
 Экономія мінеральних добрів до 50%!
 Покращуючи структуру грунту - ви дбаєте про 

пріроде даючи можливість новому поколінню 
насолоджуватися ії незрівнянною красою

www.technik-plus.eu



Пневматична сівалка точного висіву
«ТУРБО ДЖЕТ СУПЕР 6, 8  або 12»

З ЕЛЕКТРО- або ГІДРОПРИВОДОМ

Діапазон налаштувань сівалки дозволяє встановлювати норми висіву від 2 кг / га. 
Її устaновка на грунтообробну техніку з налаштуванням займає не більше трьох годин.
Якщо говорити про підсіву дрібносем'яних трав, то господарства, вже випробували це 
обладнання, забули про проблеми з травами.
Як тільки поле звільняється, цю сівалку можна запускати одночасно з обробітком ґрунту. 

Сівалка працює від акумуляторної батареї трактора (або гідроприводу). Це виключає 
використання механічних приводів і в рази підвищує надійність обладнання.

На сівалку може встановлюватися бункер об'ємом 150-800 літрів, при таких обсягах агрегат 
може заправлятися один раз в день без зупинок на додаткову заправку.

Це обладнання не доставляє додаткових труднощів трактористу.
При використанні чистих насіння відсутня забивання, а при підйомі сошників 
відбувається автоматичне відключення висіву.
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Норма висіву регулюється заслінкою і частотою обертання котушки. Ворошитель, вмонтирований
в бункер, постійно перемішує насіння. Ширина захоплення до 24 метрів.
Будь-яка грунтообробна машина, у які є катки, може працювати з цим агрегатом.

Сівалку відрізняє рівномірний висів і помірна ціна. Використання цієї сівалки при посіві 
дрібнонасінних трав вирішує багато завдань. 
Наприклад, такі як: забеспечення кормової бази, організація сидурального пара, захист від водної та
витрової урозії грунту, часто сказування такого агротехнічного прийому, як закриття вологи навесні, 

збереження від вимерзання озимих культур. 

При покупці пневматичної сівалки важливу роль відіграє, правильний вибір блоку 
управління: 

Блок управління СІДЕР-ПЛЮС
видає оператору наступну інформацію:
 Швидкість руху трактора в км/год;
 Актуальна норма висіву в кг/га;
 Площа засіяної ділянки;
 За допомогою сигналів датчика підйому 

регулує висів можливе підключення до 
супутникової системи .

Блок управління ПРОФІ (Стандарт)
Це спрощений варіант блоку управління, 
виконує такі функції:
 За допомогою датчика підйому виробляє установку висіву;
 Спрощена регулювання норми висіву;
 Відмінний контроль за роботою висівного валу;
− Швидкість руху трактора повинна бути постійною, 

інакше виникне неточність в нормі висіву.

Блок управління СІД КОН
Видає оператору наступну інформацію:
 Можлівість підключення до ISOBUS
 Швидкість руху трактора в км/год;
 Актуальна норма висіву в кг/га;
 Площа засіянної ділянки;
 За допомогою сигналів датчика підйому регулює 

висів має можливість підключення до супутникової
системи позиціонування.
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Розкидач мінеральних добрив 
«ФРОНТ-ТУРБО»

Установка на передню навіску трактора

Розкидач може бути встановлений на передню або задню навіску трактора і виробляє
внесення мінеральних добрив в міжряддя або в посівне ложе також, 
розкидач може бути використаний для посівів зернових і проміжних культур.

Розкидувач агрегатується практично з будь-якої грунтообробної технікою
з робочою шириною від 4-24 метрів (в залежності від розкиданого матеріалу
Обсяги бункера від 800 до 7.000 літрів. 

Сфера застосування даної машини: посів зернових культур (Суцільний або рядовий).
Внесення гранульованих мінеральних добрив. Норма висіву від 80-240 кг/га

Висіваючий вал працює від електроприводу. Гідросистема турбіни: Максимальне 
находження масла в гідросистему 50 літ/хв., максимальне находження до гідромоторів 
20 л/хв.
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Розкидачі
Тарілчастий розкидач 

ПРОФЕСІОНАЛ
Агрегатується з грунтообробними агрегатами з 
робочою шириною від 3м до 21м.
Елементарна установка рокидачі,  дає можливість
установки на будь-який зручний місце.
 Дозуючий апарат покритий KTL
 Обсяг бункера 90 літрів (під замовлення 130 літ.)
 Тарілка и шибер зроблені з нержавіючої сталі     
 Електроповід 12V (240N)
 Мотор тарілки 240V (2700 об/хв,

витрата струму: для старту 15А., 
в робочому режимі 5А до 20А)

 БЛОК УПРАВЛІННЯ У КАБІНІ ТРАКТОРА

Розкидач мінеральних добрив
„ÖKO-AIR“

Technik-Plus пропронує нову модель 
пневматичного розкидача "Öko-Air" .
Даний розкидач "Öko-Air" був створений 
для разкиду мінеральних добрив і  
посіву проміжних культур.

 Обсяг бункера 90 літрів (під замовлення 
300 літрів)

 Дозуючий апарат зроблений з нержавіючої
стали,

 Електроповід турбіни 12V
 Стандартний дозатор
 Ширина разкиду до 6 метрів.

 БЛОК УПРАВЛІННЯ У КАБІНІ 
ТРАКТОРА
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Пневматична сівалка точного висіву

ДИСК-КОМБІ
Сівалка рядового посіву:
 Дозуючий апарат з однієї вихідний трубою

до розподільника
 Електропривод мотора висівного валу
 Електропривод турбіни
 Дозатори для будь-яких посівних операцій
 Стандартний дозатор, металевий дозатор,
 Регульований донний клапан
 Обсяг бункера 130, 200, 300, 400

або 500-літрів

Розподільник (зроблений з неіржавіючої сталі)
Прозорий купол розподільника дозволяє
спостерігати за потоком посівного
матеріалу.
Кількість випускних труб: 4, 6, 7, 8
або 9 (диаметр 40мм) або
12, 18, 24, 28 (ДМ 30мм) – на вибір

Рамы с висівающімі секціями
 20 висівних секцій

(товщина металу 8мм)
 Підвіска дисків
 Робоча ширина 3м
 Трехточечна зчіпка

Блок управління «СІДЕР» в кабіні оператора
Данний блок управління автоматично видає 
оператору наступну інформацію:
 Швидкість руху трактора в км/год
 Актуальна норма висіву в кг/га
 Площа засіяної ділянки
 За допомогою сігналів датчика підйому,  

регулює висів
 Норма висіву залежить від швидкості руху
 Можливе відключення до супутникової

системи позиціонування (GPS)
 Механізм перемикання технологічної

колії

Закривають диски рівномірним шаром повертають 
розпушений грунт в борозну, наступне за ним колесо для 
накочування акуратоно розрівнює ії, залищаючи після 
себе ідеально рівну поверхню поля.
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Турбина переробна вихлопні гази трактора НС+СО2

Досліди внесення вихлопного газу (HC + CO2) в грунт відомі вже близько 100 років. 
Використання СО2 в овочівництві (вирощування овочів в теплицях вже не новина).
- Внесення НС + СО2 в грунт відкриває фермерам величезні можливості підвищення врожаю і 
економії мінеральних добрив до 50%,
- Сільське-господарство на сьогоднішній день, є єдиною галуззю в якій можливо з користю для 
довкілля використовувати вихлопні гази, як добриво для майбутнього рослини. 
Рослина з використанням вихлопних газів має більш високий потенціал, так як не потребує 
додаткової виробленні HC + CO2, що знижує потребу використання великої кількості вологи. 
Фотосинтез у більшості рослин протікає лише в тому випадку, якщо в повітрі є приблизно 
0,04% НС + СО2. Досягти найкращого результату можна, якщо дозування в 3-5 разів вище або 
штшими словами, вплив відвищеної концентрації НС+СО2 допомогає рослині під час обміну
речовин і відіграє важливу роль у фотосинтезі. Вченими доведено, що в проміжку часу між 
10.00-13.00 годинами, процес фотосинтезу фактично не протікає так як продихи закриваються 
при температурі 27-30 ° і не можуть споживати НС + СО2. В результаті посухи протікання 
фотосинтезу сповільнюється або взагалі зупиняється, що призводить до загибелі рослини. 
Влітку вміст СО2 в повітрі дуже низька через що рослина страждає в двічі більше. До 
теперішнього часу СО2 був обмежуючим фактором і лімітував в природі процес фотосинтезу, а 
тим самим і зростання рослин. огласно цим принципом мінімалізму - забезпечення рослин СО2 
і було ключем до успіху!

Рай для пчёл



Вас зацікавила наша техніка? 
Ми чекаємо вашого дзвінка:

Тел: +38 0983737300
E-Mail: technik-plus@ukr.net

Адреса фірми:
Industrieparkstrasse 6-8
8480 Mureck
Austria (Австрія)
www.technik-plus.eu

HC+CO2
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