O gamă largă

de opțiuni
• Buncăr de 4,000 litri capacitate, opțional.

• Secții seria 00
disponibile cu o
nouă roată de tasare,
curățitori și grape de
acoperire

• Spărgători de
urmă cu resetare
hidraulică.
• Marcatori
hidraulici.
• Bară de nivelare hidraulică pe toată
lățimea
• Marcatori pre-răsărire

• ISOBUS-Ready Centurion poate fi dotat
la alegere cu unul din terminalele Müller

• Cărări tehnologice și senzori.
• Sisteme de frânare.

PRELUCRARE,
CONSOLIDARE
SEMĂNARE CU
EFICIENȚĂ
REMARCABILĂ

SISTEME DE ÎNSĂMÂNȚARE
CDA 300 / CDA 400

SEMĂNĂTORI

Controlul Automatic a Distribuiri Greutății pe toată lățimea de lucru
Opțional, sub buncăr sunt plasate trei celule
cântar. Acestea automat ajutează forța de
apăsare pe toată lățimea utilajului menținând
astfel o adâncime egala de lucru. În timp ce
buncărul se golește, presiunea din sistem
scade. Amortizoarele opresc fluctuațiile
în timpul lucrului iar celulele raportează o
greutate constantă.

Fără celule cântarire

Cu celule cântarire

SPECIFICAȚII
MODEL
MODEL INFO

CDA 400

CDA 300

125 sau167mm

125 sau167mm

NR. DE RÂNDURI

32 sau 24

24 sau18

GREUTATE(aprox.)

6500kg
150 - 260

4700kg
120 - 260

460mm

460mm

LĂȚIMEA DE LUCRU

4.0m

3.0m

LĂȚIMEA (transport)

3.0m

3.0m

CAPACITĂȚI
CAPACITATE BUNCĂR

3000 L

3000 L

DISTANȚA ÎNTRE RÂNDURI

NECESAR PUTERE (HP)
DIMENSIUNI
DIAMETRU DISCURILOR DE PRELUCRARE (x 2 rânduri)

Vă prezentăm noul Centurion de 3 și 4 metri
Noul Centurion 3metri (CDA 300) și 4metri (CDA 400) este gata să completeze
familia semănătorilor pneumatice volumetrice .
Aceste noi semănători de la Great Plains combină caracteristici de ultimă generație și tehnologia deja folosită. De la discurile de
prelucrare super eficiente la tăvălugul roților și până la fidelitatea însămânțării,
Centurion a fost proiectat și construit să ofere performanțe deosebite și fiabilitate.
Semănătoarea Centurion este ideală în tehnologia de prelucrare minimă sau în
tehnologia bazată pe plug, în toată gama de soluri sau condiții climaterice.

Pentru mai multe detalii despre noul Centurion 400 sau 300
contactați-ne azi.
www.greatplainsmfg.co.uk

Great Plains East Europe, San Stefano 2 St. 9300 Dobrich, Bulgaria
Tel: +359-58-601-063 Fax: +359-58-601-063 E-Mail: gpi@greatplainsinsmfg.com
Pentru detalii în limba română Tel +40724045875
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TEHNOLOGIE, FLEXIBILITATE ȘI PERFORMANȚĂ DE ÎNCREDERE
Puncte

Noul Centurion 3metri (CDA
300) și 4metri (CDA 400) este
gata să completeze familia
semănătorilor pneumatice
volumetrice.

Forte
BUNCĂR

Aceste noi semănători de la Great Plains combină

DOZAREA

Ușor de accesat și înlocuit, sistem pe bază de rolă
și noul sistem modular.

SISTEMUL DE DISTRIBUȚIE A
SEMINȚELOR

Capete de mufare turnate, cu sistem de
închidere pentru cărări tehnologice și
opțional senzori pe fiecare secție. Cu ajutorul
aerului, semințele ajung cu acuratețe la toate
secțiile de însămânțare.

Standard un buncăr de 3000 litri

SISTEM UȘOR DE CALIBRARE.
Odată selectat modul Calibrare din
cabina tractorului, operatorul vine în
partea din spate a utilajului unde un
furtun dedicat trimite semințele către
sacul de cântărire.

caracteristici de ultimă generație și tehnologia
deja folosită. De la discurile de prelucrare super
eficiente la tăvălugul roților și până la fidelitatea
însămânțării, Centurion a fost proiectat și
construit să ofere performanțe deosebite și
fiabilitate.

DISCURI DE PRELUCRARE

AJUSTAREA HIDRAULICĂ A
PRESIUNII PE SECȚII

Două rânduri de discuri cu diametrul
de 460mm și caneluri de 25mm sau
50mm montate în perechi pe brațe cu
mentenanță zero a rulmenților. De la
disc-la-disc spațierea este de250mm și
650mm între secțiuni.

Presiune pe secție poate fi ajustată ușor
de la 40Kgf până la 160Kgf în funcție de
tipul de sol sau tehnologia aplicată. Acest
sistem asigură paralelismul necesar al
secției pentru o semănare uniformă tot
timpul.

Semănătoare Centurion este ideală în tehnologia
de prelucrare minimă sau în tehnologia bazată
pe plug, în toată gama de soluri sau condiții
climaterice.

BARĂ DE NIVELARE

Opțional poate fi dotată cu o
bară de nivel pe toată lățimea
de lucru

SECȚII SERIA 00

CONSOLIDARE

BRAȚUL MARCATOR

SISTEM AVANSAT ISOBUS
- DOZAREA VARIABILĂ

Marcatori sunt dotați cu șurub
de forfecare și discuri pe
rulmenți

Datele captate sunt prelucrate și
afișate de sistemele Müller Elektronik
Comfort Terminal. Sitemul ISOBUSReady este preinstalat. Centurion
poat fi echipat cu terminale cu touch
screen sau Basic.

Un tăvălug pe toată lățimea utilajului format din 17
roți din cauciuc de 420/55 poziționat în fața secțiilor
de însămânțare oferind un strat superficial consolidat
excelent pentru însămânțare.

Cu o acuratețe ridicată, dovedită în timp, secțiile 00 oferă
posibilitatea de a alege între 125mm sau 167mm distanța între
rânduri la .Semănătoare de 3metri seamănă 18 rânduri la o
spațiere efectivă de 176mm și 24 de rânduri la 125mm, în timp
ce la 4metri are 24 și respectiv 32 de rânduri. Toate secțiile sunt
dotate cu o clapetă de plastic pentru a evita saltul semințelor
din tranșeu și un tampon de cauciuc care acționeză ca și un
opritor la adâncime
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