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Secí stroj pro setí
do mulče

TERRASEM C6 / C8

Nový koncept TERRASEM od firmy
Pöttinger:
Pracovní záběr 6 a 8 m pro
vysokou výkonnost
Nový secí stroj TERRASEM je charakteristický
snadnou ovladatelností s unikátním
pneumatikovým válcem Packer.
Universální stroj lze použít jak pro setí do mulče,
tak i pro běžné setí.
TERRASEM C 6 a C 8 s dvouřadými disky,
zavlačovači a pneumatikovým válcem pro
předseťovou přípravu, urovnání a opětovné utužení.
Paralelogramově uložená dvoudisková botka s
nonstop jištěním gumovými tlumiči a opěrným
válečkem garantuje přesné uložení osiva v
požadované hloubce i při velké pracovní rychlosti a
množství rostlinných zbytků. Přítlak na botku je
centrálně nastavitelný v rozsahu od 50 do 130 kg.
Zásobník s velkým objemem a optimalizovaným
tvarem je vhodný pro systém plnění Big Bag.
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Koncept budoucnosti
Středový rám je široký 3 m a stranové sekce jsou
široké dle pracovního záběru.
Pneumatikový válec válec Packer s širokými
pneumatikami. Každá pneumatika pro 4 výsevní
botky.
Při otáčení na úvratích je hmotnost stroje přenášena
na všechny pneumatiky, které jsou samostatně
uloženy a nedochází k jejich protočení. Disky a
výsevní ústrojí jsou při otáčení zvednuty.
Dvojdiskové botky
Pro optimální kopírování a dodržení nastavené
hloubky setí jsou botky vedeny opěrným kolečkem s
paralelogramem. Přítlak je centrálně hydraulicky
nastaven od 50 do 130 kg. Konstrukce disků a ložení
je bezúdržbové.
Rozdělovací hlava
Hlava (C 8 - dvě hlavy) o velkém průměru pro
rovnoměrné dávkování osiva.
Při setí kolejových řádků je u C 6 vypnuto šest řádků
u C 8 je redukována dávka.

Kombinovaný podvozek pro práci i pro dopravu s
přesazenými pneumatikami pro práci ve vlhkých
půdách. Pneumatiky jsou pro dobrou
manévrovatelnost samostatně uloženy.
Dvouřadé disky
Disky s průměrem 510 mm kypří půdu jen na povrchu
a v secím horizontu zanechávají optimálně strukturovanou jemnozem. Nonstop jištění disků je řešeno
gumovými tlumiči.

Zásobník s velkým objemem C 6 – 3000 l a
C 8 – 4000 l je koncipován pro systém plnění
nakladačem, vaky nebo šnekem.
Dělený rám
Nosný středový rám je o šířce 3 m. Stranové sekce
(disky, pneumatikový válec i botky) s nezávislým
kopírováním pozemku umožňují mínusový příčný
výkyv až do 4°.
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Inteligentní
ovládání
Různé možnosti ovládání
dle traktoru pro snadné a
pohodlné ovládání. Vždy
s využitím radar senzoru
a možností ovládání
terminálem ISOBUS.

Alois Pöttinger
Maschinenfabrik GmbH
4710 Grieskirchen
Industriegelände 1
Telefon 07248 / 600-0
Telefax 07248 / 600-513
landtechnik@poettinger.at
www.poettinger.at

C6

Pracovní záběr
6m
Počet botek
48
Rozteč botek
125 mm
Průměr disků botek
380 mm
Přítlak na botku
50 – 130 kg
Počet disků
46
Průměr disků
510 mm
Objem zásobníku
3000 l
Výška plnění
2550 mm
Počet rozdělovacích hlav
1
Celková délka (bez zavlačovačů)
7500 mm
Dopravní šířka
3000 mm
Dopravní výška
2900 mm
Hmotnost
ca. 8600 kg
Min. požadovaný příkon
140 kW / 190 k
Rozměry pneumatik
12 x 425/55 R17
Všechny údaje nezávazné, různá provedení v závislosti na zemi určení.
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C8
8m
64
125 mm
380 mm
50 – 130 kg
62
510 mm
4000 l
2650 mm
2
7800 mm
3000 mm
3950 mm
ca. 10800 kg
206 kW / 280 k
16 x 425/55 R17
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