень під 

насіння забезпечує 100% 
спорожнення.

 Забезпечується 
завантаження кожного 
заглиблення дозатора, без 
пропусків.

 Більша кількість 
заглиблень під насінини 
на диску невеликого 
діаметру зменшує 
швидкість висіву.

ТОЧНІСТЬ 99%+ 
ПЕРЕВІРЕНА КОНСТРУКЦІЯ 
НАСІННЄПРОВОДУ

 Широкий отвір для точного падіння 
насіння.

 Комп’ютеризований «інтелектуальний 
датчик» рахує кожну насінину, навіть при 
високих нормах висіву на акр.

БЕЗДОГАННА ТОЧНІСТЬ ВИСІВУ
 Точний висів у точці «3 години» в центр 

насіннєпроводу на будь-якій швидкості 
сівби.

 Піднята точка відриву насінин на краю 
диска.

 Менша швидкість у точці відриву, менше 
хитання насінин у насіннєпроводі.

*Швидкість і точність сівалки може обмежуватись 
умовами висіву, типом насіння та іншими чинниками. 

Вимоги до сівалки трактора можна знайти на веб-сайті 
www.Kinze.com/resources.

 ВИСІВНІ ДИСКИ ДЛЯ ВАКУУМНОГО ВИСІВНОГО АПАРАТУ    Кольорові висівні диски дають можливість сіяти багато різних культур різного розміру та з різною нормою висіву.

НАСІННЯ КУКУРУДЗА СОНЯШНИК СОЯ ЦУКРОВИЙ БУРЯК/
СОРГО БАВОВНИК ЇСТІВНІ БОБИ ТА 

КУКУРУДЗА
ЇСТІВНІ БОБИ ТА СОЯ 

НИЗЬКОЇ НОРМИ

Тип дисків

Кількість 
чарунок 40 чарунок 40 чарунок 120 чарунок (низька норма) 60 чарунок 60 чарунок 60 чарунок 60 чарунок
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НАЙПОПУЛЯРНІША СИСТЕМА 
МЕХАНІЧНОГО ДОЗУВАННЯ.

 Доступна для всіх моделей сівалок.
 Кожен опорний диск і висівний 

апарат випробовується на заводі 
з використанням насіння, різного 
за розміром і формою.

ВИСІВНИЙ АПАРАТ ПАЛЬЧИКОВОГО 
ТИПУ ДЛЯ ПОСІВУ ВЕЛИКОГО ТА 
ДРІБНОГО НАСІННЯ СОНЯШНИКА 
ТА КУКУРУДЗИ

ДОЗАТОР ПАЛЬЧИКОВОГО ТИПУ

СПЕЦІАЛЬНО РОЗРОБЛЕНІ ПАЛЬЦІ ТА ОПОРНИЙ ДИСК ДЛЯ ВІДОКРЕМЛЕННЯ 
СОНЯШНИКОВОГО НАСІННЯ
Така сама точність і якість виготовлення, як і в наших висівних апаратів для кукурудзи пальчикового 
типу. Менші пальці (зліва) використовуються для висіву соняшника олійних сортів із розміром насінин 
3 і 4. Для висіву соняшника олійних сортів із розміром насінин 1 і 2, а також для кондитерських сортів 
використовуються стандартні пальці для кукурудзи.

ФОРМОВАНИЙ ГУМОВИЙ 
ПИЛЬОВИК 
захищає датчики насіння від 
пилу та сонячного світла.

СТРІЧКА КОНВЕЄРА 
ЕЛЕВАТОРНОГО ТИПУ 
безперервно подає окремі насінини 
в насіннєпровід. 

ПРУЖИННІ ПАЛЬЦІ 
З КУЛАЧКОВИМ 
УРУХОМЛЕННЯМ 
упораються з насінням 
різного розміру. 
Пальці обертаються по 
периметру опорного 
диска та відокремлюють 
насіння. ОСОБЛИВА КОНСТРУКЦІЯ 

ТОЧКИ ВІДРИВУ НАСІННЯ
в опорному диску 
пальчикового диска 
запобігає відскоку насіння 
назад при попаданні на 
стрічку конвеєра.

КОНСТРУКЦІЯ ЩІТКИ 
ТА УТРИМУВАЧА 
НАСІННЯ
поліпшує розділення 
насіння різного розміру 
та форми.
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ДОЗАТОР ЩІТКОВОГО ТИПУ
ВИСІВНИЙ АПАРАТ, ЩО 
НЕ ПОТРЕБУЄ ЗНАЧНОГО 
ТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ

  Тільки одна рухома деталь.
  Постійне розділення насіння.
  Не потребує регулювання на 

різний розмір насіння.
  Надійні та дешеві щітки, що 

замінюються в лічені секунди.
  Легко чистити, працювати 

й обслуговувати.
  Доступний для всіх моделей 

сівалок. 

НАСІНИНИ ВІДОКРЕМЛЮЮТЬСЯ 
В «КИШЕНЯХ»
і утримуються щіткою вздовж 
всього периметра корпусу 
висівного апарата. 

.  ДВІ БАРАШКОВІ 
ГАЙКИ 
утримують диск 
в апараті.

ВІДМІННА ЯКІСТЬ 
корпуса з анодованого 
алюмінію, виготовленого 
високоточним литтям під 
тиском.

 КОЛЬОРОВІ ВИСІВНІ ДИСКИ ЩІТКОВОГО ТИПУ   Кольорові висівні диски дають можливість сіяти багато різних культур різного розміру та з різною нормою висіву.

НАСІННЯ СОЯ ТА ЇЇ РІЗНОВИДИ ПРОСО ТА СОРГО БАВОВНИК

Тип дисків

Кількість 
чарунок 60 чарунок 48 чарунок 30 чарунок

60 чарунок (висо-
ка ефективність) 30 чарунок

60 чарунок (висо-
ка ефективність) 30 чарунок

36 чарунок 
(великий)

48 чарунок (висо-
ка ефективність)

12 чарунок 
(малий) 12 чарунок

ВІДОКРЕМЛЕННЯ КОЖНОЇ 
НАСІНИНИ 
та їх попадання поодинці з краю 
диска в насіннєпровід під час 
обертання диска.

ДОЗАТОР ПАЛЬЧИКОВОГО ТИПУ
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Підвищення прибутку
На основі середнього значення за 7 років висів із міжряддями 38 см 
приніс прибутку на 84,80 дол. США/га більше, ніж із міжряддями 76 см.4

Збільшена ВРОЖАЙНІСТЬ за умови роздільного 
висіву за допомогою сівалок Kinze

1=2 

ПЕРЕВАГА НУЛЬОВОЇ ОБРОБКИ1

ТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ 
ЕРОЗІЇ

ПІДТРИМАННЯ 
ВОЛОГОСТІ ҐРУНТУ

МІНІМАЛЬНІ ВИТРАТИ 
ПАЛИВА ТА РОБОЧОЇ 

СИЛИ

НЕЗМІННІСТЬ 
СТРУКТУРИ ТА 

ПОЖИВНОСТІ ҐРУНТУ

ОДНА СІВАЛКА, ДВА СПОСОБИ 
ВИКОРИСТАННЯ

ПІДВИЩЕНИЙ ПОТІК РОСЛИННИХ РЕШТОК
Унікальні висівні секції примусового типу компанії Kinze гарантують підвищений потік рослинних залишків і точний висів 
порівняно з іншими вузькорядними сівалками.

Ви можете за-
фіксувати ряди 
та використову-
вати роздільний 
посів Kinze для 

кукурудзи.

Врожайність прямого посіву сої 
перевищила результати традиційної 
обробки ґрунтів.

ЧОТИРИ З ШЕСТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ПОКАЗАЛИ,
що за останні три роки врожайність 
у середньому коливалася від 25 до 94 кг/га.2

1. http://bit.ly/CropWatch
2. http://bit.ly/FarmProgress
3. http://bit.ly/IAState
4. http://bit.ly/BecksHybrids
5.  Ціни на сою ґрунтуються на основі даних 11,20 дол. США/бушель, як зазначено в практичному 

дослідженні ведення фермерського господарства компанії Beck.

Підвищення 
врожайності
Висів сої із 
міжряддями 38 см 
приніс у середньому 
на 280 кг/га більше 
врожаю, ніж із 
міжряддями 76 см.3 

Сівалки Kinze Сівалки ІНШОГО виробника

38 СМ 76 СМ
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РОЗДІЛЬНИЙ 
ВИСІВ

ЧАС РОЗДІЛЬНОГО ВИСІВУ
 Роздільний висів дає змогу засіяти 

декілька рядків однією сівалкою.
 Вага рівномірно розподіляється 

по всій навісній рамі для кращого 
балансування та дотримання глибини 
висіву.

 Найменша транспортна ширина на 
дорозі. 

 Виберіть механічні або вакуумні 
висівні апарати, звичайну подачу 
насіння або зі спільного бункера, 
гідравлічне або механічне 
урухомлення тощо. 

ЕКСКЛЮЗИВНІ ВИСІВНІ 
СЕКЦІЇ ПРИМУСОВОГО ТИПУ
Доступні на моделях серії 3000 
із жорсткою рамою та на всіх 
моделях із рамою з поворотною 
віссю. Секції примусового типу для 
роздільного висіву гарантують кращий 
розподіл пожнивних решток і легке 
обслуговування.

 ДОСТУПНІСТЬ РОЗДІЛЬНОГО ВИСІВУ*

МОДЕЛЬ РОЗМІР ІНТЕРВАЛ МІЖ 
РЯДАМИ

ВАРІАНТ ПАРНОЇ 
ВИСІВНОЇ СЕКЦІЇ

3600 16 рядів із міжряддями по 76 см 38 см

3600 16 рядів із міжряддями по 70 см 35 см

3600 12 рядів із міжряддями по 76 см 38 см

3600 12 рядів із міжряддями по 70 см 35 см

3500 8 рядів із міжряддями по 76 см 38 см

3500 6 рядів із міжряддями по 76 см 38 см

3000 8 рядів із міжряддями по 76 см 38 см –

3000 8 рядів із міжряддями по 70 см 35 см –

3000 6 рядів із міжряддями по 76 см 38 см –

3000 6 рядів із міжряддями по 70 см 35 см –

*Не всі можливості доступні для всіх конфігурацій. Щоб отримати докладнішу інформацію, 
зверніться до місцевого дилера.

ВАРІАНТИ РОЗДІЛЬНОГО 
ТА СПАРЕНОГО ВИСІВУ
Бажаєте посіяти бобові з нульовою обробкою 
в міжряддя шириною 35 і 38 см між торішніми 
рештками стебел кукурудзи? Запобігайте 
проковзуванню коліс трактора по кукурудзяній 
стерні завдяки парним висівним секціям Kinze 
примусового типу. Отримайте більш точний 
висів, плавніший хід сівалки та продовжуйте 
роботу на повну ширину сівалки.

ПРУЖИННІ ЗАМКИ 
ПО ЦЕНТРУ ВИСІВНИХ 
СЕКЦІЙ
Перехід від роздільного 
до звичайного висіву за 
лічені хвилини.

«Ми засіяли близько 800 гектарів кукурудзи для силосування. Коли ми вибирали нову 
сівалку, основним критерієм було підвищення точності посіву та якості відповідної маси. 
Ми зупинилися на сівбі з роздільним висівом, і наш дилер P&L запропонував нам сівалку  
Kinze 3600 12/24 із вакуумним висівним апаратом Kinze та внесенням сухих добрив.  
Два роки експлуатації підтвердили, що ми не помилилися з ані з вибором дилера, ані 
сівалки». — Томаш Змек (Tomáš Zmek)
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СПІЛЬНИЙ 
БУНКЕР

ДОДАТКОВИЙ КОМПЛЕКТ ЕЛЕКТРОННИХ ВАГ
 Керування рівнем насіння для посівної площі. 
 Перегляд даних у режимі реального часу на моніторах 

Integra®, KPM III, які підтримують стандарт ISOBUS.
 Дисплей на платформі встановлений поряд із бункерами.
 По три датчики ваги DIGI-STAR® на бункер (показано 

на рисунку).

ДОСТУПНІСТЬ СПІЛЬНИХ 
БУНКЕРІВ*

МОДЕЛЬ РОЗМІР
ЗАГАЛЬНИЙ 

ОБ’ЄМ

3700 24 ряди 3880 л

3600 16 рядів 2820 л

3600 12 рядів 2820 л

*Не всі можливості доступні для всіх конфігурацій. 
Щоб отримати докладнішу інформацію, зверніться 
до місцевого дилера.

**Гідравлічний розподіл ваги недоступний для 
моделей серії 3700.

УСІ МОЖЛИВОСТІ
 Постійний потік повітря зменшує 

вірогідність закупорки та забивання.

 Нагнітальний вентилятор — єдина 
рухома деталь, а це означає зменшений 
час на технічне обслуговування. 

 Система розподілу ваги запобігає 
звуженню рядів. 

Принцип роботи: зі спільних бункерів, 
розташованих у центральній частині, 
насіння подається у виштовхувач, де воно 
знаходиться до того, як його підхопить 
потоком повітря. Якщо у висівних секціях 
закінчується насіння, потік повітря 
посилюється. Коли насіннєві камери 
заповнюються, потік повітря зменшується, 
і подача насіння припиняється до моменту, 
коли воно знову знадобиться.

«Ми використовуємо багато сівалок Kinze різних конфігурацій, зокрема десять сівалок для роздільного 
висіву серії 3600, оснащених спільними бункерами. Ми постійно збільшуємо площу засіву, тому задоволені 

конфігураціями сівалок зі спільними бункерами та роздільним висівом. Ми справді економимо час на 
завантаження насіння, скоротили час простою та використовуємо сівалку значно ефективніше. 

Ми переконані, що сівалки Kinze безпечні, надійні, прості у використанні та найбільш ефективні для нашої 
компанії». — Андрій Санагурський (Andriy Sanahurskiy)
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ГІДРАВЛІЧНИЙ РОЗПОДІЛ ВАГИ

СЕРЕДНІ 6 РЯДІВ СІВАЛКИ В НАПРЯМКУ ДО ТРАНСПОРТНИХ КОЛІС.

ЩО ТАКЕ ЗВУЖЕННЯ РЯДКІВ?ЗНИЖЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ВНАСЛІДОК ЗВУЖЕННЯ РЯДКІВ

Врожайність бокових 
секцій

14,2 Т/ГА

Врожайність 
звужених рядків

13,5 Т/ГА1

Врожайність бокових 
секцій

14,2 Т/ГА

ЗВУЖЕННЯ РЯДІВ ПРИЗВОДИТЬ ДО ЗНИЖЕННЯ 
ВРОЖАЙНОСТІ В ТРИ СПОСОБИ:

ФАКТОРИ, ЯКІ ЗБІЛЬШУЮТЬ ВІРОГІДНІСТЬ ЗВУЖЕННЯ РЯДІВ

O2O2

ЗМЕНШЕННЯ 
КІЛЬКОСТІ КИСНЮ  
ДЛЯ КОРЕНІВ РОСЛИН

ОБМЕЖЕННЯ  
РОСТУ КОРЕНІВ

ВИСОКИЙ ВМІСТ 
ГЛИНИ  
В ҐРУНТІ

ЗМЕНШЕННЯ 
КІЛЬКОСТІ ВОДИ  

ДЛЯ КОРЕНІВ РОСЛИН

ВИСОКИЙ РІВЕНЬ 
ВОЛОГИ 

ҐРУНТУ

БІЛЬША  
ВАГА ОБЛАДНАННЯ

ВІДСОТОК ЗВУЖЕНИХ РЯДІВ, ЯКЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ

СІВАЛКА ІЗ 16 РЯДАМИСІВАЛКА ІЗ 12 РЯДАМИ

Система гідравлічного розподілу ваги Kinze розподіляє вагу по всій навісній 
рамі, як у сівалках без бункерів. Це дає змогу знизити втрати врожайності 

внаслідок звуження рядів.

1 Дані взяті зі звіту дослідження ведення фермерської діяльності компанії Beck’s Hybrids за 2014 рік, який можна переглянути 
на сторінці www.beckshybrids.com.

37.550 37,550% %
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ДОБРИВО
 ДОСТУПНІСТЬ РІДКИХ І СУХИХ ДОБРИВ

МОДЕЛЬ РОЗМІР КОНСТРУКЦІЯ 
ЗЕРНОВОГО БУНКЕРА

МІСТКІСТЬ ДЛЯ РІДКИХ 
ДОБРИВ 

МІСТКІСТЬ ДЛЯ СУХИХ 
ДОБРИВ

3700 24 ряди

Спільний бункер 1135 л –

Висівний апарат 1135 л –

3600

16 рядів

Спільний бункер* 1515 л –

Висівний апарат* 2270 л 2000 кг

12 рядів

Спільний бункер* 1515 л –

Висівний апарат* 2270 л 1500 кг

3500

8 рядів Висівний апарат* 1135 л 1000 кг

6 рядів Висівний апарат* 1135 л** 750 кг

3200 12 рядів Висівний апарат 1515 л –

3000

8 рядів Висівний апарат 1135 л 1000 кг

6 рядів Висівний апарат 1135 л 750 кг

*Система внесення добрив не сумісна з функцією роздільного висіву. **Лише для міжрядь 76 см.

3200

3000
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ДОБРИВО

Для складних умов прямого висіву і кам’янистих 
ґрунтів. Диски діаметром 46 або 50 см зі скребачкою, 
притискне колесо діаметром 40 см, насіннєпроводи, 
регулювання сили притискання.

Зубчасті диски для обробки ґрунту без оранки. Диск діаметром 43 см, чавунна маточина з горизонтально 
закріпленою притискною пружиною, насіннєпроводи та вертикальне лите кріплення дають змогу 
регулювати заглиблення диска. Постачається* з додатковим опорним/копіювальним колесом 
(показано на рисунку) або одним причіпним колесом для пожнивних решток.

Для традиційної обробки ґрунту. V-подібні зміщені диски 
діаметром 38 см, внутрішні й зовнішні скребачки, регульована 
циліндрична притискна пружина, зварний сошник із замком, 
насіннєпроводи й кріпильні деталі.

ОДНОДИСКОВІ ЗНОСОСТІЙКІ СІВНИКИ*  ДВОДИСКОВІ СІВНИКИ* ОДНОДИСКОВІ ЗУБЧАСТІ СІВНИКИ* 

3- і 4-колісні причепи з можливістю буксування 
для моделей серії 3500 і 3600.

Залежно від моделі сівалки доступні такі комплекти насосів:
 ручний насос John Blue®;
 поршневий насос John Blue® із розділювачами потоку.** 

Компанія John Blue є власністю особи, яку визнано власником. Компанії Kinze і John Blue не є афілійованими 
організаціями. 

*Застосовуються певні обмеження. Докладну інформацію про передплату можна отримати в дилера Kinze.
**Варіант комплектації містить кронштейн для насосів, зірочки, деталі урухомника та розділювач потоку.

ЗАДНІЙ ТЯГОВО-ЗЧІПНИЙ ПРИСТРІЙ СИСТЕМА ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ ІЗ НАСОСОМ*
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KPM III 
 Простий у використанні економічний монітор.
 Відображає показники в реальному часі за 

рядами або середні показники для всієї сівалки. 
 На дисплеї відображаються такі дані як пропуски, 

розділення насіння, відносна норма висіву 
(гістограми), шляхова швидкість, інтервали між 
рядками, густота висіву (за рядами), середня 
густота висіву, інтервал висіву (за рядами), 
лічильник ділянок — 40, ступінь розрідження, 
пневматичне притискання, ваги для спільного 
бункера та притискання бункера.

 Доступно кількома мовами.
 ДОСТУПНІСТЬ ДИСПЛЕЇВ/МОНІТОРІВ/ISOBUS*

МОДЕЛЬ ISOBUS* KPM III AG LEADER® 
INTEGRA

3700

3600

3500 – –

3200

3110 – –

3000 – –

*У зв’язку з постійними технологічними вдосконаленнями технічна інформація 
про дисплеї/монітори та стандарт ISOBUS постійно оновлюється. Більш 
детальну інформацію можна знайти на сайті www.Kinze.com.

НАСІННЄПРОВІД Kinze 
ВРАХОВУЄ КОЖНУ 
НАСІНИНУ

 Високоточний 
двокомпонентний оптичний 
датчик насіння.

 Враховує кожну насінину, 
навіть за високої густоти 
висіву.

 Стежить за кратністю висіву, 
пропусками та інтервалами 
для більшої густоти висіву.

 Виконує автоматичне 
калібрування відповідно 
до запиленості.

 Миттєво реагує на зміни 
в густоті висіву.

 Широкий насіннєпровід 
забезпечує менше хитання 
насінин і забезпечує 
рівномірний інтервал сівби.

ДИСПЛЕЇ ТА ОРГАНИ КЕРУВАННЯ

СУМІСНІСТЬ ЗІ СТАНДАРТОМ 
ISOBUS* 
Сівалки Kinze мають вбудований дисплей, 
що підтримує стандарт ISOBUS**, зокрема 
John Deere® GreenStar™. Таким чином ви 
маєте змогу постійно використовувати 
точний інструмент керування, щоб 
виконувати зазначені нижче завдання.

*Метою стандарту ISOBUS є забезпечення сумісності систем різних виробників, отже компанія Kinze не може гарантувати належну роботу 
з моніторами сторонніх виробників (наприклад Case IH® і John Deere®) з причини відмінностей в устаткуванні та програмному забезпеченні. 

** Щоб дізнатися, чи на дисплеї вашого трактора встановлено повнофункціональний контролер завдань, зверніться до дилера компанії Kinze 
або відвідайте веб-сайт www.Kinze.com.

AG LEADER® INTEGRA
 Підключення та відключення окремих секцій або 

рядів сівалки в польових умовах.
 Зміна густоти висіву безпосередньо під час роботи.
 Позначення на карті відхилень і варіантів.
 Перегляд процес висіву на екрані в чотирьох проек-

ціях поля.

Ag Leader та Integra є власністю осіб, зазначених їх власниками. Компанії Kinze 
і Ag Leader не є афілійованими організаціями.

 Реєстрація даних у режимі 
реального часу

 Картування/записування
 Керування сівалкою/внесенням 
добрив

 Контроль врожайності
 Визначення норми висіву
 Внесення добрив
 Картування врожайності
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СУМІСНИЙ**
ISOBUS

      

ДИСПЛЕЇ ТА ОРГАНИ КЕРУВАННЯ 3700
КОНФІГУРАЦІЇ РЯДНОСТІ 
СІВАЛКИ 3700
24 ряди з міжряддями по 76 см

24 ряди з міжряддями по 70 см

24 ряди з міжряддями по 56 см

24 ряди з міжряддями по 51 см

ДОСТУПНІСТЬ ФУНКЦІЙ*
Рама з переднім складанням

Урухомник контакту з ґрунтом

Гідравлічний урухомник

Електричні муфти на кожній висівній 
секції

Спільні бункери

Вакуумний висівний апарат

Механічний висівний апарат

*Не всі можливості доступні для всіх конфігурацій.  
Докладнішу інформацію можна знайти на веб-сайті  
www.Kinze.com/planters або звернувшись до місцевого дилера.

  Міцна двосекційна посилена навісна 
рама із сумарним ухилом гнучкої 
центральної частини у 30°.

  Густоту висіву легко змінити за 
допомогою додаткової гідравлічної 
системи.

  Високий дорожній просвіт, міцна 
вісь і шини збільшеного розміру 
забезпечують зручне та легке 
транспортування.

  Без зайвих зусиль висівайте 
вузькорядну кукурудзу та цукровий 
буряк за допомогою моделей із 
міжряддями 56 см і 51 см.

ЗНИЖЕННЯ ВАГИ ЗЧІПКИ, ПОЛІПШЕННЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ
Телескопічний дишель висувається і складається при складанні й розкладанні 
сівалки. Автоматичний і ручний замки забезпечують ідеальний дорожній 
просвіт для транспортування і підвищують безпеку, коли сівалка знаходиться 
в піднятому транспортному положенні.

**Метою стандарту ISOBUS є забезпечення сумісності систем різних виробників, 
отже компанія Kinze не може гарантувати належну роботу з моніторами 

сторонніх виробників (наприклад Case IH® і John Deere®) з причини відмінностей 
в устаткуванні та програмному забезпеченні.
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3600

3600 12 РЯДІВ ІЗ МІЖРЯДДЯМИ 76 СМ
З комплектом для роздільного висіву; 
23 ряди із міжряддями 38 см і об’ємом 
спільного бункера 2820 л

3600 16 РЯДІВ ІЗ МІЖРЯДДЯМИ 70 СМ
З комплектом для роздільного висіву; 
32 ряди з міжряддями 35 см. 

**Метою стандарту ISOBUS є забезпечення сумісності систем різних виробників, 
отже компанія Kinze не може гарантувати належну роботу з моніторами 

сторонніх виробників (наприклад Case IH® і John Deere®) з причини відмінностей 
в устаткуванні та програмному забезпеченні. СУМІСНИЙ**

ISOBUS

КОНФІГУРАЦІЇ РЯДНОСТІ 
СІВАЛКИ 3600
12 рядів із міжряддям 70 см / 23 ряди 
з міжряддям 35 см†

12 рядів із міжряддям 76 см / 23 ряди 
з міжряддям 38 см†

16 рядів із міжряддям 70 см / 31 ряд 
із міжряддям 35 см†

16 рядів із міжряддям 76 см / 31 ряд 
із міжряддям 38 см†

ДОСТУПНІСТЬ ФУНКЦІЙ*

Рама з поворотною віссю
†Роздільний висів

Гідравлічний розподіл ваги

Урухомник контакту з ґрунтом

Гідравлічний урухомник

Електричні муфти на кожній висівній секції

Спільні бункери

Вакуумний висівний апарат

Механічний висівний апарат

Внесення сухих добрив

Внесення рідких добрив

*Не всі можливості доступні для всіх конфігурацій.  
Щоб отримати докладнішу інформацію, зверніться до місцевого дилера.

  Міцна двосекційна посилена навісна 
рама піднімається та опускається, щоб 
зменшити ширину транспорту завдяки 
12-рядній і 16-рядній конфігурації.

  Стандартний і вузькорядний висів із 
можливістю роздільного висіву.

  Безперебійна система заповнення 
бункера містить два бункери об’ємом 
1420 л (загальний об’єм 2820 л).

  Додаткова система гідравлічного 
розподілу ваги підтримує глибину 
висіву за межами рядків (стандартна 
сівалка з бункерами).



Сівалки I 19

Незначна ШИРИНА транспортування
Ширина транспортування 3,2 м (міжряддя 70 см) і 3,4 м (міжряддя 76 см). Навісна рама обертається навколо центральної стійки, 
покритої нержавіючою сталлю. Пружинна защіпка/гак фіксує навісну раму в повністю піднятому або складеному положенні. 
Вісім спеціально розроблених пластикових пластин забезпечують ковзання по стійці під час піднімання або опускання. 
Змащування та щоденне обслуговування не потрібні. 

КОЛІСНІ МОДУЛІ НА ТОРЦЯХ
Центрують колісну колію за межами торцевої 
висівної секції. В один компактний модуль 
невеликого розміру вбудована трансмісія 
вибору норми висіву, контактна шина 
ведучого колеса і циліндр піднімання крил/
кріплення для шини.

*По одному модулю на кожне з крил 12-рядних 
моделей; по два модулі на 16-рядних моделях.

«Ми отримали перші сівалки Kinze, коли перейшли від 6-рядкових сівалок до 12-рядкових. Моєму татові було важливо не тільки, щоб ширина 
становила 12 рядків і процес транспортування був легким, а й можливість долати круті підйоми. Коли ми розглядали продукцію Kinze, 

татові сподобалась ідея системи піднімання з поворотом. Сівалка не лише займає небагато місця на дорозі, а й піднімає корпус, що запобігає 
пошкодженню асфальтного покриття та обладнання». — Енді Мейер (Andy Meyer) (Вест Юніон, штат Айова) 

Перегляньте відео Енді на сторінці www.kinze.com/andy

ГІДРАВЛІЧНЕ 
УРУХОМЛЕННЯ, ФІКСАЦІЯ 
КРИЛ НАД ЦЕНТРОМ 
Крила можуть згинатися 
під час роботи і жорстко 
фіксуються для 
транспортування.
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3500
КОНФІГУРАЦІЇ РЯДНОСТІ 
СІВАЛКИ 3500
6 рядів із міжряддям 76 см / 11 рядів 
із міжряддям 38 см†

8 рядів із міжряддям 76 см / 15 рядів 
із міжряддям 38 см†

ДОСТУПНІСТЬ ФУНКЦІЙ*

Рама з поворотною віссю

†Роздільний висів

Урухомник контакту з ґрунтом

Вакуумний висівний апарат

Механічний висівний апарат

Внесення сухих добрив

Внесення рідких добрив

*Не всі можливості доступні для всіх конфігурацій.  
Щоб отримати докладнішу інформацію, зверніться до місцевого 
дилера.

ПОДВІЙНА ШКВОРНЕВА 
ВИЛКА З РЕГУЛЬОВАНОЮ 
ВИСОТОЮ 
Регулює висоту окремих 
стержнів трактора. 

ЛЕГКЕ ВИМКНЕННЯ 
СЕКЦІЙ ПРИМУСОВОГО 
ТИПУ ДЛЯ 
РОЗДІЛЬНОГО ВИСІВУ 
Достатньо повернути 
муфту з витискним 
підшипником на чверть 
обороту. Не потрібно 
знімати ланцюги або 
від’єднувати кожну секцію 
поодинці.

ЗРУЧНЕ 
РОЗТАШУВАННЯ 
ТРАНСМІСІЇ НА 
ТОРЦЯХ
Зручні високоточні 
оцинковані зірочки 
використовуються для 
швидкої зміни норми 
висіву.

  Міцна двосекційна посилена навісна 
рама піднімається на опускається, 
щоб зменшити ширину транспорту 
(3,4 м).

  Додатковий роздільний висів на 
передніх секціях можна вимкнути, 
якщо він не використовується.

  Оснащено системою внесення рідких 
і сухих добрив та іншими функціями 
висівного апарата.

  Маркери рядів, що складаються 
вдвічі, забезпечують невелику 
транспортну висоту (3,35 м).
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3200
КОНФІГУРАЦІЇ РЯДНОСТІ 
СІВАЛКИ 3200
12 рядів із міжряддями по 70 см

12 рядів із міжряддями по 76 см

ДОСТУПНІСТЬ ФУНКЦІЙ*

Складана рама

Урухомник контакту з ґрунтом

Вакуумний висівний апарат

Механічний висівний апарат

Внесення рідких добрив

*Не всі можливості доступні для всіх конфігурацій.  
Щоб отримати докладнішу інформацію, зверніться до місцевого 
дилера.

ЕКСКЛЮЗИВНА КОНСТРУКЦІЯ 
СКЛАДАНИХ КРИЛ 
Достатній простір для монтажу 
сошників для внесення добрив, 
а також знарядь із монтажем на 
висівну секцію.

СУМІСНИЙ**
ISOBUS

ДОДАТКОВА ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА 

СКЛАДАННЯ КРИЛ 
Усуває потребу складати крила вручну. 
Клапан перемикання дозволяє керувати 
функціями маркерів рядів і складання крил 
за допомогою одного і того самого виходу 
випускного розподільчого клапана.

  Економічна складна рама 
складається під час транспортування.

  Сумарний ухил машини у 25° на 
пересіченій місцевості для кращої 
маневреності.

  Оснащено низькопрофільними 
маркерами, що складаються втричі.

  Міцні отвори для внесення добрив 
на крилах.

**Метою стандарту ISOBUS є забезпечення сумісності систем різних виробників, 
отже компанія Kinze не може гарантувати належну роботу з моніторами 

сторонніх виробників (наприклад Case IH® і John Deere®) з причини відмінностей 
в устаткуванні та програмному забезпеченні.
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3110

ЗЧІПКА 3-Ї КАТЕГОРІЇ 
Покриті металом 
з’єднувачі та втулки 
використовуються в усіх 
моделях із жорсткими 
рамами.

ЛЕГКИЙ ВИБІР НОРМИ ВИСІВУ 
Завдяки пружинним важелям, 
що задають напругу, змінювати 
співвідношення надзвичайно 
легко. Високоточні оцинковані 
зірочки використовуються для 
швидкої зміни норми висіву. 
Інструменти не потрібні. 

КОНФІГУРАЦІЇ РЯДНОСТІ 
СІВАЛКИ 3110
6 рядів із міжряддями по 70 см

6 рядів із міжряддями по 76 см

8 рядів із міжряддями по 70 см

8 рядів із міжряддями по 76 см

ДОСТУПНІСТЬ ФУНКЦІЙ*

Жорстка навісна рама

Урухомник контакту з ґрунтом

Вакуумний висівний апарат

Механічний висівний апарат

*Не всі можливості доступні для всіх конфігурацій.  
Щоб отримати докладнішу інформацію, зверніться до місцевого 
дилера.

  Міцна жорстка рама навісної 
сівалки.

  Контактний механічний урухомник 
і трансмісія вибору норми висіву 
дають змогу точно та легко 
налаштувати норму висіву.

  Модулі копіювального колеса 
гарантують точну глибину висіву.

  Проста навісна рама без зайвих 
деталей, яку легко можна 
налаштувати для висіву на рівнинній 
місцевості та з підняттям корпуса.
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3000
КОНФІГУРАЦІЇ РЯДНОСТІ 
СІВАЛКИ 3000
6 рядів із міжряддям 70 см / 11 рядів 
із міжряддям 35 см†

6 рядів із міжряддям 76 см / 11 рядів 
із міжряддям 38 см†

8 рядів із міжряддям 70 см / 15 рядів 
із міжряддям 35 см†

8 рядів із міжряддям 76 см / 15 рядів 
із міжряддям 38 см†

ДОСТУПНІСТЬ ФУНКЦІЙ*

Жорстка рама

†Роздільний висів 

Урухомник контакту з ґрунтом

Вакуумний висівний апарат

Механічний висівний апарат

Внесення сухих добрив

Внесення рідких добрив

*Не всі можливості доступні для всіх конфігурацій.  
Щоб отримати докладнішу інформацію, зверніться до місцевого 
дилера.

ПОДАВАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ 
ПОДВІЙНОЇ РАМИ 
обробляють сухе добриво одночасно 
з апаратами роздільного висіву.

САМОВИРІВНЮВАЛЬНА 
ЗЧІПКА 
у комплекті із системою 
роздільного висіву, яка 
забезпечує високий 
дорожній просвіт для 
транспортування.

  Без зайвих зусиль миттєво переходьте 
від звичайного до роздільного висіву.

  Компактна сівалка з основними 
функціями для вирішення 
різноманітних завдань. 

  Сівалку можна оснастити подвійною 
рамою для внесення добрив 
і роздільного висіву.

  Легка у використанні та буксуванні 
тракторами менших розмірів.

ВНЕСЕННЯ РІДКИХ 
ДОБРИВ

ВНЕСЕННЯ СУХИХ 
ДОБРИВ
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РОЗМІРИ
МОДЕЛЬ

3700 3600

24 РЯДИ З МІЖРЯД-
ДЯМИ ПО 76 СМ

24 РЯДИ З МІЖРЯД-
ДЯМИ ПО 70 СМ

24 РЯДИ З МІЖРЯД-
ДЯМИ ПО 56 СМ

24 РЯДИ З МІЖРЯД-
ДЯМИ ПО 51 СМ

16 РЯДІВ ІЗ МІЖРЯД-
ДЯМИ ПО 76 СМ

16 РЯДІВ ІЗ МІЖРЯД-
ДЯМИ ПО 70 СМ

12 РЯДІВ ІЗ МІЖРЯД-
ДЯМИ ПО 76 СМ

12 РЯДІВ ІЗ МІЖРЯД-
ДЯМИ ПО 70 СМ

Довжина

Висів — бункери на висівних 
секціях 8,3 м 8,3 м 8,3 м 8,3 м 7,3 м 7,3 м 6,4 м 6,4 м

Висів — спільні бункери 8,3 м — 8,3 м 8,3 м 7,3 м 7,3 м 6,4 м 6,4 м

Транспортування — бункери 
на висівних секціях 9,8 м 9,8 м 9,8 м 9,8 м 14,3 м 13,3 м 11,2 м 10,5 м

Транспортування — спільні 
бункери 9,8 м — 9,8 м 9,8 м 14,3 м 13,3 м 11,2 м 10,5 м

Ширина

Висів — бункери на висівних 
секціях 14,6 м 14,6 м 14,6 м 13,4 м 12,5 м 11,7 м 9,5 м 9,0 м

Висів — спільні бункери 14,6 м — 14,6 м 13,4 м 12,5 м 11,7 м 9,5 м 9,0 м

Транспортування — бункери 
на висівних секціях 4,0 м 4,0 м 4,0 м 4,0 м 3,4 м 3,2 м 3,4 м 3,2 м

Транспортування — спільні 
бункери 4,0 м — 4,0 м 4,0 м 3,4 м 3,2 м 3,4 м 3,2 м

Висота

Висів — бункери на висівних 
секціях** н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

Висів — спільні бункери 2,6 м — 2,6 м 2,6 м 2,5 м 2,5 м 2,5 м 2,5 м

Транспортування — бункери 
на висівних секціях 3,3 м 3,3 м 3,3 м 3,3 м 3,5 м 3,5 м 3,5 м 3,5 м

Транспортування — спільні 
бункери 4,0 м — 4,0 м 4,0 м 3,8 м 3,8 м 3,8 м 3,8 м

Вага (порожн.)

Базова комплектація — бункери 
на висівних секціях* 8525–9160 кг 8300–9070 кг 8525–9160 кг 8300–9070 кг 7135–7350 кг 7135–7350 кг 5795–5980 кг 5795–5980 кг

Базова комплектація — спільні 
бункери* 9025–9660 кг 8935–9525 кг 9025–9660 кг 8935–9525 кг 7075–7730 кг 7075–7730 кг 6615–6915 кг 6615–6915 кг
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РОЗМІРИ
МОДЕЛЬ

3500 3200 3110 3000

8 РЯДІВ ІЗ МІЖРЯДДЯМИ 
ПО 76 СМ

6 РЯДІВ ІЗ МІЖРЯДДЯМИ 
ПО 76 СМ

12 РЯДІВ ІЗ МІЖРЯДДЯМИ 
ПО 70 СМ

8 РЯДІВ ІЗ МІЖРЯДДЯМИ 
ПО 70 СМ

6 РЯДІВ ІЗ МІЖРЯДДЯМИ 
ПО 70 СМ

8 РЯДІВ ІЗ МІЖРЯДДЯМИ 
ПО 70 СМ

6 РЯДІВ ІЗ МІЖРЯДДЯМИ 
ПО 70 СМ

12 РЯДІВ ІЗ МІЖРЯДДЯМИ 
ПО 76 СМ

8 РЯДІВ ІЗ МІЖРЯДДЯМИ 
ПО 76 СМ

6 РЯДІВ ІЗ МІЖРЯДДЯМИ 
ПО 76 СМ

8 РЯДІВ ІЗ МІЖРЯДДЯМИ 
ПО 76 СМ

6 РЯДІВ ІЗ МІЖРЯДДЯМИ 
ПО 76 СМ

Довжина

Висів 6,0 м 6,0 м 5,4 м 1,6 м 1,6 м 3,5 м/4,2 м 1 3,5 м/4,2 м 1

Транспортування 8,1 м 7,2 м 5,4 м 1,6 м 1,6 м 3,5 м/4,2 м 1 3,5 м/4,2 м 1

Ширина

Висів 6,7 м 5,1 м 9,6 м 6,7 м 4,5 м 6,7 м 4,5 м

Транспортування 3,4 м 3,4 м 4,9 м 6,7 м 4,5 м 6,7 м 4,5 м

Висота

Висів н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

Транспортування 3,2 м 3,2 м 2,8 м н/д н/д н/д н/д

Вага (порожн.)**

Базова комплектація* 2670–2845 кг 2340–2470 кг 3400–3660 кг 1400–1545 кг 1125–1255 кг 2210–2515 1 кг 1750–1995 1 кг

*Вага базової комплектації залежить від устаткування машини (урухомники, висівні апарати, бункери).
**На період створення публікації інформація була недоступна.

1. Із подвійною рамою
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Сівалки серії 3000 Функції та варіанти комплектації

Не всі конфігурації сумісні між собою. Щоб отримати докладнішу інформацію, зверніться до місцевого дилера.

ФУНКЦІЯ/ВАРІАНТ 3700 3600 3500 3200 3110 3000

РАМА/НАВІСНА РАМА СІВАЛКИ

Типи рами Рама з переднім складанням Рама з поворотною віссю Рама з поворотною віссю Складана рама Навісна рама Жорстка рама

Гнучкість
Гнучка центральна 

частина рами
15° угору / 15° униз

Гнучкі крила
7° угору / 7° униз Жорстка рама

Гнучка центральна 
частина рами

13° угору / 12° униз
Жорстка рама Жорстка рама

Секції примусового типу для роздільного висіву — Д Д — — Д

Маркери рядів С С С С Д Д

Гідравлічний розподіл ваги — Д — — — —

Зчіпка Вилка Вилка Вилка Вилка Триточкова Вилка

Двоточковий адаптер — Д Д — —

Гідравлічний насос із монтажем на тракторі С (з моделями вакуумних 
висівних апаратів) Д Д — — Д

ПОВОДЖЕННЯ З НАСІННЯМ

Банки висівних апаратів Д Д С С С С

Спільний бункер 1410 л — Д — — — —

Спільний бункер 1940 л Д — — — — —

Спільні міні-бункери Д Д — — — —

Комплект ваг для спільного бункера Д Д — — — —

ТРАНСМІСІЯ/СИСТЕМА УРУХОМЛЕННЯ

Гідравлічний регульований урухомник Д Д — — — —

Урухомник контакту з ґрунтом С С С С С С

Електричні муфти на кожній висівній секції Д Д — Д — —

МОНІТОРИ ТА ОРГАНИ КЕРУВАННЯ

Електронний монітор норми висіву KPM III Д Д Д Д Д Д

Електронний комплект стандарту ISOBUS Д Д — Д — —

Комплект дисплею Ag Leader Integra Д Д — Д — —

Автоматичний вибір маршруту за GPS або 
ручне керування Д Д — Д — —
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Сівалки серії 3000 Функції та варіанти комплектації
ФУНКЦІЯ/ВАРІАНТ 3700 3600 3500 3200 3110 3000

ВИСІВНІ АПАРАТИ

Гумові V-подібні прикочувальні колеса Д Д Д Д Д Д

Чавунні прикочувальні колеса Д Д Д Д Д Д

Прикочувальні колеса з шипами Д Д Д Д Д Д

Притискні пружини Д Д Д Д Д Д

Надпотужні притискні пружини Д Д Д Д Д Д

Пневматичне притискання Д Д Д — — —

Висівний апарат, установлений на сошники 
для обробки ґрунту без оранки Д Д Д Д Д Д

Знаряддя для розгрібання пожнивних решток Д Д Д Д Д Д

Знаряддя для внесення гранульованих хімікатів Д Д Д Д Д Д

ДОЗУВАННЯ

Вакуумний висівний апарат Д Д Д Д Д Д

Механічний дозатор пальчикового типу Д Д Д Д Д Д

Дозатор щіткового типу Д Д Д Д Д Д

ДОБРИВО

Комплекти для внесення рідких добрив Д Д Д Д — Д

Комплекти для внесення сухих добрив — Д Д — — Д

Комплект дводискових сівників Д Д Д Д — Д

Комплект однодискових зубчастих сівників Д Д Д Д — Д

Комплект надпотужних однодискових сівників Д Д Д Д — Д

Комплекти для внесення рідких добрив 
із насосом Д Д Д Д — Д

РІЗНЕ

Світлові та інші види сигналів транспортування С С С С С С

Комплект освітлення із 7-контактним з’єднувачем С С С С С С

Захисний ланцюг С С С С С С

Стоянковий домкрат С С С С С С

Задній тягово-зчіпний пристрій Д Д Д — — —

Не всі конфігурації сумісні між собою. Щоб отримати докладнішу інформацію, зверніться до місцевого дилера.
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ГОЛОВНИЙ ОФІС
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ЦЕНТР ІННОВАЦІЙ KINZE
Вільямсберг, Айова, США

НАШІ ОСНОВОПОЛОЖНІ ЦІННОСТІ:
чесність, увага до клієнтів, майстерність, інновації та взаємоповага.

KINZE MANUFACTURING, INC.
РІШЕННЯ ДЛЯ СІВБИ ВІД 
ФЕРМЕРІВ І ДЛЯ ФЕРМЕРІВ
Від початку в крамниці в Ладорі, штат Айова, 
і до сьогодні на високотехнологічній базі, яка 
займає 65 га, з комплексом адміністративних 
будівель, центром логістики — діяльність 
компанії Kinze спрямована на одну 
пріоритетну ціль: розробляти та виробляти 
рішення для фермерів. Це значить слухати 
людей, які володіють і користуються 
обладнанням. Це не тільки наші лояльні 
працьовиті клієнти, а й віддані працівники 
та власники Kinze Manufacturing, які також 
є виробниками сільськогосподарської 
продукції.

ЗАВІТАЙТЕ ДО НАС
Якщо ви плануєте поїздку до Сполучених 
Штатів Америки, відвідайте головний офіс 
компанії Kinze Manufacturing і відкрийте 
для себе центр інновацій Kinze. Можливо 
організувати екскурсію заводами, проте 
їх потрібно планувати заздалегідь. 
Докладнішу інформацію можна отримати 
на веб-сайті Kinze.com/KIC або за телефоном 
(319) 668-1300. Щоб отримати докладнішу 
інформацію про історію компанії Kinze, 
відвідайте веб-сайт Kinze.com/history.

KINZE EUROPE 
Вільнюс, Литва


