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PŘÍRUČKA EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚSTVÍ
Zprávy o zkušenostech a informace o praktickém využití naší plecí a okopávací techniky naleznete v naší „Příručce
ekologického zemědělství“. Najdete tam vše o plení a okopávání i další témata související s "Fusion Farming".
Témata, která by vás mohla zajímat:
» Kdy a jak mechanicky regulovat které plodiny?
» Principy plení a okopávání, jako je načasování aplikace nebo
odplevelení na slepo
» Naše "Desatero odplevelování"
» Okopávání a odplevelování obilí, kukuřice, sóji, polních fazolí,
cukrové řepy, dýně a brambor
» Meziplodiny: setí, začlenění, výhody
Přiručku si můžete stáhnout na www.einboeck.at/en/know-how

ODPLEVELENÍ TRAVNÍCH POROSTŮ V PRAXI
Zprávy o zkušenostech a informace o praktickém využití naší techniky péče o travní porosty a odplevelování
naleznete v naši "Příručce péče o travní porosty". Najdete tam vše o odplevelování a dosévání travních porostů a
další témata související s obhospodařováním travních porostů.
Témata, která by vás mohla zajímat:
» Různá řešení
» Údržba a dosévání travních porostů
» Vápnění, hnojení, travní směsy
» Válcování na pastvinách
» Zprávy ze zkoušek
Přiručku si můžete stáhnout na www.einboeck.at/en/know-how

SECÍ TECHNOLOGIE

VŠESTRANNÉ MOŽNOSTI APLIKACE
NAŠÍ SECÍ TECHNOLOGIE

Setí meziplodin
Aby se zabránilo ztrátám dusíku, získává výsev meziplodin stále větší význam a je často povinný v oblasti ochrany
vod. Výsev meziplodin by měl být proveden bezprostředně po, nebo během zpracování půdy, aby bylo možné
využívat půdní vlhkost.

Výsev stávajících pastvin a pastvin
Přirozená rovnováha travních porostů může být narušena povětrnostními podmínkami a chybami v pěstování.
Pravidelná údržba a dosévání pomáhají odvrátit nákladnou orbu a zajistit dobré výnosy po mnoho let.

Podsévání plodin
Podsev u plošných polních plodin
Například při závěrečném pletí na podzim může být jetel v zrnu podséván, když je ve 3.-4. stádiu listů. Úspěšné
usazení jetele v obilí dokáže na podzim a v zimě nasbírat až 100 kg dusíku před orbou na letní obilí. Zelené plochy
po obilí jsou velmi šetrné k životnímu prostředí díky dobré dusíkové bilanci.
Podsévání u řádkových plodin
Úspěšně zavedené ošetřovatelské plodiny v řádkových plodinách poskytují různé výhody. Podsévání s posledním
okopáváním - operace, kdy je kukuřice vysoká 20-30 cm poskytuje nejlepší efekt.
Výhody podsévání
» Zlepšená průchodnost půdy při sklizni a hnojení
» Potlačení pozdně klíčících plevelů
» Okamžitý pokryv půdy po sklizni
» Zlepšení úrodnosti půdy a ukládání humusu
» Ochrana před erozí
» Snížené použití herbicidů
» atd.

Hnojení
Pro doplnění nebo zlepšení přísunu živin pro plodiny lze hnojivo aplikovat pomocí plečky jako doplněk k hospodaření
na orné půdě.
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PNEUMATICKÝ SECÍ BOX
P-BOX-MD & P-BOX-STI

SECÍ TECHNOLOGIE
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PNEUMATICKÝ SECÍ BOX P-BOX-MD
P-BOX-MD je vzduchový secí stroj , který lze snadno a rychle namontovat na mnoho strojů Einböck a také na stroje
jiných výrobců . Je schopen vysévat všechna standardní osiva a jejich směsi do 1 kg/ha. Semeno je pneumaticky
rozváděno pomocí hadic na rozptylové desky, kde dochází k přesnému rozmetání . Výsevní válec je poháněn pružnou
hřídelí , která je poháněna nosným gumovým kolem stroje (nebo samostatným v zadu umístěným kolem).
Výsevní množství pneumatického výsevního boxu lze jednoduchým nastavením plynule měnit mezi 1 kg - 300 kg/
ha v závislosti na pracovní šířce, rychlosti pojezdu a variantě ventilátoru. S P-BOX-MD jsou možné aplikace, např jako
lze provádět výsev plodin, meziplodin, zimní ozelenění, nový výsev, dosévání, hnojení atd.

Pneumatický secí box P-BOX-MD
» Mechanický pohon secího válce pomocí
flexibilní hřídele připojené k zemnímu kolu
» Dosévání travních porostů nebo hnojení
» Výsev meziplodin nebo plodin
» Distribuci velkého množství různých semen
» Montáž na mnoho různých kultivátorů, plecích
strojů, atd.

Typ/
Pracovní záběr cm
P-BOX-MD 600 1)
P-BOX-MD 1200

2)

Pracovní
záběr max. 3)

Objem nádrže v
litrech

Rozptylové
desky

Váha cca. kg

Secí válce

6,00 m

300

8

86

B, E

300

16

105

D, F

12,00 m

1) U stroje 6 m / 19,70 ft. lze těžká semena rozmetat až na 3 m / 9,80 ft.
pro distribuci těžkých semen na 6 m / 19,70 ft. šířka je na výběr mezi
hydraulickým nebo mechanickým ventilátorem

2) S mechanický m ventilátorem
3) Pro malá semena

PNEUMATICKÝ SECÍ BOX
P-BOX-MD

STANDARDNÍ VÝBAVA

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

P-BOX-MD = secí množství regulováno pomocí zemního kola
Ocelová nádrž včetně ocelové spodní konstrukce
Spodní pohon přes vzduchové kolo a montážní sadu
Míchací hřídel
Držák konzole
Kalibrační deska + kalibrační miska
Speciálně navržené rozptylové desky s ochranou proti vodě
Flexibilní hřídel 2,1 m
Secí válce se samostatnou sekcí na hadici
Jeden secí válec s jemným a jeden s hrubým ozubením
Výsevní válec lze vyměnit bez nářadí
Monitorovací okno + otevření pro úplné vyprázdnění boxu
6 m stroj s elektrickým větrákem, 12 voltů a 24 m hadicí
12 m stroje s mechanickým ventilátorem, PTO hřídelí a 40 m
hadicí

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
Různé možnosti pojezdových kol
Mechanické natřásací zařízení
Kabel do traktoru 8 m na místo 3 m
Elektronický měřič hektarů
Přídržná deska
Podpora nádrže
500 l nádrž; plastová nádrž místo ocelové
Mechanický větrák (standard u P-BOX-MD 1200)
Hydraulický větrák
Monitorování proudění vzduchu; alarm, když se secí box
vyprázdní
90° úhlová jednotka pro ohebnou hřídel
Elektrické nastavení množství osiva
Schůdky pro plnění a různé montážní sady
P-BOX-MD se secí jednotkou vyrobenou z nerezové oceli
Speciální secí válce; záslepka
Přesný a aktuální přehled standardní výbavy, možností a kompatibility naleznete v nabídce ke stažení na našem webu.
Technické údaje a rozměry jsou přibližné a nezávazné. Vyhrazujeme si právo na změny v konstrukci a designu.

9

10

WWW.EINBOECK.EU

KONCEPT P-BOX-MD
1.

Dávkování v závislosti na rychlosti

2.

Mechanický spodní pohon s vlečeným vysokým kolem bez senzorů

3.

Secí válec s hrubým a jemným ozubením

4.

Elektrický dvojitý ventilátor (do 6 m; elektrické napájení přes 3pólovou zásuvku) nebo mechanický
ventilátor (od 6 m); možnost: hydraulického ventilátoru

4
2

3

W

1

Jednoduché a spolehlivé setí pro mnoho různých
využití.

PNEUMATICKÝ SECÍ BOX
P-BOX-MD

DETAILY & VÝHODY P-BOX-MD

RYCHLÉ A NEKOMPLIKOVANÉ NASTAVENÍ
MNOŽSTVÍ VÝSEVU
Výsev lze nastavit rychle a bez elektroniky přes páku.

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PRO ELEKTRICKÝ
VZDUCHOVÝ VENTILÁTOR
Pomocí ovládací jednotky, kterou lze snadno upevnit v kabině
traktoru suchým zipem, lze zapínat a vypínat elektrický
ventilátor vzduchu.

PŘESNÝ VÝSEV MNOHA ODRŮD SEMEN
Secí válec je poháněn zemním kolem, které otáčí pružnou hřídelí,
která přes převodovku přenáší aktuální otáčky na secí válec. Tím
je zajištěno přesné použití nastaveného vysévaného množství
i při práci s různými rychlostmi. U strojů do 6 m. je proudění
vzduchu generováno elektrickým dvojitým ventilátorem
(obrázek). Pro stroje větší než 6 m. pracovní šířk y se standardně
používá mechanický ventilátor. Volitelně je k dispozici také
hydraulický ventilátor.
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PNEUMATICKÝ SECÍ BOX P-BOX-STI
P-BOX-STI je pneumatický secí stroj s elektrickým dávkováním. Uživatelsky přívětivá elektronická řídicí jednotka
SPEED -TRONIC reguluje množství osiva v závislosti na skutečné pracovní rychlosti . Potřebné informace o rychlosti
lze získat prostřednictvím několika snímačů nebo prostřednictvím 7pólové signální zásuvky traktoru.
S P-BOX-STI je možné vysévat všechna standardní semena a jejich směsi až do 1 kg/ha. Osivo je pneumaticky
distribuováno hadicemi na rozptylové desky, kde dochází k přesnému výsevu. Množství osiva lze plynule nastavit
jednoduchým nastavením v terminálu SPEED-TRONIC. S P-BOX-STI lze provádět mnoho možných aplikací, jako je
setí plodin, meziplodin, zimní ozelenění, nové setí, dosévání, hnojení atd.

Pneumatický secí box P-BOX-STI
» Přesné měření a rozvod elektřiny přes terminál
» Dosévání travních porostů nebo hnojení
» Výsev meziplodin nebo plodin
» Distribuce velkého množství různých semen
» Montáž na mnoho různých kultivátorů, plečky
atd.

Typ/
Pracovní záběr cm
P-BOX-STI 600 1)
P-BOX-STI 1200

2)

Maximální pra
covní záběr. 3)

Objem nádrže v
litrech

Rozptylové desky

Váha cca. kg

Secí válce

6,00 m

300

8

86

B, E

300

16

105

D, F

12,00 m

1) Se strojem 6 m / 19,70 ft. mohou být těžká semena rozmetána až na 3
m. pro distribuci těžkých semen na pracovní šířku 6 m je na výběr mezi
hydraulickým nebo mechanickým ventilátorem

2) S mechanickým ventilátorem
3) Pro malá semena

PNEUMATICKÝ SECÍ BOX
P-BOX-STI

STANDARDNÍ VÝBAVA

W

P-BOX-STI = elektrický pohon secího válce, ovládaný
terminálem STI v traktoru, informace o rychlosti přicházející
z kola, GPS nebo radarového senzoru nebo z traktoru přes
7pinový signální kabel

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

Míchací hřídel, držák konzoly
Kalibrační deska + kalibrační miska
Speciálně navržené rozptylové desky s ochranou proti vodě
Secí válec se samostatnou sekcí na hadici
Jeden secí válec s jemným a jeden s hrubým ozubením
Výsevní válec lze vyměnit bez nářadí
Nádrž vyrobená z ocelového plechu
Monitorovací okno + otevření pro úplné vyprázdnění boxu
6 m stroj s elektrickým ventilátorem, 12 voltů a 24 m hadice
12 m stroje s mechanickým ventilátorem a vývodovým
hřídelem a 40 m hadicí

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
Snímač kola pro pozemní kolo; Tažené kolo se snímačem
rychlosti
Snímač rychlosti GPS nebo radarový snímač
7-pólová zásuvka
Snímač horního závěsu, snímač zvedacího zařízení
Automatické plošné dávkování výsevku v kombinaci
se senzorem ISARIA
Alarm při vyprázdnění secího boxu
Kalibrační tlačítko u secího stroje, sledování průtoku vzduchu
Prodlužovací kabel 5 m pro stroj nebo senzory
Mechanické natřásací zařízení; Přídržná deska
Podpora nádrže; 500l nádrž; plastová nádrž místo ocelové
Mechanický (standardně u P-BOX-STI 1200) nebo hydraulický
ventilátor
Deflektorová deska vyrobená z nerezové oceli
Držák pro ovládací terminál
Schůdky pro plnění a různé montážní sady
P-BOX-STI se secím agregátem z nerezové oceli
Speciální secí válce; záslepka
Přesný a aktuální přehled standardní výbavy, možností a kompatibility naleznete v nabídce ke stažení na našem webu.
Technické údaje a rozměry jsou přibližné a nezávazné. Vyhrazujeme si právo na změny v konstrukci a designu.
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KONCEPT P-BOX-STI
1.

Konstatní výsev

2.

Elektrický pohon a regulace otáček secího válce - terminál "SPEED-TRONIC" (řídicí jednotka v kabině
traktoru)

3.

Různé secí válce pro distribuci mnoha druhů semen

4.

Elektrický dvojitý ventilátor (do 6 m; elektrické napájení přes 3pólovou zásuvku) nebo mechanický
ventilátor (od 6 m); možnost: hydraulický ventilátor

1
4
3
2

PNEUMATICKÝ SECÍ BOX
P-BOX-STI

DETAILY & VÝHODY P-BOX-STI
OVLÁDACÍ TERMINÁL "SPEED-TRONIC". V
KABINĚ TRAKTORU VYVINUTO EINBÖCKEM
» Automatický počítačem řízený konstantní výsev
» Intuitivní, grafická a barevná navigace v nabídce v mnoha
různých jazycích (>15)
» Velký 5palcový barevný displej
» Mnoho individuálních nastavení
» Vyvýšená tlačítka zajišťují snadné ovládání i za jízdy; není
možné sklouznutí prstů a "slepá" operace
» Odolný vůči prachu a vodě
» Kompaktní a robustní pouzdro
» Funkce vyprázdnění nádrže

MNOHO JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍ OVLÁDÁNÍ
"SPEED-TRONIC":
» Funkce automatické kalibrace (volitelně s kalibrací přímo na
stroji)
» Automatické vypínání secího válce na souvrati
» Funkce předběžného dávkování
» Hektarové počítadlo denní a celkové plochy
» Počítadlo provozních hodin (denní a celkové hodiny)

PŘESNÉ VÝSEVY RŮZNÝCH ODRŮD SEMEN
Výsevní hřídel je poháněna elektromotorem, který komunikuje
s různými senzory (uvedenými v doplňcích ). Tím je zajištěno, že
nastavené vysévané množství je přesně aplikováno i při práci
s různými rychlostmi. U strojů do 6 m / je proudění vzduchu
generováno elektrickým dvojitým ventilátorem. U strojů větších
než 6 m. pracovní šířky se standardně používá mechanický
ventilátor (obrázek). Hydraulický ventilátor je k dispozici jako
volba.
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DETAILY & VÝHODY
P-BOX-MD | P-BOX-STI

VZDÁLENOST KARTÁČE
Páka nastavuje vzdálenost kartáče podle průměru semen.

SECÍ NÁDRŽ 300 L
Standardní nádrž na osivo má kapacitu 300 litrů. Míchací hřídel
zabraňuje oddělování směsi osiva a vytváření můstků v nádrži.
(Volitelně: nádrž 500 litrů)
Rozměry v cm/palec (výška - šířka - hloubka):
300L: 104 - 92 - 65 cm
500L: 127 - 100 - 105 cm

CHRÁNĚNÝ ŘETĚZOVÝ ŘEMENŮ
Velkorozměrový chráněný řetěz s napínákem řetězu tvoří přenos
síly z plynulé převodovky v olejové lázni nebo elektrického
pohonu na secí a míchací hřídel. Tato kombinace zajišťuje
konstantní pohon secího stroje a tím i rovnoměrné setí.

PNEUMATICKÝ SECÍ BOX
P-BOX-MD & P-BOX-STI

17

TYPY VĚTRÁKŮ

1

2

Proud vzduchu vyfukující semena na deflekční desky je
vytvářen buď elektrickým, hydraulickým, PTO poháněným
nebo speciálním ventilátorem. Pomocí mechanického nebo
hydraulického ventilátoru (ventilátorů ) lze těžké osivo rozmetat
na větší pracovní záběry a při vyšších pracovních rychlostech.
1.
Elektrický dvojitý ventilátor (12 voltů; do 6 m pracovní
šířka jako standard)
2.
Mechanický ventilátor s vývodovým hřídelem (více než 6
m pracovní šířka)
3.
Hydraulický ventilátor s manometrem tlaku oleje
(volitelné požadavky: beztlaké zpětné potrubí, maximální
kapacita olejového čerpadla nesmí překročit 50 litrů za
minutu; doporučení: nezávislý hydraulický ventil nebo
systém load sensing)
4.
Mechanický ventilátor, přímo připojený k vývodovému
hřídeli traktoru (volitelné)

3

4

DRUHÝ SECÍ VÁLEC
Druhý secí válec je bezpečně uložen v úložném boxu na stroji a
proto vždy s vámi . Secí válec tak lze rychle vyměnit pro různé
druhy osiva.

GUMOVÉ TĚSNĚNÍ
Gumové těsnění zajišťuje správné uzavření nádrže - to je
nezbytné pro optimální provoz. Otevírací víko lze namontovat s
otevíráním doleva nebo doprava.

18
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DETAILY & VÝHODY
P-BOX-MD | P-BOX-STI

KALIBRAČNÍ DESKA A KALIBRAČNÍ NÁDOBA
Kalibrační deska a kalibrační miska zajišťují jednoduché a
nekomplikované seřízení a kalibraci zásobníku osiva. Parkovací
poloha na boxu zaručuje rychlou dostupnost.

MONITOROVACÍ OKNO
Viditelně umístěné monitorovací okénko pomáhá obsluze
kdykoli z kabiny traktoru zkontrolovat hladinu osiva
ponechaného v nádrži.

VYPOUŠTĚCÍ VÝVOD S FLEXIBILNÍ HADICÍ
Vzhledem k tomu, že zásobník na osivo není často zcela
vyprázdněn, lze přebytečné osivo ze zásobníku vypustit pomocí
flexibilní vypouštěcí hadice. Umístěním přímo nad secí válec se
nádrž vyprázdní téměř beze zbytku.

PNEUMATICKÝ SECÍ BOX
P-BOX-MD & P-BOX-STI

MNOHO MOŽNÝCH APLIKACÍ A KOMBINACÍ
STROJŮ
Jako je aplikace meziplodin (obrázek), plodin, zimní ozelenění,
nový výsev, dosévání, hnojení atd. Montáž na: plečku (obrázek),
řádkové kultivátory plodin, kultivátory, podrývače atd.

TEN SPRÁVNÝ SECÍ VÁLEC NA KAŽDÉ
SEMENO
Z široké nabídky secích válců je součástí standardní výbavy
jeden secí válec s jemným a jeden s hrubým ozubením. To
zaručuje, že pro různá semena lze použít vhodný secí válec.
K dispozici jsou další secí válce (celkem 9). Lze nabídnout i
speciální secí válce.

CHRÁNIČ PRO PŘESNÝ ROZPTYL
Rozptylové desky jsou vybaveny výškově nastavitelným krytem
proti stříkající vodě, který zajišťuje rovnoměrné rozložení
semen. Držák talíře lze plynule nastavit. Kromě toho je kryt
proti stříkající vodě upevněn ve štěrbinovém otvoru, takže jej
lze přizpůsobit různým typům osiva.
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DETAILY & VÝHODY
P-BOX-MD | P-BOX-STI

ŠÍŘENÍ MNOHO ODRŮD SEMEN
Fazole polní, pohanka, hrách (x), pícniny pro KM, ječmen, louky
pro B+NA, oves (x), jetel, lnička setá, len, lupina, vojtěška, mák,
ředkev, svazenka, řepka, žito (x), jetel červený, řepka, slimáčí
peleta, hořčice, sójové boby, slunečnice (x), sója vikev, tritikale
(x), jetel bílý, pšenice (x), ...
Pozor - ne všechny odrůdy osiva lze vysévat standardním
vybavením. Pro všechna semena označená (x) je nutné objednat
následující možnosti: Mechanický nebo hydraulický ventilátor
místo elektrického ventilátoru a také přídržnou desku. Pro
P-BOX -MD je také nutná zesílená převodovka. Požádejte svého
konzultanta Einböck o další informace.

RYCHLÁ VÝMĚNA SECÍCH VÁLCŮ BEZ
NÁŘADÍ
Secí válce jsou instalovány ve snadno přístupné poloze a lze je
vyměnit rychle a bez nářadí.

NA POČASÍ NEZÁVISLÉ A PŘESNÉ VÝSETÍ
PROSTŘEDNICTVÍM SECÍHO VÁLCE A HADIC
Secí válec rozvádí semena do osmi oddělených vývodů . Tam
jsou pneumaticky dopravovány PVC výsevními hadicemi na
úhlově nastavitelné rozplylové desky. Při metodě přesévání
je osivo přesně rozmístěno po celé pracovní šířce. Výsev se
systémem P-BOX je na rozdíl od rotačních rozmetačů necitlivý
na vítr.

PNEUMATICKÝ SECÍ BOX
P-BOX-MD & P-BOX-STI

ZÁSOBNÍK NA SEMENA Z PLECHU
Nádrž P-BOXu je vyrobena z plechu, který je šetrný k životnímu
prostředí a nemůže zkřehnout. Díky vynikající kvalitě
práškového lakování barva nevybledne ani po mnoha letech.
Ocelová nádrž navíc odolává nárazům a v případě poškození ji
lze snadno ohnout nebo opravit.

MONITOROVÁNÍ MECHANICKÉHO POHONU
Žlutý ukazatel ukazuje, zda se secí válec otáčí. Takto lze průběžně
kontrolovat, zda elektromotor pohání řetěz a také secí válec.

ROBUSTNÍ SUBSTRUKTURA
Secí jednotka zkonstruovaná firmou Einböck vyrobená ve
fabrice, je navržena pro dlouhou životnost. Přesné svary
provedené svařovacími roboty zajišťují dokonalé nastavení a
nejmenší toleranci pro roky bezproblémové práce.
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DETAILY & VÝHODY
P-BOX-MD | P-BOX-STI

POČET ZÁSUVEK LZE PŘIZPŮSOBIT PODLE
POŽADAVKŮ
P-BOX-STI a P-BOX-MD jsou standardně vybaveny osmi vývody.
Ale pomocí speciálních secích válců v kombinaci se záslepkami
lze vývody omezit. Můžete také použít rozdělovací hlavy pro
zdvojení vývodů (např . 16 vývodů z osmi sekcí). Pokud je P-BOX
namontován např. na 9 m / 29,53 ft. GRASS-MANAGER nebo
AEROSTAR-CLASSIC, potřebujete secí válec se 6 sekcemi ( hadice
jsou rozděleny na 12 deflektorů), 2 secí zátky a 6 rozdělovačů.

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ NA NÁŘADÍ EINBÖCK
A JINÝCH ZNAČEK
Secí box P-BOX lze snadno a jednoduše namontovat na mnoho
strojů Einböck i na stroje jiných výrobců. Pro stroje Einböck jsou
k dispozici také montážní sady a schůdky pro plnění.

W

Tajemství úspěchu P-BOXu jsou: velké množství
využití, spolehlivý provoz a nekomplikované
nastavení, velmi praktické!

PNEUMATICKÝ SECÍ BOX
P-BOX-MD & P-BOX-STI

Podsev u obilí

Přesevání luk

Podsévání kukuřice

Pletí a setí na travních porostech

Výsev krycích plodin kultivátorem

Pletí a setí na travních porostech
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DOPLŇKOVÁ VÝBAVA P-BOX-MD
1

2

3

4

K DISPOZICI DALŠÍ MONITOROVACÍ A ŘÍDÍCÍ
JEDNOTKY
1.
2.

3.
4.

Počítadlo hektarů
Monitorování průtoku vzduchu: detekuje, zda není ucpaná
jedna nebo více výsevních hadic. V tomto případě se na
ovládacím terminálu objeví akustické a vizuální chybové
hlášení
Senzor hladiny v nádrži: varuje, když semena v nádrži
končí. Tento snímač pracuje nezávisle na vibracích.
Elektrické nastavení výsevního množství: pro větší
pohodlí lze výsevek nastavit z traktoru pomocí
elektrického ovládacího terminálu.

ÚHLOVÁ JEDNOTKA
Dlouhá životnost ohebné hnací hřídele je dosažena, pokud
poloměr ohybu není menší než 20 cm. Úhlová jednotka zajišťuje
dobré umístění hřídele , aby se nedostala pod tento poloměr
ohybu. Ohebná hřídel, stejně jako úhlové jednotky jsou
chráněny před kameny a hromadami zeminy.

1
DALŠÍ MOŽNOSTI OTOČENÍ FLEXIBILNÍHO
HŘÍDELE:
1.
2.

Pozemní pohon přes vzduchové kolo, které je
přitlačováno na válec
Pozemní pohon přes zadní kolo, které je namontováno na
hlavním rámu

2

PNEUMATICKÝ SECÍ BOX
P-BOX-MD & P-BOX-STI
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DOPLŇKOVÁ VÝBAVA P-BOX-STI
POŽADOVANÝ SNÍMAČ RYCHLOSTI
Pro detekci rychlosti jsou k dispozici různé senzory.
1.
Přes 7pólovou signální zásuvku traktoru lze získat
informace o rychlosti a o poloze 3bodového závěsu
2.
Snímač pojezdového kola pro opěrné kolo (různé verze
v závislosti na kole a stroji) - je zapotřebí další snímač
horního ramene nebo závěsu
3.
Snímač GPS je namontován na plnicím víku krabice, aby
přesně určil rychlost - je vyžadován další horní článek
nebo snímač závěsu
4.
Snímač namontovaný na následujícím ocasním kole
(různé verze v závislosti na kole a stroji) - je vyžadován
přídavný horní článek snímače táhla (není zobrazeno)
5.
Radarový senzor – je vyžadován přídavný horní článek
nebo senzor závěsu (není zobrazeno).

1

1

2

2

3

2
RŮZNÉ DALŠÍ SNÍMAČE
Pro zvýšení bezpečnosti, účinnosti a přesnosti při práci je k
dispozici mnoho dalších volitelných senzorů
1.
Snímač horního závěsu: výsevní hřídel se automaticky
vypne, když se nářadí zvedne
2.
Senzor táhla: výsevní hřídel se automaticky vypne, když
se zvedne nářadí (příklad montáže)
3.
Monitorování průtoku vzduchu: detekuje, zda není ucpaná
jedna nebo více výsevních hadic. V tomto případě se na
ovládacím terminálu zobrazí akustické a vizuální chybové
hlášení
4.
Senzor hladiny: varuje, když semena v nádrži končí. Tento
snímač pracuje nezávisle na vibracích

3

4

TLAČÍTKO KALIBRACE NA NÁDRŽI NA
SEMENO
Kalibrační tlačítko na nádrži umožňuje provést kalibrační test
přímo na stroji.
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DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
P-BOX-MD | P-BOX-STI

500 LITROVÁ NÁDRŽ
Secí stroje s 500 litrovou nádrží jsou standardně vybaveny
stabilizátory nádrže, záchytnou deskou a extra velkým plnicím
otvorem (Pozor: 500 l box se nevejde na všechny stroje Einböck;
někdy pouze s doplňkovou výbavou).

PLASTOVÁ NÁDRŽ
Místo standardní ocelové nádrže lze instalovat plastovou nádrž
o objemu 265 l. Tato plastová nádrž s korozivzdornou konstrukcí
je vyrobena z nejkvalitnějších materiálů, a proto je mimořádně
odolná a nerozbitná.

PŘÍDRŽNÁ DESKA
Pro těžká semena doporučujeme přídržnou desku namontovanou
nad míchacím hřídelem a secím válcem.

PNEUMATICKÝ SECÍ BOX
P-BOX-MD & P-BOX-STI

PODPORA NÁDRŽE
Stabilizátory nádrže se doporučují, když je skříň namontována
na stroji s vysokými vibracemi během provozu (například
talířové brány). Ty se standardně montují na nádrže o objemu
500 litrů.

MECHANICKÝ NATŘÁSACÍ SYSTÉM
Aby se zabránilo přemostění, lze nainstalovat mechanický
natřásací systém. To je nutné pouze u semen, která mají zvláštní
tendenci k přemostění.

MONTÁŽNÍ SOUPRAVY A SCHŮDKY PRO
PLNĚNÍ PRO STROJE EINBÖCK
Pro stroje Einböck, jako jsou radličkové plečky, řádkové
kultivátory, rotační plečky, kultivátory, secí stroje na louky atd.
je k dispozici montážní sada včetně schůdků pro plnění. Díky
univerzálnímu montážnímu držáku lze secí boxy namontovat i
na mnoho strojů jiných výrobců.
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PNEUMATICKÁ PŘEDNÍ NÁDRŽ
JUMBO-SEED

SECÍ TECHNOLOGIE
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PNEUMATICKÁ PŘEDNÍ NÁDRŽ JUMBO-SEED
Kombinace pneumatické přední nádrže JUMBO-SEED se vzadu nesenými stroji, například řádkovým secím strojem
CHOPSTAR-SEEDER, řádkovým kultivátorem CHOPSTAR nebo radličkovým plecím strojem AEROSTAR-CLASSIC
zajišťuje ideální rozložení hmotnosti, snižuje tak tlak na půdu a šetří čas. Dávkování se provádí pomocí až 4 výsevních
jednotek, které lze podle potřeby uzavřít. To umožňuje individuální přizpůsobení přední nádrže na požadovaný
počet výstupů, který závisí na počtu řad nebo pracovní šířce nářadí.
Výkonný hydraulický ventilátor rozvádí hnojivo nebo osivo (jako je fazole, řepka , travní semeno, meziplodiny, jetele,
směsi, podsevy atd.) do zadní části traktoru do rozdělovacích hlav, kde se rozdělí na požadovaný počet vývodů (v
závislosti na počtu řad nebo pracovní šířce). Výsev je řízen z traktoru pomocí řídicího systému STI a zajišťuje přesné
a rovnoměrné rozdělení.

W
Typ
JUMBO-SEED 1600

Dokonalost v každém detailu: elektrické ovládání
4 samostatných secích jednotek, s uživatelským
terminálem SPEED-TRONIC, 4 výstupy, účinný
hydraulický ventilátor atd.

Objem nádrže v l

Rozměry v cm
výška - šířka - hloubka

Váha cca. kg

1600

167 - 230 - 146

600

PNEUMATICKÁ PŘEDNÍ NÁDRŽ
JUMBO-SEED

STANDARDNÍ VÝBAVA

W
W
W
W

Ovládací terminál STI s elektrickým pohonem secího válce a
plynulým nastavením výsevního množství

W
W
W
W
W
W
W

Jeden secí válec s jemným a jeden s hrubým ozubením

Nádrž 1600 litrů se sítem z nerezové oceli
Spodní část a dávkovací jednotka z nerezové oceli
Hydraulický ventilátor (nutný 1 jednočinný hydraulický ventil
s kapacitou až 30 l/min a beztlakým zpětným ventilem s
spojkou)

Míchací hřídel (lze zapnout a vypnout)
Až 4 dávkovací jednotky se vzduchem a spojovací trubkou k
zadně namontovanému stroji
Kalibrační miska
Schůdky na plnění
Kategorie zavěšení II
Velký otvor pro pohodlné plnění nádrže

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
Sada hydraulických hadic (pro traktory bez hydraulických
ventilů vpředu)
Kalibrační tlačítko namontované na JUMBO
Snímač hladiny v nádrži pro JUMBO
Kola na parkovací podpěře
Výstražné cedule s držákem na přední nádrž s ukazateli
dopředu
Snímač kola nebo GPS - snímač rychlosti (je potřeba přídavné
horní propojení nebo sensor třetího bodu)
7pólový kabel pro infozástrčku traktoru (informace o rychlosti
a informace o poloze 3bodového závěsu poskytuje traktor)
Snímač horního zavěšení, mechanický
Snímač připojení (spíná, když se přiblíží ke kovu)
Prodloužení kabelu 5 m pro senzory
Přesný a aktuální přehled standardní výbavy, možností a kompatibility naleznete v nabídce ke stažení na našem webu.
Technické údaje a rozměry jsou přibližné a nezávazné. Vyhrazujeme si právo na změny v konstrukci a designu.
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KONCEPT JUMBO-SEED
1.

4 dávkovací jednotky (2x2) s provzdušňovacím uzávěrem z nerezové oceli a spojovacími trubicemi

2.

Elektronické dávkování přes STI-Terminal

3.

Hydraulický ventilátor

4.

Odpojitelná míchací hřídel

5.

Nádrž 1600 litrů (lze rozdělit)

6.

Velký otvor pro pohodlné plnění nádrže

7.

Vnitřní mřížka nádrže z nerezové oceli

8.

2 schůdky pro plnění

9.

Parkovací podpěry s parkovací polohou na stroji (volitelně s kolečky)

10. Odkladná pozice pro druhý secí válec pro jemná semena

6

7

5
10
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9
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PNEUMATICKÁ PŘEDNÍ NÁDRŽ
JUMBO-SEED

DETAILY & VÝHODY JUMBO-SEED

2X2 DÁVKOVACÍ JEDNOTKY - 4 VÝSTUPY
2 dávkovací jednotky distribuují semena rovnoměrně až do
4 vývodů, které na oplátku poskytují dokonalou přesnost
distribuce s rozdělovací hlavou pro každý vývod na zadním
nářadí. Pokud nejsou potřeba všechny zásuvky, záslepky (1)
nebo smyky zajistí, že ty nepotřebné budou vypnuty.

1

MOŽNÉ VELKÉ PRACOVNÍ ŠÍŘKY
Až 4 rozdělovací hlavy zajišťují, že přední nádrž lze použít i s
větším zadním nářadím . Kromě toho zajišťují krátké délky hadic
na stroji před aplikací . Například přesnou distribuci plodů nebo
hnojení lze snadno realizovat pomocí 12 m stop. plečky nebo
velkých řádkových kultivátorů.

MNOHO APLIKACÍ A KOMBINACÍ STROJŮ
Přední nádrž v kombinaci s různými vzadu nesenými stroji lze
použít pro mnoho aplikací: pásový výsev (obrázek), podsev,
rozvoz meziplodin nebo zimní ozelenění, nový nebo přesetý
travní porost, hnojení atd. Přední nádrž lze kombinovat s mnoha
stroji: řádkové secí stroje (obrázek), plečky, kultivátory, válce
atd. Pro mnoho strojů Einböck jsou k dispozici sady nástavců a
distribuční systémy.
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DETAILY & VÝHODY JUMBO-SEED

4 DÁVKOVACÍ JEDNOTKY PRO VYSOKÁ
FLEXIBILITA
4 secí jednotky zajišťují nejen to, že přední nádrž může
pracovat s nářadím s velkými pracovními záběry, ale poskytují
také potřebnou flexibilitu pro nastavení stroje na různé počty
řádků při práci s řádkovými kultivátory. Dokonalé přizpůsobení
se řádkovému kultivátoru je nesmírně důležité pro přesnou
aplikaci hnojiva nebo meziplodin!

DVĚ DÁVKOVACÍ JEDNOTKY Z NEREZOVÉ
OCELI S OTOČNÝM VZDUCHEM
Nádrž je vybavena 2 dvojitými dávkovacími jednotkami s
integrovaným otočným vzduchovým uzávěrem. Dávkovací
jednotky rozdělují semena rovnoměrně na 2 hadice, celkem
jsou tedy 4 hadice. Otočný vzduchový uzávěr usměrňuje proud
vzduchu do hadic (zabraňuje úniku vzduchu do zásobníku
na osivo), a tak se semena snáze a přesněji dopravují k
rozdělovačům na zadním neseném stroji.

PROVOZNÍ MONITOR "SPEED -TRONIC " V
KABINĚ TRAKTORU VYVINUTÝ EINBÖCK
» Automatický počítačem řízený konstantní výsev
» Intuitivní, grafická a barevná navigace v nabídce v mnoha
různých jazycích (> 15)
» Velký 5palcový barevný displej
» Mnoho individuálních nastavení
» Vyvýšená tlačítka zajišťují snadné ovládání i za jízdy; není
možné sklouznutí prstů a "slepá" operace
» Odolný vůči prachu a vodě
» Kompaktní a robustní pouzdro
» Funkce vyprázdnění nádrže

PNEUMATICKÁ PŘEDNÍ NÁDRŽ
JUMBO-SEED

MNOHO JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍ OVLÁDÁNÍ
"SPEED-TRONIC":
» Funkce automatické kalibrace (volitelně s kalibrací tlačítko
přímo na stroji)
» Automatické vypínání secího válce na souvrati
» Funkce předběžného dávkování
» Počítadlo hektarů denní a celkové plochy
» Počítadlo provozních hodin (denní a celkové hodiny)

PŘIPOJOVACÍ TRUBKA K ZADNÍMU STROJI
(NAPŘ. PRO ŘÁDKOVÉ KULTIVÁTORY NEBO
SECÍ STROJE)
Spojovací trubky jsou umístěny pod traktorem. To zajišťuje
přímé spojení mezi přední nádrží a zadním neseným strojem,
což na oplátku zvyšuje přesnost a preciznost.

KALIBRAČNÍ NÁDOBA S DRŽÁKEM PŘÍMO NA
PŘEDNÍ NÁDRŽI
Kalibrační miska je k nádrži standardně připevněna držákem. To
znamená, že kalibrační test lze kdykoli provést rychle , přesně a
pohodlně (volitelně pomocí dodatečného kalibračního tlačítka
na jednotce).
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DETAILY & VÝHODY JUMBO-SEED

ŠÍŘENÍ MNOHO RŮZNÝCH SEMEN
Obilí, řepka, luštěniny na zrno (sója, bob polní, ...), meziplodiny,
travní semena, jetel, hnojiva atd. a také různé směsi semen.

"INTELIGENTNÍ" PŘEDNÍ VÁHA
Přední nádrž Jumbo-Seed umožňuje výkonnou distribuci hnojiva
nebo osiva od nízké po vysokou distribuční rychlost také pro
větší zadní nářadí. Tím, že se část hmotnosti secího stroje (vč.
osiva ) přesune na přední část traktoru, hmotnost secího stroje
(včetně osiva) je optimalizováno rozložení hmotnosti a zhutnění
půdy zabráněno. To má mimořádně pozitivní efekt zejména při
práci s velkým nářadím, protože uložení celé hmotnosti na zadní
část traktoru by způsobilo těžké utužení půdy.

VELKÝ OTVOR PRO POHODLNÉ PLNĚNÍ
NÁDRŽE I VNITŘNÍ MŘÍŽKA NÁDRŽE
Velký otvor nádrže a 2 sklopné plnicí schůdky zajišťují pohodlné
plnění. Síto z nerezové oceli nad dávkovací jednotkou zabraňuje
vniknutí cizích předmětů do dávkovače.
Rozměry v cm/palec (výška - šířka - hloubka):
1600L: 167 - 230 - 146 cm

PNEUMATICKÁ PŘEDNÍ NÁDRŽ
JUMBO-SEED

HYDRAULICKÝ VENTILÁTOR S VYSOKOU
KAPACITOU
Hydraulický ventilátor vyžaduje max. průtok oleje 35 litrů/min
a zpětné vedení bez tlaku . Speciální ventilátor umožňuje vyšší
kapacitu pro odpovídající distribuci osiva nebo hnojiva.

RŮZNÉ SECÍ VÁLCE PRO MALÉ A VELKÉ
APLIKACE VČ. PARKOVACÍ POLOHA
Různé výsevní válce zajišťují perfektní a správný výsev pro malé
i velké dávky. Aby se zabránilo poškození nebo ztrátě secích
hřídelí, je na přední nádrži zajištěna parkovací poloha. Zde jsou
secí hřídele chráněny a vždy na stroji.

KOMPAKTNÍ MONTÁŽ NA TRAKTOR
Těsné upevnění na traktoru chrání půdu a zabraňuje vysokému
zatížení přední nápravy.
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DOPLŇKOVÁ VÝBAVA JUMBO-SEED

KOLA NA PARKOVACÍ PODPĚŘE
Pro snadnější a rychlejší manipulaci jsou k dispozici kolečka pro
odstavné podpěry.

TLAČÍTKO KALIBRACE NA STROJI
Kalibrační tlačítko na nádrži umožňuje provést kalibrační test
přímo na stroji.

POTŘEBNÝ SNÍMAČ RYCHLOSTI
Pro detekci rychlosti jsou k dispozici různé senzory.
1.
Přes 7pólovou signální zásuvku lze převzít hodnoty
traktoru (např. informace o rychlosti a signál z táhla
přicházejí z traktoru) (obrázek)
2.
Snímač GPS je namontován na přední nádrži, aby přesně
určil rychlost - je vyžadován přídavný horní závěs nebo
snímač závěsu
3.
Radarový senzor – je vyžadován přídavný horní závěs
nebo senzor závěsu

PNEUMATICKÁ PŘEDNÍ NÁDRŽ
JUMBO-SEED

RŮZNÉ DALŠÍ SNÍMAČE
Pro zvýšení bezpečnosti, účinnosti a přesnosti při práci je k
dispozici mnoho dalších volitelných senzorů
1.
Snímač horního závěsu: secí hřídel se automaticky vypne,
když je nářadí zvednuto (nezobrazeno).
2.
Snímač táhla: výsevní hřídel se automaticky vypne, když
se zvedne nářadí (nezobrazeno).
3.
Senzor hladiny: varuje, když semena v nádrži končí. Tento
snímač pracuje nezávisle na vibracích (obrázek).

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY S DRŽÁKEM A
LED-SVĚTLA TAKÉ INDIKACE V PŘEDNÍ ČÁSTI

W

Velmi přesné dávkování a vysoká flexibilita díky
4 secím jednotkám a terminálu SPEED- TRONIC.
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ŘÁDKOVÝ SECÍ STROJ
CHOPSTAR-SEEDER

SECÍ TECHNOLOGIE
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ŘÁDKOVÝ SECÍ STROJ CHOPSTAR-SEEDER
Řádkový secí stroj CHOPSTAR-SEEDER byl speciálně navržen pro setí luskovin do řádků (např. sója), ale i pro různé
jiné plodiny (např. pšenice ), které lze vysévat do řádků. Tento flexibilní systém přizpůsobený převládajícím
pracovním podmínkám je tím správným řešením pro udržení přesně nastavené pracovní hloubky, přesné ukládání
osiva a spolehlivé vcházení porostu. Výsev se provádí buď dvoukotoučovými nebo suffolkovými botkami, které
jsou vedeny paralelogramy a přítlačnými válečky pro dodržení přesné hloubky setí. Jako zásobník osiva je přední
zásobník JUMBO-SEED perfektním řešením pro velké farmy díky velkému objemu, malé stroje lze kombinovat s
P-BOX-STI jako ekonomičtější řešení.

W

Individuálně seřízené secí stroje - v kombinaci s
P-BOX-STI, JUMBO-SEED nebo podobné secí stroje!

Typ/
Pracovní záběr

Transportní šířka Délka profilu rámu
m 3)
m

Kola

Secí jednotky

od HP/kW 2)

Váha cca. kg

CHOPSTAR-SEEDER 6-řádek

3,00

2,45

2

6

70/51

420

CHOPSTAR-SEEDER 9-řádek HG 1)

3,00

3,80

2

9

80/59

880

3,00

5,15

2

12

90/66

1080

CHOPSTAR-SEEDER 12-řádek HG
1) Hydraulické skládání - třírámový
2) V kombinaci s přední nádrží JUMBO
3) V závislosti na vzdálenosti řady

1)

ŘÁDKOVÝ SECÍ STROJ
CHOPSTAR-SEEDER

STANDARDNÍ VÝBAVA

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

Vzdálenost řádků plynule nastavitelná od 25 cm
Dolní zapojení vedené na obou stranách
Srovnávače pro uzavření výsevní štěrbiny
Nastavitelná podpora přítlaku na každém paralelogramu
Nastavitelná kolečka farmflex-přítlak a hloubkové vedeni na
ložisku, Ø 360 mm / 33 mm široká
Velkorozměrové, nastavitelné paralelogramy
Secí botka Suffolk s opotřebitelnými noži
2 dvojčinné hyd. okruhy nutné pro CHOPSTAR-SEEDER (plus
další pro přední nádrž JUMBO-SEED)
Hydraulické skládací znamenáky, délkově nastavitelné
Pružinové zahlazovače kolejí

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
Secí jednotka s diskovou secí botkou místo botky suffolk
Tažené odplevelovací hroty pro diskovou botku
Opěrná kola pro konstantní polohu rámu
Snížení ceny stroje bez znamenáků (pokud nejsou potřeba)
Výstražné cedule s držákem a zadními LED světly
Výstražné cedule s držákem a LED světly dopředu a dozadu
Přesný a aktuální přehled standardní výbavy, možností a kompatibility naleznete v nabídce ke stažení na našem webu.
Technické údaje a rozměry jsou přibližné a nezávazné. Vyhrazujeme si právo na změny v konstrukci a designu.
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KONCEPT CHOPSTAR-SEEDER
1.

Dvoudiskové secí botky zajišťují ideální ukládání osiva i ve vlhkých podmínkách a také na polích s
organickou hmotou (jako doplňková výbava je doporučeno)

2.

Vzdálenost řádků plynule nastavitelná od 25 cm

3.

Nastavitelné cyklony, které lze přizpůsobit různým semenům

4.

Velkorozměrové paralelogramy se zatahovacími pružinami pro maximální přítlak na radlici

5.

Přesné ukládání osiva díky plynulému variabilnímu nastavení hloubky setí

6.

Srovnávače a dvojité přítlačné válce uzavírají brázdu osiva a zajišťují optimální kontakt osiva s půdou

7.

Secí botka suffolk pro přesné ukládání osiva (standardní)

3
5

4

2

6
1

7

6

The photos and illustrations represent possible variants and partly special versions. The actual machine configuration may differ from these illustrations.

ŘÁDKOVÝ SECÍ STROJ
CHOPSTAR-SEEDER

DETAILY & VÝHODY CHOPSTAR-SEEDER

DVĚ RŮZNÉ SECÍ BOTKY
Dvě různé secí botky (suffolk nebo dvojitý disk) zaručují, že je k
dispozici nejlepší řešení pro různé povrchové a půdní podmínky

ZATAHOVACÍ PRUŽINA PRO OPTIMÁLNÍ
HLOUBKU VÝSEVU
Silná vtahovací pružina na paralelogramu je nastavitelná ve 3
stupních, a umožňuje tak nastavit přítlak radličky od lehkého až
po extrémně vysoký. Paralelogram CHOPSTAR-SEEDER tak může
vytvářet až 180 kg přítlaku na radličku, čímž je zajištěna přesná
pracovní hloubka - a to i v obtížných podmínkách.

UROVNÁVACÍ LIŠTY A ZPEVŇOVAČ OSIVA PO
KAŽDÉ SECÍ BOTCE
Urovnávací lišty uzavírají výsevní brázdu a poté lisovací válce
utužují půdu. Urovnávací lišty dvoudiskových secích botek lze
zvednout. Výsevní pěch přitlačuje osivo na dno výsevní brázdy,
což vede k lepšímu kontaktu s půdou a konstantní hloubce
osiva i při vysokých pracovních rychlostech. Tím se zabrání
přeskakování osiva. Upevňovač osiva je součástí standardní
verze diskových botek.
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DETAILY & VÝHODY CHOPSTAR-SEEDER

NASTAVITELNÝ CYKLON PRO INDIVIDUÁLNÍ
ÚPRAVY
Nastavitelný cyklon nabízí možnost snížit nebo zvýšit separaci
vzduchu v závislosti na množství osiva a vzduchu.

INDIVIDUÁLNĚ NASTAVITELNÁ VZDÁLENOST
ŘÁDKŮ
CHOPSTAR -SEEDER je k dispozici od 25 cm ve všech standardních
roztečích řádků (25, 37,5, 50 cm atd.). Rozteč řádků lze plynule
nastavit v mnoha různých roztečích.

EKONOMICKÉ A VÝKONNÉ SETÍ
Chopstar -Seeder je jednoduchý a ekonomický secí stroj pro
řádkové plodiny , přičemž se nejedná o přesný secí stroj. Je k
dispozici od malé po velkou pracovní šířku a lze jej individuálně
konfigurovat v závislosti na potřebách zákazníka.

ŘÁDKOVÝ SECÍ STROJ
CHOPSTAR-SEEDER

SUFFOLK SECÍ BOTKA
(VOLITELNĚ: DISKOVÁ BOTKA)
Secí botka suffolk je ideální pro dobře rozdrobené seťové lůžko s
malým množstvím rostlinných zbytků / organické hmoty na poli.

HYDRAULICKÉ SKLOPNÉ ZNAMENÁKY
Hydraulicky sklopné znamenáky zajišťují přesnou jízdu a také
komfortní ovládání.

PRUŽINOVÉ ZAHLAZOVAČE KOLEJÍ
Za hlazovače stop jsou standardní výbavou. Zahlazovače
uvolňují stopy za koly traktoru. Jsou rychle a snadno výškově
nastavitelné.
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DETAILY & VÝHODY CHOPSTAR-SEEDER

PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ SEMEN INDIVIDUÁLNĚ
NASTAVITELNÉ
Zahlazovače a dvojitá přítlačná kola FARMFLEX uzavírají secí
brázdu a zajišťují optimální opětovné utužení. Pružinové
tažené hroty (volitelné) zajišťují rovný a otevřený povrch
půdy přítlačným kolům. Kromě toho plní přítlačná kola úlohu
hloubkového vedení. To je důvod, proč je lze individuálně
nastavit pro každou secí jednotku, aby bylo dosaženo ideální
hloubky setí pro každý řádek (například za koly traktoru).

VELKÉ ROZMĚRY VÝSEVU
Velkorozměrové secí jednotky jsou ideální pro velká množství
semen.

W

Uživatelsky přívětivé nastavení a vysoká
spolehlivost po mnoho let!

ŘÁDKOVÝ SECÍ STROJ
CHOPSTAR-SEEDER

49

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA CHOPSTAR-SEEDER
1

2

RŮZNÉ SECÍ JEDNOTKY
Pro přepravu semen a jejich dávkování je nutné secí stroj
Chopstar kombinovat s různými secími stroji, např. s JUMBOSEED (1) nebo s P-BOX-STI (2).

DISKOVÁ BOTKA
Ideálním řešením pro provoz v mulčovacích plodinách jsou
diskové botky. Kromě toho může dvoukotoučová botka vždy
dosáhnout požadované hloubky setí v obtížných půdních
podmínkách (např. mokrá půda).

TAŽENÉ PLECÍ HROTY
Tažené hroty zarovnávají povrch půdy za přítlačnými válci a
rozbíjejí půdu.
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VYJÁDŘENÍ ZKUŠENOSTÍ
CHOPSTAR-SEEDER

SECÍ TECHNOLOGIE

ZKUŠENOSTI NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ
Na příkladu 4 našich zákazníků, kteří CHOPSTAR-SEEDER intenzivně testovali v provozu, Vám
chceme ukázat, ve kterých provozech stroje vykazovaly nejlepší výsledky. Zajímavé jsou nejen
fotografie setí strojem, ale ještě důležitější jsou fotografie vzešlé plodiny.
Chceme využít této příležitosti a poděkovat našim zákazníkům za poskytnutí informací a obrázků.
Velmi důležitá je pro nás intenzivní spolupráce s řidiči našich strojů. To zajišťuje, že dostáváme
zpětnou vazbu z první ruky, která ovlivňuje další vývoj a design našich produktů.
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GUT DÖLNITZ

THOMAS SCHUBERT, D-06132 HALLE AN DER SAALE

Gut Döllnitz provozoval CHOPSTAR-SEEDER celkem na 80 ha. Sely
se 2 různé odrůdy sóji s různou klíčivostí 140 - 270 kg/ha, hrách 180
kg/ha a bobu polního 230 kg/ha.
Vysoký výsev nebyl žádný problém, stroj se nezacpal a na semenech
bylo jen velmi malé poškození. Dávkování bylo prováděno (podle
doporučení) jemným secím válcem namísto hrubého. Výsevek a
rozložení na 12 řádcích byly řádně zkontrolovány - malá odchylka
nepředstavovala žádný problém.
Regulace hloubky přes přítlačná V kola byla dostatečná. Také
nastavení hloubky pomocí vřeten fungovalo výborně. Čističe před
secími jednotkami nebyly nutné , ale mohly být nápomocné na
polích po zmulčování.
Celkově byl dosažený výsledek při setí, klíčení a sklizeném výnosu
vynikající v porovnání s jednoduchostí stroje (založeného na
jednoduchém plečkovacím rámu) ve srovnání s přesným secím strojem. V tomto srovnání nebyl žádný negativní
aspekt. Naopak variabilita u některých možností by byla ještě větší.

Při vážení semen došlo pouze k drobným
nesrovnalostem.

Výsev sójových bobů pomocí CHOPSTAR-SEEDER.

Klíčení semen v různých fázích plodin.

Hloubka setí a vzdálenost mezi semeny byla
konstantní.

VYJÁDŘENÍ ZKUŠENOSTÍ
CHOPSTAR-SEEDER

LUPINEN-NETWORK
Projekt „Lupine -Network “je součástí „Proteinové strategie“
německé vlády. Tato celostátní síť zlepší distribuci a technologii pro
pěstování a zpracování lupiny.
Ve spolupráci s firmoun Einböck byl CHOPSTAR -SEEDER použit pro
výsev zkušebních ploch . Variabilita a univerzální použití strojů
byly velmi důležité, mělo pozitivní aspekty. Namísto použití přední
nádrže JUMBO byl tento stroj vybaven P-BOXem.
Výsev byl proveden s roztečí řádků 37,5 cm, přičemž bylo testováno
mnoho různých odrůd vlčího bobu, různé pracovní hloubky a
rychlosti setí.
Hloubka setí: 4 až 5 cm
Výsevy: 190 - 200 kg / ha, 09 - 120 semen / m²
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FINKES HOF

MAXIMILIAN FINKE, D-46325 BORKEN

"Finkes Hof " hospodaří na více než 80 ha, podle pravidel Bioland.
Maximilian Finke se rozhodl zakoupit CHOPSTAR -SEEDER z
následujících důvodů:
» Lehký a jednoduchý stroj, bez složité technologie
» Perfektní rozložení hmotnosti mezi přední a zadní část
» Možnost specifikace stroje dle potřeb zákazníka (rozteč řádků,
pracovní záběr, kolejové řádky - ostatní výrobci tyto možnosti
nabídnout nemohli)
» Na poli se již nepracuje těžkými stroji jako rotační brány, pouze
se zatěžují kolejové řádky
» Je možný přímý výsev do připravené půdy
» Přesná hloubka setí, přesné dávkování vysévaného množství

Tyto plodiny byly zasety pomocí CHOPSTAR-SEEDER:
7,75 ha krmného ječmene, 2,5 ha krmné pšenice, 17 ha hrachu, 2 ha žita, 7,5 ha fazolu polního, 10 ha ovsa, 17 ha
lupiny, 10 ha špenátu

Klíčení hrášku v různé fázi růstu (kořeny byly očištěny ručně!)

Klíčení špenátu v různé fázi růstu

Klíčení pšenice

PRAXISBERICHT
CHOPSTAR-SEEDER

KWS KLOSTERGUT WIEBRECHTSHAUSEN
D-37154 NORTHEIM

KWS Wiebrechtshausen GmbH , dceřiná společnost KWS SAAT SE,
pronajímá a hospodaří od roku 2002 " Gut der Klosterkammer
Hannover".
Zejména na začátku léta, před sklizní obilí, navštěvuje pokusná pole
mnoho zemědělců a žáků. Farma je také oficiální testovací stanicí
pro různé oficiální úřady.
Na farmě CHOPSTAR -SEEDER zasel směs kukuřice a polního bobu
pro polní test. Jedná se o fotografie výsevu a klíčení směsi při
přímém setí.

Distribuce směsi kukuřice a bobu polního

Klíčení směsi

Klíčení směsi

Provoz CHOPSTAR-SEEDER v přímém setí
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MECHANICKÉSETÍMEZIPLODIN DRILLBOX & MECHANICBOX
Einböck DRILLBOX nebo MECHANICBOX lze namontovat na jakýkoli pevný stroj (kultivátory, talířové brány, …). S
mechanickými secími stroji lze snadno a ekonomicky vysévat všechny meziplodiny a jejich směsi pomocí systému
tlačných kol s rozdělovací deskou v procesu setí. Jednoduché nastavení výsevku se provádí otočným knoflíkem
pro jemné nastavení a pákou pro hrubé nastavení , od cca. 5 kg osiva na hektar. Speciálně navržené distribuční
desky zajišťují rovnoměrné rozložení semen. Secí stroj se ovládá velkým zadním kolem s ovládací kazetou. Vysoké
styčníkové plechy uvnitř nádrže zajišťují přesné setí i v kopcovitém terénu.
DRILLBOX:
Mechanický secí stroj DRILLBOX se nejlépe hodí pro vyšší pracovní rychlosti (kultivátor, diskové plečky, ...) a od cca.
70 cm výška těla (s 8 nebo 9 vývody).
MECHANICBOX:
Mechanický secí stroj MECHANICBOX by měl být používán s pomalu pracujícími nástroji (podrývače, rotační brány,
...) a s nízkou konstrukční výškou nebo výškou pádu (se 17 vývody).

W

Osvědčená secí technika - vhodná pro mnoho
pevných kultivátorů, talířových bran atd.

Typ/
Pracovní záběr

Šířka boxu v m

Transportní šířka
vm

Objem nádrže v
litrech

Vývody

Váha cca. kg

DRILLBOX 260

2,72

2,95

215

8

145

DRILLBOX 300

2,84

3,00

230

9

150

MECHANICBOX 300

2,84

3,00

230

17

165

Vzdálenost mezi semenem a tělem DRILLBOX: 34 cm
Vzdálenost mezi semenem a tělem MECHANICBOX: 17 cm

MECHANISCHE SÄGERÄTE
DRILLBOX & MECHANICBOX

STANDARDNÍ VÝBAVA

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

Velkorozměrový spodní pohon Ø 600 mm se dvěma dlouhými
ovládacími kovovými kazetami
Kalibrační miska
Přesná distribuce prostřednictvím systému hnacích kol
Montážní držák s ozubeným kolem nastavitelný v úhlu a lze jej
nasadit na trubky 60-, 70-, 80-, 90- nebo 100 mm
Kryt s upevněním kapoty
Snížení ceny pro secí stroje bez spodního pohonu
Rozvodné deflektorové desky
Vysoké klínové desky (rovnoměrné rozložení semen na
všechny deflekční desky)
Uzavřený kryt (bez ztráty semen)
Monitorovací okno ve spodní části boxu

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
Míchací hřídel pro všechny typy
Přídržné konzoly, pro montáž na přídavné nářadí (při montáži
na talířové brány doporučujeme přídavnou přídržnou konzolu
z důvodu velkých vibrací)
Míchací hřídel lze namontovat dodatečně a je umístěna těsně
nad secím kolem
Alternativně lze hnací kazetu také pohánět přes válec jednotky,
na které je box namontován
Přesný a aktuální přehled standardní výbavy, možností a kompatibility naleznete v nabídce ke stažení na našem webu.
Technické údaje a rozměry jsou přibližné a nezávazné. Vyhrazujeme si právo na změny v konstrukci a designu.
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KONCEPT DRILLBOX & MECHANICBOX
1.

Rychlé a snadné nastavení pomocí knoflíku nebo páky

2.

Centrální nastavení výsevu

3.

Vysoké klínové desky zajišťují přesné rozložení osiva i v kopcovitém terénu

2

3

1

MECHANICKÉ SETÍ MEZIPLODIN
DRILLBOX & MECHANICBOX

DETAILY & VÝHODY DRILLBOX & MECHANICBOX

PŘESNÉ SPUŠTĚNÍ V HRUBÉM TERÉNU
Rameno spodního hnacího kola je délkově nastavitelné. Hnací
kolo díky svému velkému průměru 6 mm umožňuje přesnou
aktivaci secích jednotek i v nerovném terénu.

KALIBRAČNÍ MISKA
Kalibrační misku lze také použít ke zvětšení otvoru.

SPECIÁLNĚ TVAROVANÉ DEFLEKTOROVÉ
DESKY
Speciálně tvarované distribuční deflektorové desky rovnoměrně
rozprostírají semena.
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MECHANICKÝ BOX NA HNOJIVO FERTIBOX
Mechanický zásobník hnojiva FERTIBOX je použitelný pro řádkové kultivátory. Hnojivo je k dispozici pouze pro
plečky s pevným rámem se vzdáleností řádků 65, 70 a 75 cm.
Umožňuje přesnou aplikaci různých typů hnojiv v řádkových plodinách . Kombinace řádkového rozdělovače hnojiva
a řádkového kultivátoru šetří pracovní dobu a zvyšuje účinek hnojiva jeho přímým zapravením do půdy.
Pohon je mechanický přes zemní pohon. Dva vývody na každý řádek plodiny zajišťují přesné hnojení. Vzdálenosti k
rostlině lze upravit ručně.

W

FERTIBOX přináší hnojivo přímo do plodiny!

Typ

Nádrže

Vývody

Pohony

Kapacita v litrech

Váha cca. kg

FERTIBOX 4-řádek

2

8

1

2x275

290

FERTIBOX 8-řádek

4

16

2

4x275

580

Volitelné: Zadní – 3 bodový závěs (pro vpředu namontované hoes)

SECÍ TECHNOLOGIE

KTERÁ SEMENA S JAKÝM SECÍM STROJEM?
PLODINA
Fazole polní
Pohanka
Pšenice
Hrášek
Krmivo profesionální KM
Ječmen
Profesionální na pastvinách B
Profesionální pastviny NA
Oves
Jetel
Divoký len
Lněné semínko
Lupina
Alfalfa
Mák
Ředkev olejná
Svazenka
Řepka
Žito
Jetel luční
Divoký tuřín
Slimákové pelety
Hořčice
Sója
Slunečnice
Víkev
Tritikále
Jetel plazivý
Pšenice a různé směsi

DRILLBOX
MECHANICBOX

P-BOX-MD
P-BOX-STI

mit CHOPSTAR-SEEDER 6 m

mit AEROSTAR-CLASSIC

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

W
W
\
}
W
}
W
W
}
W
W
W
W
W
W
W
W
W
}
W
W
W
W
W
}
W
}
W
}

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

W*
W
W*
W*
W
W*
W
W
W*
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W*
W
W
W
W
W*
W*
W*
W*
W
W*

JUMBO-SEED

W = možné
W* = možné, větší výsevek může být obtížně dosažitelný z pracovní šířky 12 m stop nebo vyšší pracovní rychlosti
} = možné do 6 m pracovní šířka; potřebná následující výbava:
» mechanický nebo hydraulický ventilátor místo elektrického
» potřebná přídržná deska
» silnější převodovka (potřebné pouze pro P-BOX-MD)
\ = není možné
Zmíněný výčet semen není úplný. Stroje řady P-BOX mohou také distribuovat podobná semena.

JUMBO-SEED
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EINBÖCK PŘEHLEDNĚ
"Vše z jednoho zdroje"
» Vlastní vývoj od nápadu po hotový produkt
Více než 85 let zkušeností v konstrukci zemědělských strojů
» Od praktika k praktikům
75 % našeho týmu prodeje a produktového managementu jsou odborníci z praxe
» Dodavatelé z regionu nebo střední Evropy
Dlouhodobé vztahy s dodavateli zajišťují neustálou kvalitu produktu
» Výroba
Exkluzivně v Dorf an der Pram v Horním Rakousku
» Praktické testování všech strojů na našich vlastních testovacích polích
Prototypy musejí projít důkladnými testy na polích a silnicích než jsou sériově vyráběny
» Po prodejní servis
Dodávka náhradních dílů je zaručena po celá desetiletí, zajišťuje dlouhodobé vztahy se zákazníky

Einböck hodnoty
» Udržitelnost a ochrana životního prostředí
Ekologická výroba udržitelných produktů
» Poradenství a servis
Sdílení získaných znalostí a prvotřídní zákaznický servis
» Spolehlivost a kvalita
Dodržování slibovaných termínů dodání a prodej vysoce kvalitních produktů
» Poctivost a loajalita
Spolupráce se zákazníky, dodavateli, zaměstnanci, partnery, prodejci atd. z očí do očí

Naším cílem je výroba tržně orientovaných, uživatelsky
přívětivých, inovativních, ekologických a vysoce kvalitních
výrobků!
Rodina Einböck, management ve 3 & 4 generaci

SECÍ TECHNOLOGIE

W
W
W
W
W

Založena v roce 1934
Rodinná firma
Jedna tovární hala Dorf an der Pram; RAKOUSKO
100 % řetězec rodinných hodnot
Více než 40 let zkušeností v technologii odplevelování
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Související brožury týkající se „ekologického zemědělství a kontroly plevele“:
TECHNOLOGIE
ODPLEVELENÍ

TECHNOLOGIE
KULTIVOVÁNÍ

» Prutové brány
AEROSTAR-CLASSIC

» Záhonový kultivátor
VIBROSTAR

» Přesné prutové brány
AEROSTAR-EXACT

» Kultivátor
TAIFUN

» Prémiové plečky
AEROSTAR-FUSION

» Univerzální kultivátor
HURRICANE

» Rotační prutové brány
AEROSTAR-ROTATION

» Záhonová kombinace
EXTREM

TECHNOLOGIE PÉČE O
PASTVINY A LOUKY

PROGRAM VÝROBKŮ

» Luční plecí stroj
GRASS-MANAGER (-PRO)
» Luční secí stroj
PNEUMATICSTAR (-PRO)

» Ošetřování plodin
» Orba
» Péče o louky a pastviny
» Setí a hnojení

EINBÖCK

Einböck GmbH
Schatzdorf 7
4751 Dorf an der Pram
Austria
+43 7764 6466 0
+43 7764 6466-390
info@einboeck.at

Technické změny a chyby se mohou změnit bez předchozího upozornění!
Abychom mohli představit výhody našeho neustálého pyšného vývoje, vyhrazujeme si právo provádět technické změny bez předchozího upozornění. Tisk a sazba chyby nebo změny jakéhokoli druhu ne
opravňují zákazníka k jakýmkoli nárokům. Jednotlivé specifikace vybavení, které jsou zde znázorněny nebo popsány, jsou k dispozici pouze jako volitelné doplňky. V případě rozporů mezi jednotlivými
dokumenty týkajícími se rozsahu dodávky platí informace v našem aktuálním ceníku.
Všechny obrázky jsou obrázky se symboly a mohou obsahovat doplňky, které jsou k dispozici za příplatek. Pro další informace kontaktujte náš prodejní tým.
Fotografie a grafika: © Einböck GmbH; Fotografie a grafika zdarma, bez licence, ale lze je použít pouze beze změny | Text a obsah: © Einböck GmbH; lze použít beze změny, pokud je citován zdroj |
Verze: 03/2022

