Great Plains -suorakylvökoneet

607 Spartan

V300

Huipputehokas kuuden metrin ilma-avusteinen kylvölannoitin
suurille pinta-aloille ja urakointiin. Suomen olosuhteisiin sopiva
uutuusmalli Great Plainsin vakuuttavan ilmakonesarjan jatkoksi.
Sopii erinomaisen vantaiston ansiosta kaikille maalajeille ja
kylvötavoille. Taaimmat kuljetuspyörät voidaan nostaa kylvön
ajaksi ylös. Runkorakenne mahdollistaa halutun kylvösyvyyden
säilymisen myös epätasaisissa olosuhteissa, ja hydraulinen
painonsiirtojärjestelmä pitää vannaspaineen oikeana maaston
muodoista riippumatta.

Suomalaisen suorakylvön lippulaiva vaativaan käyttöön.
Suomalaisiin olosuhteisiin suunniteltu kone, joka on saavuttanut
suuren suosion Australiaa ja Uutta-Seelantia myöten. Suuri
säiliötilavuus, säädettävä väliseinä ja itsekelautuva pressu. Helppo
täyttää suoraan koneen takaa. Edistyksellinen kiertokoevarustus:
Yksimittaista kaukaloa ei tarvitse poistaa tyhjennystä varten. Tarkat
ja monipuoliset säätömahdollisuudet rihlan leveyden ja nopeuden
avulla. Nivelletyn rungon ansiosta vantaisto seuraa etukiekkoja
tarkasti jyrkissäkin mutkissa. Etukiekon syvyyttä voidaan säätää
hytistä, kylvövantailla hydraulisesti säädettävä automaattinen
vannaspaino.

1007NT

706NT / 1006NT

Hinattava kylvökone kolmen metrin työ ja kuljetusleveydellä.
Viljelijöille, jotka haluavat V300 suorituskyvyn edullisempaan
hintaan. Nivelletyn aisan ansiosta sopii erityisesti kumpuilevaan
maastoon. Syöttölaitteen piikikäs metallinen vetopyörä toimii
varmasti kaikissa olosuhteissa.

Monikäyttöinen hinattava perinteinen sivupyöräkone. Jatkuvan
suosion salaisuutena ovat monet hyvin suunnitellut yksityiskohdat:
Helppo syöttöketjujen vapautus maantieajoa varten, keskusvoitelu,
tarkka syötönsäätö vaihteiston ja rihlan avulla. Kestävä ja
tukkeutumaton vantaisto on ripustettu runkoon lehtijousilla.

Lisätietoja Yhdysvaltojen suurimman kylvökonevalmistajan
malleista ja muista maataloustuotteista kuten ruiskuista ja
äkeistä osoitteesta www.suorakylvo.net.

Propax Agro Oy
Myllytie 169
27800 Säkylä

tel: +358 (0)41 4382 989
fax: +358 (0)2 8674 801
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WWW-osoite: www.suorakylvo.net

3P706NT / 3P1006NT “Obama”

800

Kun haluat karsia kustannuksia ja tehostaa ajankäyttöäsi
kylvöjäljestä tinkimättä, valitse ”Obama”. Paljon myyty suosikki
todistaa, että toimivan ja laadukkaan suorakylvökoneen ei tarvitse
olla kallis. Tuttu ja toimiva Great Plains -vantaisto selkeässä ja
vahvassa rungossa. Helppokäyttöinen vaihteisto ja keskusvoitelu
– ominaisuuksia, joita ei löydy edes kalliimmista koneista.
Työleveydet 2,5 ja 3 metriä. Great Plains -suorakylvöön siirtyminen
ei vaadi traktorin vaihtoa: 3P706NT:lle riittää 50 hevosvoimainen
takavetoinen traktori!

Kevyt ja näppärä sivupyöräkone. Soveltuu hyvin viljan kylvön lisäksi
nurmen ja muiden piensiementen kylvöön, kuten muutkin Great
Plains –koneet. Porrastettu kaksoiskiekkovannas painotetaan
hydraulisesti. Sopii erinomaisesti myös kevytmuokkaukseen ja
perinteiseen kylvöön ja luomutiloille. Helppokäyttöinen vaihteisto.

Koneiden tekniset tiedot
607 Spartan

V300

1007NT

706NT / 1006NT

3P706N / 3P1006NT

800

Työleveys

6m

3m

2,9 m

2,48 / 2,86 m

2,48 / 2, 86 m

2,5 m

Kuljetusleveys

3m

3m

3m

3,35 / 3,75 m

2,51 / 3 m

2,96 m

3 168 kg

1 600 / 1970 kg

2 041 / 2 898 kg

1 170 kg

Paino

10 600 kg

4 361 kg

Säiliön tilavuus

5 280 l

3 175 l

Siemensäiliö

2 750 l

1 222 - 1 900 l

881 l

564 / 881 l

564 / 881 l

1 024 l

Lannoitesäiliö

2 750 l

1 274 - 1 649 l

261 / 850 l

500 / 800 l

500 / 850 l

227 / 500 l

Vantaiden määrä

60, 48

19

15, 19

14 / 16

13 / 15

15,12

Riviväli

15, 19 cm

15,25 cm

15,25 tai 19 cm

17 tai 19 cm

19 cm

15,25 tai 19 cm

80 - 250 kg

Vannaspaino

180 - 250 kg

180 - 250 kg

180 - 250 kg

80 - 250 kg

Kylvönopeus

8 - 15 km/h

8 - 15 km/h

8 - 15 km/h

8 - 15 km/h

80+ / 60+ hv

50+ / 70+ hv

50+ / 70+ hv

50+ hv

Lisävaruste

Lisävaruste

Lisävaruste

Ei

Vetotehon tarve

170+ hv

105+ hv

Hyttimonitori

Vakio

Vakio

Ajouralaitteet

Vakio (useille
ruiskuleveyksille)

Vakio (useille
ruiskuleveyksille)

Merkkarit

Lisävaruste

Lisävaruste

Ei

Ei

Ei

Ei

Maantievalosarja

Eurooppalainen
standardi

Eurooppalainen
standardi

Vakio

Vakio

Vakio

Vakio

Hinta

alk. 92 000 e

alk. 44 500 e

alk. 31 500 e

alk. 27 500 e
/ 30 000 e

alk. 24 500 e
/ 27 500 e

alk. 14 000 e

Great Plains pidättää oikeuden muutoksiin teknisten tietojen osalta.
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