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od str. 19, siewnik pneumatyczny od str. 32

Urządzenie PNEUMATICSTAR-PRO preferowane jest do 
pielęgnacji użytków zielonych, wsiewu lub podsiewu 
oraz nowych nasadzeń. Napęd wałka odbywa się 
mechanicznie za pomocą koła podporowego urządzenia. 

To wszechstronne urządzenie nadające się także do 
mechanicznego zwalczania chwastów.

Urządzenie GRASS-MANAGER przeznaczone jest 
wyłącznie do pielęgnacji użytków zielonych, bez 
możliwości wsiewu. Istnieje możliwość późniejszego 
montażu siewnika pneumatycznego.

Kombinacja urządzenia GRASS-MANAGER z 
siewnikiem pneumatycznym to PNEUMATICSTAR.

od str. 10

od str. 19, siewnik pneumatyczny od str. 38

Urządzenie serii PNEUMATICSTAR-STI to dotychczasowy 
PNEUMATICSTAR wyposażony w panel sterowniczy 
SPEED-TRONIC, w którym to wałek rozsiewający 
napędzany jest elektrycznie.

Ponieważ urządzenie po sam wałek rozsiewający jest takie 
samo pod względem konstrukcji, jak PNEUMATICSTAR, 
parametry techniczne można znaleźć w rozdziale 
dotyczącym modelu PNEUMATICSTAR.

PNEUMATICSTAR

GRASS-MANAGER

PNEUMATICSTAR-STI
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Urządzenie GRASS-MANAGER-PRO to konsekwentnie 
rozwinięta wersja modelu GRASS-MANAGER. 
Stworzone specjalne dla fi rm usługowych, 
wypożyczalni maszyn i dużych zakładów rolniczych, 
jak i gospodarstw posiadających nierówne użytki 
zielone z dużą ilością krecich kopców.

Kombinacja urządzenia GRASS-MANAGER-PRO z 
siewnikiem pneumatycznym to PNEUMATICSTAR-PRO.

od str. 15

od str. 23, siewnik pneumatyczny od str. 32

Urządzenie PNEUMATICSTAR-PRO preferowane jest 
do pielęgnacji użytków zielonych, wsiewu, podsiewu, 
jak i nowych nasadzeń. Napęd wałka odbywa się 
mechanicznie za pomocą koła podporowego urządzenia.

Stworzone specjalnie dla fi rm usługowych, 
wypożyczalni maszyn i dużych zakładów rolniczych, 
jak i gospodarstw posiadających nierówne użytki zielone 
z dużą ilością krecich kopców.

od str. 19, siewnik pneumatyczny od str. 38

Urządzenie serii PNEUMATICSTAR-PRO-STI posiada 
tak samo jak PNEUMATICSTAR-STI panel sterowniczy 
SPEED-TRONIC, w którym to wałek rozsiewający 
napędzany jest elektrycznie.

Ponieważ urządzenie po sam wałek rozsiewający 
jest takie samo pod względem konstrukcji, jak 
PNEUMATICSTAR-PRO, parametry techniczne 
można znaleźć w rozdziale dotyczącym modelu 
PNEUMATICSTAR-PRO.

PERFEKCYJNA MASZYNA
DO PERFEKCYJNEJ PIELĘGNACJI TERENÓW ZIELONYCH

GRASS-MANAGER-PRO

PNEUMATICSTAR-PRO

PNEUMATICSTAR-PRO-STI
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Należy bezwzględnie unikać zbyt głębokiej obróbki gleby, 
jak np. w trakcie pokosu.

Pokłady mchu świadczą o niedostatecznym zaopatrzeniu gleby 
w substancje odżywcze oraz ewentualnym zaleganiu wody.

Zbyt duża wysokość trawy z chwilą nadejścia zimy sprzyja 
wzrostowi populacji myszy i kretów. Za pomocą skrobaków 
czołowych można efektywnie wyrównywać krecie kopce.

Ubytki w darni należy możliwie najszybciej uzupełniać, 
ponieważ w nich najszybciej rozrastają się chwasty.

Oprócz intensywnego zagospodarowania istnieje wiele innych niekorzystnych czynników oddziałujących na użytki zielone:

• rozlewanie gnojowicy w skoncentrowanej formie

• rozlewanie gnojowicy przy niekorzystnych warunkach pogodowych

• nierównomierne nawożenie, deficyt potasu okresie jesiennym, a przez to zmniejszona odporność

• zbyt niska wysokość trawy z chwilą nadejścia zimy

• zbyt duża wysokość trawy z chwilą nadejścia zimy (zagrożenie pleśnią śniegową, wzrost populacji myszy)

• sposób zagospodarowania (zbyt głęboki pokos)

• spasanie łąk

• susza

Jakie niekorzystne czynniki wpływają na użytki zielone?
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Dobry stan roślinności na starszych łąkach zależy od trzech czynników: rodzaju gleby, warunków atmosferycznych oraz 
zagospodarowania. Tylko użytki zielone obejmujące wydajne rodzaje roślin wysokiej jakości stanowią podstawę produkcji paszy 
dla zwierząt o wysokiej jakości. Zadbane, podsiewane i nawożone użytki zielone dają więcej niż podwójny zysk w porównaniu z 
obszarami nie pielęgnowanymi.

Dzięki częstemu koszeniu (4 - 6 pokosów na rok) nie dochodzi do naturalnego podsiewu jak w trakcie sianokosów. Spada 
wówczas potencjał nasienny danej łąki.
 
Jeśli nie dochodzi do wtórnego wysiewu, zaburzona zostaje równowaga w proporcji traw (mniej wydajnej życicy, kupkówki 
pospolitej, za to więcej wiechy pospolitej, konietlicy łąkowej, szczawiu itd.). Dzięki regularnym podsiewom można zapobiec tym 
niekorzystnym zjawiskom.

Dlaczego aktywna pielęgnacja użytków jest tak ważna?

Działania w zakresie efektywnej pielęgnacji użytków zielonych należy podejmować już wczesną wiosną.

• usuwanie szkód po zimie 
 
Zwykła orka to zbyt mało dla uzyskania wysokich plonów. Oprócz wyrównania kopców kretów i nornic oraz wyrównania 
oraz usunięcia bruzd i udeptanych odcinków (np. na skutek wypasania bydła) ważnym jest, by usunąć także obumarłą, 
słabo zakorzenioną trawę. Pleśń śniegowa, która pojawia się na zbyt długiej trawie w trakcie ciepłej oraz obfitej w opady 
deszczu zimy, musi zostać dokładnie usunięta. 

• pobudzanie wzrostu darni 
 
Zęby sprężynowe wbijają się łatwo w darń, pobudzając ją do wzrostu. Trawa rośnie wówczas gęściej i produkuje więcej 
biomasy. 

• usuwanie ubytków w darni 
 
Powstałe luki należy możliwie najszybciej uzupełniać wysokiej jakości trawami pastewnymi, aby zapobiec uszkodzeniom 
plonów oraz wzrostowi chwastów, jak np. wiecha pospolita. Podsiew profilaktycznie można dokonywać co roku. Ryzyko, że 
przez krecie kopce i inne otwory w gruncie powstanie ubytków może ulec rozszerzeniu, jest bardzo duże. 

• wstępne przygotowanie nawozów gospodarczych 
 
Obornik oraz gnojowica muszą być rozdrobnione i inkorporowane w darni. Jeśli nawóz zostanie na roślinie, spowoduje jej 
wypalenie, co powoduje zahamowanie procesu gnilnego. 

• redukcja zanieczyszczeń paszowych 
 
Jeśli krecie kopce nie zostaną wyrównane, darń będzie porozrywana lub nawóz nie zostanie inkorporowany, trafią 
one w trakcie żniw z powrotem do paszy, przez co wzrasta zawartość popiołu surowego i spada przyswajalność 
wyprodukowanej paszy.

Kiedy i jakie działania należy podjąć?

PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELONYCH
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Ilości wyrwanego materiału mogą być 
bardzo znaczne.

W powstałych po nich lukach siew bardzo 
dobrze kiełkuje.

Trawa potrzebuje światła do 
wzrostu. W trakcie rekultywacji 
użytków zielonych dochodzi do 
powstawania pustych pól na skutek 
zrywania znacznego sfilcowania oraz 
usuwania chwastów. W tych lukach 
podsiewane ziarno uzyskuje idealne 
warunki do kiełkowania. Podsiewanie 
w sfilcowanych miejscach mija się z 
celem.

W przypadku takiego wizerunku terenu, jak pokazano na tych zdjęciach rekultywacja użytków zielonych jest niezbędna.

W ekstremalnych przypadkach standardowa pielęgnacja użytków zielonych jest niewystarczająca. Należy dokonać rekultywacji 
użytków zielonych. Ma to miejsce w przypadku, gdy nie podejmowano regularnych czynności pielęgnacyjnych na tych użytkach i 
w związku z tym znacznie spadła ich produktywność.

Rekultywacja użytków zielonych
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Wąski rozstaw śladów pozwala na 
usuwanie dużej ilości materiału za 
pomocą naszych urządzeń. Oprócz 
obumarłej trawy przede wszystkim 
chwasty oraz płytko ukorzenioną 
wiechę pospolitą. W zależności od 
stopnia sfilcowania można włókować 
grunt wielokrotnie, a podsiewanie 
odbywa się przy ostatnim przejeździe.

Wygięte zęby mają bardzo dobrą 
wydajność i dostosowują się do nierówności 
terenu.

Czołowe blachy rozgarniające 
umożliwiają idealne wyrównanie 
krecich kopców. Ustawione są one 
„na sztorc“, przez co spulchniona 
ziemia trafia z powodzeniem z 
powrotem do bruzdy. Pory gleby 
pozostają otwarte i nie dochodzi do 
ich zapychania. To stwarza najlepsze 
warunki do kiełkowania nasion.

Tak wygląda perfekcyjnie wyrównany 
kreci kopiec.

Trójkątna blacha rozgarniająca w 
modelach PRO w trakcie użycia.

Talerze wypychające zapewniają optymalny 
rozkład materiału siewnego.

We wszystkich modelach zwrócono 
szczególną uwagę na łatwość obsługi.

Nasze siewniki pneumatyczne 
zapewniają cało powierzchniowy, 
równomierny i niezależny od 
oddziaływania wiatru bezpośrednio 
dozowany wysiew. Dostępne są 
różnorodne warianty wyposażenia, od 
mechanicznego po elektryczny napęd 
wałka rozsiewającego, jak i różne typy 
dmuchaw (mechaniczne, elektryczne i 
hydrauliczne).

Zęby tego pielnika pobudzają wzrost 
darni.

Firma Einböck jest od ponad 20 lat pionierem w zakresie projektowania maszyn rolniczych do użytków zielonych. Urządzenia serii 
GRASS-MANAGER oraz PNEUMATICSTAR nadają się najlepiej do tego by w ramach ich całorocznego wykorzystania uzyskać jak 
najlepsze plony z użytków zielonych.

Czynności w zakresie pielęgnacji użytków zielonych

PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELONYCH
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SERIA DO URZĄDZEŃ GRASS-MANAGER,  
PNEUMATICSTAR I PNEUMATICSTAR-STI

Zęby o średnicy 7 mm i długości 490 mm nadają się najlepiej do średniej klasy 
gruntów. W przypadku stosowania urządzenia wyłącznie do użytków zielonych, preferuje 
się zęby o śr. 8 mm.

Na glebach ciężkich należy stosować zęby o średnicy 8 mm oraz długości 490 mm. 
To najczęściej stosowane rodzaje zębów.

SERIA DO URZĄDZEŃ GRASS-MANAGER-PRO,  
PNEUMATICSTAR-PRO oraz PNEUMATICSTAR-PRO-STI

NIEZAWODNA TECHNIKA TO EFEKT 
    WIELOLETNIEGO DOŚWIADCZENIA

NAJLEPSZE ZĘBY DO UŻYTKÓW ZIELONYCH

Dzięki tylnemu układowi oraz wygiętej formie zęby wnikają w nierówności gruntu, jak np. w śladach od traktora. „Sfilcowania“ 
usuwane są także z zagłębień terenu.
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W przypadku gruntów kamienistych, by nie wygarniać kamieni na powierzchnię, 
zaleca się stosowanie prostych zębów o średnicy 8 mm i długości 490 mm. Zęby 
„włóczone“ chronią darń w przypadku wilgotnych i bagnistych terenów.

Na bardzo zniszczonych użytkach zielonych lub na glebach ciężkich należy 
stosować zęby o średnicy 10 mm oraz długości 490 mm. Zęby te nadają się idealnie do 
zwalczania wiechy pospolitej latem.
(tylko dla modeli wersji PRO lub w wersji na ciężkiej ramie)

W przypadku gruntów kamienistych oraz zdewastowanych użytków zielonych, by 
nie odkładać kamieni na powierzchni gruntu, zaleca się stosowanie prostych zębów 
o średnich 10 mm i długości 490 mm. Zęby „włóczone“ chronią darń w przypadku 
wilgotnych i bagnistych terenów.
(tylko dla modeli wersji PRO lub w wersji na ciężkiej ramie)
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GRASS-MANAGER

Długa zima może wywołać liczne straty na użytkach, jak ubytki oraz uszkodzenia wywołane przez myszy. Wyrównanie 
wyboczeń wywołanych przez mysie nory, usunięcie pleśni, mchu, resztek roślin, jak i rozrzucenie obornika i gnojowicy to 
najważniejsze czynności z początkiem wiosny, jak tylko zaczęły kiełkować trawy. Zwykłe włóczenie gruntu to zbyt mało 
dla uzyskania wysokich plonów z użytków zielonych. Urządzenie serii GRASS-MANAGER nadaje się optymalnie do tych 
czynności, gdyż w tym celu zostało zaprojektowane.

Przy pielęgnacji wiosennej należy uwzględnić następujące wskazówki:
• nie podejmować żadnych czynności w mokrych warunkach
• sfilcowania wybrać i w razie potrzeby ominąć
• nie rozpoczynać prac przed kiełkowaniem traw
• do wyrównywania zwałów ziemi (krecich kopców) używać skrobaków frontowych
• zęby dostosować do właściwości gruntu

ŁĄKI PIELĘGNUJE SIĘ OD WIOSNY
WAŻNY JEST WYBÓR ODPOWIEDNIEGO MOMENTU
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Rurki zębów są odporne na skręcanie i gwarantują równomierne ustawienie zębów na całej długości, zapewniając im 
przez to tę samą agresywność zębów. Jest to szczególnie ważne w przypadku trudnych warunków gruntowych.

W sekcji przednich zębów można zamontować skrobak czołowy zabezpieczony 
przed przeciążeniem sprężyną wielopłytkową. Istnieje możliwość ustawienia 
wysokości czołowej blachy rozgarniającej, co pozwala na optymalne 
roztrząsanie oraz wyrównanie krecich kopców. Nadaje się on również do 
rozbijania krowich odchodów oraz roztrząsania gnojówki i obornika. Możliwy jest 
również późniejszy montaż (tylko przy szerokości roboczej do 6 m).

Do wyrównywania małych i 
nielicznych kopców krecich 
można zastosować blachy do 
użytków zielonych, przykręcane 
bezpośrednio do zębów.
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Siłę uderzenia zębów można ustawić 
wg potrzeb za pomocą centralnej dźwigni 

danej sekcji w jednej z 5 pozycji. Celem 
złożenia do pozycji transportowej zęby należy 

ułożyć płasko.

KTÓRE NAS PRZEKONUJĄ
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
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Poprzez zastosowanie lub usunięcie listew odbojnikowych z przegubów ramion 
(tylko w urządzeniach bez składanej ramy) urządzenie idealnie dostosowuje się do 
nierówności terenowych.

Za pomocą cięgła linowego 
odblokowuje się zabezpieczenie 
transportowe (tylko w urządzeniach 
bez składanej ramy nożycowo).
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Parametry techniczne urządzenia GRASS-MANAGER

Typ / Szerokość robocza w cm Ilość zębów Koła podporowe Rama
    sztywna             skł.              hydr.

Szer. transportowa 
w m Sekcje KM/kW Przybl. masa 

w kg
GRASS-MANAGER 150 60 2 • 1,5 1 20/15 190
GRASS-MANAGER 200 84 2 • 2 1 25/18 200
GRASS-MANAGER 300 120 2 • 3 2 30/22 250
GRASS-MANAGER 450 180 4 • 2,6 3 40/29 520
GRASS-MANAGER 500 204 4 • 2,6 3 50/37 540
GRASS-MANAGER 600 240 4 • 3 4 60/44 640
GRASS-MANAGER 600 SR 240 4 • 3 4 60/44 800
GRASS-MANAGER 750 300 4 • 2,6 5 70/51 870
GRASS-MANAGER 900 1,3 360 4 • 3 6 80/59 1260
GRASS-MANAGER 1200 2,3 480 4 • 3 8 90/66 1420

1 powiększana do szer. roboczej 12 m
2 pomniejszona do szer. roboczej 9 m
3 rama składana nożycowo
SR ciężka rama dla firm usługowych i wypożyczalni maszyn

Parametry techniczne i wymiary są podawane w przybliżeniu i nie są wiążące. Zastrzega się prawo do zmian konstrukcji i wyposażenia.

Stabilna rama rurowa
Wzmocnione trzpienie przegubowe w tulejach prowadzących.
Zęby ø 7 mm, dł. 490 mm
Zęby wykonane z opatentowanego drutu ze stali sprężynowej
Odporna na skręcanie rura zęba - sekcje sprężynowe 
6-rzędowe z centralnym przestawianiem zębów w sekcji
Zwiększona wibracja obrotowa dzięki specjalnemu  
mocowaniu zębów
Nieograniczony skręt sprężyn i ruch zębów  
(brak ryzyka pęknięcia)
Ładowacz widłowy pokryty jest tworzywem sztucznym (co 
zapobiega zużywaniu rur stalowych)
Rozstaw śladów 2,5 cm
Duże łożyskowane koła podporowe, wymiar 16 x 6,50/8 (przy 
ramie składanej w środku nożycowo 18 x 8,50/8)
Automatyczne wsuwanie bocznych sprężyn na prowadnicy 
równoległej
Noga podporowa przy urządzeniach składanych
W przypadku urządzeń z ramą składaną, wymagane są 2 
urządzenia dwustronnego działania
Szerokość transportowa 1.50 m – 3.00 m
Punkty smarownicze na wszystkich przegubach
Instrukcja obsługi

Wyposażenie seryjne urządzenia w 
wersji podstawowej
GRASS-MANAGER

Zęby o dł. 490 mm, ø 8 mm na sekcję zamiast seryjnych
Zęby o dł. 490 mm, PROSTE, ø 8 mm na sekcję zamiast 
seryjnych
Zęby o dł. 490 mm, ø 10 mm na sekcję zamiast seryjnych
(dostępne tylko dla ramy SR)
Zęby o dł. 490 mm, PROSTE, ø 10 mm na sekcję zamiast 
seryjnych 
(dostępne tylko dla ramy SR)
Sprężynowy skrobak frontowy do szer. roboczej 6 m (nie w 
połączeniu z hydraulicznym przestawianiem zębów w sekcji)
Hydr. przestawne zęby w sekcji
Dodatkowe blachy do użytków zielonych 
do montowania na zębach (tylko o Ø 8 mm)
Zawór sterujący, gdy ciągnik wyposażony jest tylko w jeden 
sterownik dwustronnego działania (dla urządzeń z ramą 
składaną nożycowo)
Zabezpieczenie przed utratą zębów
Oświetlane tablice ostrzegawcze
W przypadku GRASS-MANAGER możliwe jest późniejsze 
zamontowanie siewnika pneumatycznego lub siewnika serii 
ROTOSEEDER w dowolnej chwili (na zamówienie dostępny 
szczegółowy prospekt)

Wyposażenie opcjonalne urządzenia 
w wersji podstawowej
GRASS-MANAGER
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Parametry techniczne urządzenia GRASS-MANAGER-PRO
Typ /

Szerokość robocza w cm
Rama

   sztywna      skł.hydr. Ilość zębów Koła podporowe Sekcje KM/kW Przybl. masa w kg

GRASS-MANAGER-PRO 300 • 120 4 2 60/44 635
GRASS-MANAGER-PRO 600 • 240 6 4 80/59 1.230
GRASS-MANAGER-PRO 1200 1 • 480 8 8 170/125 4.450

1 doczepiana rama

Parametry techniczne i wymiary są podawane w przybliżeniu i nie są wiążące. Zastrzega się prawo do zmian konstrukcji i wyposażenia.

Stabilna rama rurowa
Cięgna dolne i górne wyposażone w hartowane tuleje 
chroniące przed zużyciem
Amortyzowane ciężkie blachy rozgarniające o trójkątnym 
kształcie umieszczone przed kołami podporowymi
Prowadzone równolegle zgrzebła z hydraulicznym 
niwelatorem
Zęby ø 8 mm, dł. 490 mm
Zęby wykonane z opatentowanego drutu ze stali sprężynowej
Odporna na wykrzywianie rura zęba - sekcje sprężynowe 
6-rzędowe z centralnym przestawianiem zębów w sekcji
Zwiększona wibracja obrotowa dzięki specjalnemu 
mocowaniu zębów
Nieograniczony skręt sprężyn i ruch zębów 
(brak ryzyka pęknięcia)
Rozstaw śladów 2,5 cm
Duże koła podporowe na łożyskach kulowych 
Wymiar 16 x 6.50/8 (pośrodku koło podwójne)
Stojak
Szerokość transportowa 3,00 m.
Instrukcja obsługi

Wyposażenie seryjne urządzenia w 
wersji podstawowej
GRASS-MANAGER-PRO

Zęby o dł. 490 mm, ø 7 mm na sekcję zamiast seryjnych
Zęby o dł. 490 mm, PROSTE, ø 8 mm na sekcję zamiast 
seryjnych
Zęby o dł. 490 mm, ø 10 mm na sekcję zamiast seryjnych
Zęby o dł. 490 mm, PROSTE, ø 10 mm na sekcję zamiast 
seryjnych
Zabezpieczenie przed utratą zębów
Oświetlane tablice ostrzegawcze
W przypadku GRASS-MANAGER-PRO możliwe jest późniejsze 
zamontowanie siewnika pneumatycznego lub siewnika serii 
ROTOSEEDER w dowolnej chwili (dostępny szczegółowy 
prospekt)
Czołowy uchwyt mocujący

Wyposażenie opcjonalne urządzenia 
w wersji podstawowej
GRASS-MANAGER-PRO
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GRASS-MANAGER-PRO

GRASS-MANAGER-PRO

PROFESJONALNA TECHNIKA
DLA PERFEKCYJNYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH

Urządzenie GRASS-MANAGER-PRO to solidna wersja sprawdzonego od lat modelu GRASS-MANAGER. Każda sekcja 
zawieszona jest na równoległoboku. Za pomocą jednego cylindra hydraulicznego na każde zawieszenie uzyskuje się 
idealne dopasowanie do nierówności terenu oraz optymalne rozłożenie nacisku sekcji pielnika. Nacisk na sekcję można 
wygodnie ustawiać bezpośrednio z ciągnika. Do wyrównywania krecich kopców służy ciężka trójboczna belka równająca 
umieszczona przed kołem podporowym.

Urządzenie GRASS-MANAGER-PRO po sam siewnik pneumatyczny jest takie samo pod względem konstrukcji, jak 
PNEUMATICSTAR-PRO. Parametry techniczne GRASS-MANAGER-PRO można znaleźć w rozdziale dotyczącym modelu 
PNEUMATICSTAR-PRO (strony 23 - 31).
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GRASS-MANAGER-PRO GRASS-MANAGER-PRO

Dla serii PRO dostępny jest czołowy hak mocujący. Dzięki niemu urządzenie tylne w 
kilku prostych krokach może zostać przezbrojone na urządzenie przednie.

W wersji przedniej zamontowano 
obrotowe koła podporowe zamiast 
sztywnych celem ich lepszego 
poruszania się na zakrętach.

17



STWARZA MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA LEPSZEJ ZIELENI
NOWA TECHNOLOGIA

Urządzenia GRASS-MANAGER, PNEUMATICSTAR oraz PNEUMATICSTAR-STI wykonane są na stabilnej ramie z rury profilowej, 
która w zależności od szerokości roboczej może być sztywna lub mechaniczna albo hydrauliczna rama składana nożycowo 
(Europa). Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów oraz specjalnej wytrzymałej konstrukcji gwarantuje się, że nawet w 
ekstremalnych warunkach zęby w 6-rzędowej sekcji mogą być dodatkowo obciążane nad ramą i cięgnem dolnym.
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PNEUMATICSTAR

Nawet jeśli są Państwo zadowoleni ze swoich plonów, należy co roku zadbać o łąki i podsiewać je, aby utrzymać plon na 
tym samym poziomie lub nawet go zwiększyć. Jeśli w wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzicie Państwo, że można 
podwyższyć wydajność istniejących użytków zielonych poprzez ich podsianie, wówczas urządzenie PNEUMATICSTAR 
jest optymalnym rozwiązaniem. Powstałe luki należy możliwie najszybciej uzupełniać wysokiej jakości trawami 
pastewnymi, by zapobiec uszkodzeniom plonów oraz wzrostowi chwastów. Sfilcowane wiechą pospolitą obszary można 
również zrekultywować poprzez odpowiednie zastosowanie urządzenia PNEUMATICSTAR.

Dosiewanie łąk jest skuteczne:
• w czasie deszczowego lata, bezpośrednio po pierwszym pokosie, jak i po dużych opadach deszczu do 

początku września,
• w czasie suchego lata, bezpośrednio po pierwszej bardzo wczesnym pokosie od połowy do końca maja, gdy 

gleba jest jeszcze dostatecznie wilgotna.

SZYBKIE WYPEŁNIENIE UBYTKÓW
TO WYSOKIE PLONY

Za pomocą urządzenia PNEUMATICSTAR można dokonywać także podsiewu. Dzięki podsiewaniu koniczyny lub mieszanki 
trawy i koniczyny można zgromadzić do 100 kg azotu. Użytki zielone po uprawie zbożowej są ze względu na dobrą 
gospodarkę azotową szczególnie ekologiczne. Dzięki podsianiu trawy pod kukurydzę uzyskać można następujące korzyści:

• lepsze przystosowanie gruntu do jazdy w czasie żniw i nawożenia
• likwidacja chwastów późno kiełkujących
• wiązanie azotu na jesień pozwala na odpowiednie wykorzystanie gnojowicy po zbiorze kukurydzy
• poprawa żyzności gleby
• mniejsze zapotrzebowanie na środki chwastobójcze

19
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PNEUMATICSTAR oraz 
PNEUMATICSTAR-STI dostępne 
są także w wersji z wałkiem 
zagęszczającym. Wykonany jest on 
one z gumy typu Farmflex, przez co 
nie skleja się. Wałki stosowane są 
zasadniczo przy nowych wysiewach. 
Krótkie wałki dociskowe (na szer. rob. 
1.5 m po 3 szt.) z osiowym zawieszeniem 
wahadłowym dopasowują się nawet do 
najbardziej nierównych terenów.

W zależności od szerokości 
roboczej urządzenie GRASS-
MANAGER, PNEUMATICSTAR oraz 
PNEUMATICSTAR-STI wyposażone 
jest w dwa lub cztery pompowane 
koła. Koła podporowe zapobiegają 
zbyt głębokiemu wnikaniu zębów 
sprężynowych wykonanych z 
okrągłego profilu stalowego, z 
możliwością ustawienia ich wysokości 
za pomocą listwy z otworami.

Hydrauliczne przestawianie zębów 
ułatwia użycie urządzenia serii GRASS-
MANAGER, PNEUMATICSTAR oraz 
PNEUMATICSTAR-STI na gruntach o 
zmiennych właściwościach. Jest to 
praktyczne przy składaniu do pozycji 
transportowej, ponieważ pozwala złożyć 
zęby na płasko. Istnieje oczywiście 
możliwość późniejszego zamontowania.
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Na 6-rzędowym zgrzeble 
montowanych jest 60 zębów na 
każde 1,5 m, co daje rozstaw 
na poziomie 2,5 cm. Tylko taki 
rozstaw pozwala zlikwidować 
„sfilcowania“ i uzyskać 
oczekiwane efekty pracy.

Sekcje sprężynowe, podwieszone wahadłowo dostosowują się najlepiej do warunków 
polowych. Stabilizację położenia zębów gwarantuje bezpośrednie prowadzenie ich za 
pomocą uchwytu z tworzywa sztucznego. Zęby ustawione są przez to w dokładnie w 
kierunku jazdy i wzmacniają znacznie efekt wibracji. Dzięki takim mocowaniom zęby 
nie przekrzywiają się ani nie obluzowują. Zwoje sprężyn zębów umieszczone są poniżej 
uchwytu, dzięki czemu mogą one lepiej wibrować i wykorzystać każdy ruch sprężyny.
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Parametry techniczne PNEUMATICSTAR, PNEUMATICSTAR-STI
Typ/

Szerokość robocza w cm
Ilość 

zębów
Poj. zbiornika  

l
Koła 

podporowe
Dostarczone wałki 

rozsiewające 6
Talerz 

rozrzutowy
Rama

   sztywna      skł.hydr.
Szer. transportowa 

w m Sekcje KM/kW Przybl. masa 
w kg

PNEUMATICSTAR 200 1 84 300 2 B,E 8 • 2 1 25/18 210
PNEUMATICSTAR 300 1 120 300 2 B,E 8 • 3 2 30/22 320
PNEUMATICSTAR 500 1 204 300 4 C,E 8 • 3 3 50/37 530
PNEUMATICSTAR 600 1 240 300 4 C,E 8 • 3 4 60/44 620
PNEUMATICSTAR 600 SR 1 240 300 4 C,E 8 • 3 4 80/59 870
PNEUMATICSTAR 600 NR 5 240 500 4 C,F 8 • 3 4 80/59 1.000
PNEUMATICSTAR 900 2,3,4 360 300 4 G,H 12 • 3 6 80/59 1.200
PNEUMATICSTAR 1200 2,4 480 300 4 D,F 16 • 3 8 90/66 1.400

1 Podwójna dmuchawa elektryczna 12 Volt
2 Dmuchawa mechaniczna wraz z wałem przegubowym (540 obr./min lub 1000 obr./min)
3 powiększana do szer. roboczej 12 m
4 rama składana nożycowo
SR ciężka rama dla firm usługowych i wypożyczalni maszyn
NR z mechaniczną dmuchawą, odpowiednią także do rozrzucania nawozu (jedn. dozująca, jak i płytą rozdzielającą ze stali nierdzewnej),
 wzmocniona skrzynia biegów, wzmocniona rama, bez ramy składanej nożycowo (Europa)
5 wersja STI ze stali nierdzewnej niedostępna
6 Patrz rys. wałka rozsiewającego na str. 35

Parametry techniczne i wymiary są podawane w przybliżeniu i nie są wiążące. Zastrzega się prawo do zmian konstrukcji i wyposażenia.

Stabilna rama rurowa
Wzmocnione trzpienie przegubowe w tulejach prowadzących.
Zęby ø 7 mm, dł. 490 mm
Zęby wykonane z opatentowanego drutu ze stali sprężynowej
Odporna na skręcanie rura zęba - sekcje sprężynowe 
6-rzędowe z centralnym przestawianiem zębów w sekcji
Zwiększona wibracja obrotowa dzięki specjalnemu 
mocowaniu zębów
Nieograniczony skręt sprężyn i ruch zębów 
(brak ryzyka pęknięcia)
Ładowacz widłowy pokryty jest tworzywem sztucznym (co 
zapobiega zużywaniu rur stalowych)
Rozstaw śladów 2,5 cm
Duże łożyskowanie koła podporowe, wymiar 16 x 6,50/8 
(przy ramie składanej 18 x 8,50/8 w środku)
Automatyczne wsuwanie bocznych sprężyn na prowadnicy 
równoległej
Stojak
W przypadku urządzeń z ramą składaną nożycowo, 
wymagane są 2 urządzenia dwustronnego działania
Szerokość transportowa 1,50 m – 3,00 m
Punkty smarownicze na wszystkich przegubach
Siewnik pneumatyczny z wałkiem mieszającym i odrębnym 
kołem siewnym na każdy wąż
Instrukcja obsługi

Wyposażenie seryjne urządzenia w wersji 
podstawowej
PNEUMATICSTAR, PNEUMATICSTAR-STI

Zęby o dł. 490 mm, ø 8 mm na sekcję zamiast seryjnych
Zęby o dł. 490 mm, PROSTE, ø 8 mm na sekcję zamiast 
seryjnych
Zęby o dł. 490 mm, ø 10 mm na sekcję zamiast seryjnych 
(tylko dla ramy w wersji SR)
Zęby o dł. 490 mm, PROSTE, ø 10 mm na sekcję zamiast 
seryjnych 
(tylko dla ramy w wersji SR)
Sprężynująca przednia blacha rozgarniająca do szer. 
roboczej 6 m (nie w połączeniu z hydraulicznym przestawianiu 
zębów w sekcji)
Hydraulicznie przestawianie zębów
Dodatkowe blachy do użytków zielonych 
Zęby do zamontowania (tylko w przypadku Ø 8 mm)
Zawór sterujący, gdy ciągnik wyposażony jest tylko w jeden 
sterownik dwustronnego działania (dla urządzeń z ramą 
składaną)
Zabezpieczenie przed utratą zębów
Oświetlane tablice ostrzegawcze

Wyposażenie opcjonalne urządzenia w 
wersji podstawowej
PNEUMATICSTAR, PNEUMATICSTAR-STI
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Parametry techniczne urządzenia PNEUMATICSTAR-PRO, PNEUMATICSTAR-PRO-STI

1 Podwójna dmuchawa elektryczna 12 Volt
2 Dmuchawa hydrauliczna (warunek wymagany: bezciśnieniowy powrót, moc pompy oleju 50 l/min;
 zalecane: niezależny sterownik lub system Load Sensing System)
3 wymagany 1 sterownik podwójnego działania
4 wymagany 1 sterownik podwójnego działania i 1 sterownik prosty
5 wymagane 3 sterowniki podwójnego działania i 1 sterownik prosty z bezciśnieniowym powrotem
6 Patrz rys. wałka rozsiewającego na str. 35

Parametry techniczne i wymiary są podawane w przybliżeniu i nie są wiążące. Zastrzega się prawo do zmian konstrukcji i wyposażenia.

Stabilna rama rurowa
Cięgna dolne i górne wyposażone w hartowane tuleje 
chroniące przed zużyciem
Amortyzowane ciężkie frontowe blachy rozgarniające o 
trójkątnym kształcie umieszczone przed kołami podporowymi
Prowadzone równolegle zgrzebła z hydraulicznym 
niwelatorem
Zęby ø 8 mm, dł. 490 mm
Zęby wykonane z opatentowanego drutu ze stali sprężynowej
Odporna na wykrzywianie rura zęba - sekcje sprężynowe 
6-rzędowe z centralnym przestawianiem zębów na sekcję
Zwiększona wibracja obrotowa dzięki specjalnemu 
mocowaniu zębów
Nieograniczony skręt sprężyn i ruch zębów 
(brak ryzyka pęknięcia)
Rozstaw śladów 2,5 cm
Duże koła podporowe na łożyskach kulowych 
Wymiar 16 x 6.50/8 (pośrodku koło podwójne)
Stojak z drabinką załadowczą
Szerokość transportowa do 3,00 m.
Siewnik pneumatyczny z wałkiem mieszającym i odrębnym 
kołem rozsiewającym na każdy wąż
Instrukcja obsługi

Wyposażenie seryjne urządzenia w 
wersji podstawowej
PNEUMATICSTAR-PRO,
PNEUMATICSTAR-PRO-STI

Zęby o dł. 490 mm, ø 7 mm na sekcję zamiast seryjnych
Zęby o dł. 490 mm, PROSTE, ø 8 mm na sekcję zamiast 
seryjnych
Zęby o dł. 490 mm, ø 10 mm na sekcję zamiast seryjnych
Zęby o dł. 490 mm, PROSTE, ø 10 mm na sekcję zamiast 
seryjnych
Zabezpieczenie przed utratą zębów
Oświetlane tablice ostrzegawcze
Czołowy uchwyt mocujący

Wyposażenie opcjonalne urządzenia 
w wersji podstawowej
PNEUMATICSTAR-PRO,
PNEUMATICSTAR-PRO-STI

Typ/
Szerokość robocza w cm Ilość zębów Poj. zbiornika 

w litrach
Koła 

podporowe

Dostarczone 
wałki 

rozsiewające 6

Talerz 
rozrzutowy

Rama
 sztywna     skł.hydr.

Sekcje KM/kW Przybl. masa 
w kg

PNEUMATICSTAR-PRO 300 1,3 120 300 4 B,E 8 • 2 50/37 790

PNEUMATICSTAR-PRO 600 1,4 240 300 6 C,E 8 • 4 80/59 1.330

PNEUMATICSTAR-PRO 1200 2,5 480 500 8 D,F 16 • 8 170/125 4.280

PNEUMATICSTAR-PRO  PNEUMATICSTAR-PRO-STI



PNEUMATICSTAR-PRO

Urządzenia PNEUMATICSTAR-PRO tak, jak PNEUMATICSTAR-PRO-STI nadają się także do uprawy użytków zielonych, jak 
i wsiewek i podsiewu. Seria PRO stworzona została specjalne dla firm usługowych, wypożyczalni maszyn i dużych zakładów 
rolniczych, jak i gospodarstw posiadających nierówne użytki zielone z dużą ilością krecich kopców. Urządzenia te można używać 
do jeszcze bardziej agresywnych prac, szczególnie wymaganych przy usuwaniu wiechy pospolitej i sfilcowań. Urządzenie 
charakteryzuje się niską emisją akustyczną nawet przy dużej prędkości roboczej.

Ciężka równiarka, zabezpieczona sprężynami przed przeciążeniem, wyrównuje krecie kopce już przed najazdem kół 
podporowych. Ustawione są one „na sztorc“, przez co spulchniona ziemia trafia z powrotem do bruzdy. Nie dochodzi do 
zapychania porów w gruncie.

UPRAWA UŻYTKÓW ZIELONYCH ORAZ WSIEWY
BEZ KOMPROMISÓW
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Rama główna składa się z litej rury 
profilowej o wymiarach 50x100x6 
oraz jakościowej blachy stalowej 
wzmacnianej w szczególnie 
narażonych na obciążenia 
miejscach.

Przeguby ramy składają się z hartowanych trzpieni o Ø 35 mm oraz mosiężnych 
tulei z możliwością ich smarowania. Dzięki przełożeniu listwy odbojnikowej składane 
ramiona mogą zwisać ku dołowi. Dzięki czemu obok sekcji zębów także i blachy 
rozgarniające mogą się optymalnie dopasować do formy terenu.

25
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DLA PASZY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
TECHNIKA NAJWYŻSZEJ KLASY

Korzyści wynikające z niwelatora hydraulicznego:

• optymalna emisja akustyczna nawet przy dużej prędkości roboczej.
• regulowany za pośrednictwem ciągnika nacisk na grunt.
• wyrównanie nacisku zgrzebła - równy nacisk zębów także na nierównej powierzchni.
• zęby mogą być obciążone za pośrednictwem układu hydraulicznego, przez co można zwiększyć równie nacisk 

zębów. Nawet w trudnych warunkach terenowych bruzdy ziemi są optymalnie napowietrzane. Zęby te idealnie 
nadają się do zwalczania wiechy pospolitej latem.

• Najlepsze dopasowanie do nierówności terenu.
• Obrotowe ramiona niwelatora hydraulicznego sprzyjają lepszemu dopasowaniu się zębów do nierówności terenu.

26
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Sześć kół podporowych prowadzi 
łagodnie ramę także przy większej 

prędkości bez jej zachwiań, przy 
zachowaniu stosownego odstępu 

od gruntu.

Za dodatkową opłatą dostępne są tablice 
ostrzegawcze z oświetleniem.

Wzmocnione spawane tuleje na 
zawieszeniu 3-punktowym zapobiegają 

wybijaniu zawieszenia.
27
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Rurki zębów są odporne na skręcanie i gwarantują równomierne ustawienie zębów na całej długości, zapewniając im przez to 
tę samą siłę uderzenia. Stabilizację położenia zębów gwarantuje bezpośrednie prowadzenie ich za pomocą uchwytu z tworzywa 
sztucznego o dł. 28 mm. Zęby ustawione są przez to w dokładnie w kierunku jazdy i wzmacniają znacznie efekt wibracji. Dzięki 
takim mocowaniom zęby nie przekrzywiają się ani nie obluzowują. Zwoje sprężyn zębów umieszczone są poniżej uchwytu, dzięki 
czemu mogą one lepiej wibrować i wykorzystać każdy ruch sprężyny. Dzięki temu zęby nie trą po wsporniku.
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PROFESJONALNY I WYTRZYMAŁY
NAJLEPSZY DO UŻYTKÓW ZIELONYCH

Siłę uderzenia zębów można ustawić 
wg potrzeb za pomocą centralnej 
dźwigni danej sekcji w jednej z 5 
pozycji. Zęby „na sztorc“ lepiej likwidują 
„sfilcowania“ oraz wiechę pospolitą.

 
6-rzędowe sekcje zębów są montowane na 

wysokości 1,5 m po 60 zębów. To daje rozstaw 
śladów na poziomie 2.5 cm. Tylko taki rozstaw pozwala 
zlikwidować „sfilcowania“ i uzyskać oczekiwane efekty 

pracy. Duża ilość zębów powoduje lepszą obróbkę i na-
powietrzenie bruzdy, pobudzając roślinności do wegetacji. 

Cieńsze zęby, jak np. o ø 8 mm, wnikają lepiej w sfilcowania, 
gdy ustawione są „na sztorc“. Cenne, głębiej zakorzenione trawy 

pastewne nie są wyrywane z całym systemem korzeniowym.
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Dla zapewnienia wydajnej pracy nie przerywanej postojami na 
uzupełnienie materiału siewnego zamontowano standardowy 

zbiornik o pojemności 500 litrów.
Nadwozie na ramie z rury profilowanej umożliwia pracę bez 
wibracji oraz zapewnia długą żywotność.

Dzięki zmyślnemu systemowi składania oraz ustawianiu zębów w możliwie najbardziej płaskiej pozycji istnieje możliwość uzyskania 
szerokości transportowej na poziomie 3 m.
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PNEUMATICSTAR-PRO 1200
UŻYTKI ZIELONE

ZGRZEBŁA DO UŻYTKÓW ZIELONYCH

Wyjątkowo mobilna rama perfekcyjnie dopasowuje frontowe blachy rozgarniające na całej szerokości roboczej - nawet 
na nierównym terenie! Niwelator hydrauliczny zapewnia równomierny nacisk na skrobaki. Umożliwia to otwarcie bruzd 
ziemi, celem stworzenia podłoża do późniejszego podsiania.

Urządzenie PNEUMATICSTAR-PRO 1200 przeznaczone jest dla dużych gospodarstw rolniczych. Podwozie 
podczepione do cięgna dolnego ciągnika wyposażone jest w dwa koła o dużej średnicy. W pozycji roboczej 6 innych 
kół podporowych na ramionach zapewniają optymalne sterowanie maszyną w terenie. Stabilna rama profilowa, w formie 
kraty zapobiega wahaniom ramy zgrzebła zarówno w przód, jak i w tył.

IDEALNE DOPASOWANIE DO GRUNTU
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Dobrany pod względem wymiaru 
łańcuch z napinaczem przenosi 
silę z bezstopniowej skrzyni 
biegów w kąpieli olejowej na wałek 
rozsiewający i wałek mieszający.

Mechaniczne urządzenie 
mieszające przeznaczone o 
szczególnie zwartego materiału 
siewnego.

Rynna odpływowa oraz blacha 
zasuwowa zawarte się w zestawie 
seryjnym.

Za pomocą dmuchawy 
mechanicznej o pojemności 
powietrza dostosowanej szerokości 
roboczej 6m można wysiewać 
cięższy materiał i osiągać większe 
prędkości robocze. Polecany dla 
wypożyczalni maszyn oraz firm 
usługowych.

Do ciężkiego materiału siewnego 
zaleca się użycie płyty 
mocującej, umieszczanej nad 
wałem mieszającym i wałkiem 
rozsiewającym.

SIEWNIK PNEUMATYCZNY
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SIEWNIK PNEUMATYCZNY

SIEWNIK PNEUMATYCZNY

Dostawa obejmuje, w 
zależności od wersji, wałek 
rozsiewający z drobnym lub 
grubym uzębieniem.

WIĘKSZE ZBIORY
DZIĘKI UŻYTKOM ZIELONYM NAJWYŻSZEJ KLASY
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Talerze wypychające zaopatrzone są w ochronę przed 
rozpryskiwaniem, aby materiał siewny nie wylatywał w 
górę, tylko w przewidziane dokładnie miejsce. Uchwyt 
osłony daje się ustawić stopniowo pod wymaganym kątem.

Płyty rozdzielające, montowane prawie nad ziemią na 
trzecim rzędzie zębów zapewniają optymalne rozsypanie 
ziarna na przygotowanym wcześniej gruncie. Czwarty, 
piąty i szósty rząd zębów zapewnia łatwe wymieszanie 
ziarna z glebą.

SIEWNIK PNEUMATYCZNY
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Za pomocą modułu sterowniczego, 
mocowanego za pomocą rzepa do 
kabiny ciągnika, można włączyć i 
wyłączyć elektryczną dmuchawę 
powietrza.

SIEWNIK PNEUMATYCZNY
PNEUMATICSTAR  PNEUMATICSTAR-PRO

Optymalna kontrola strumienia 
powietrza nadzoruje pracę 
dmuchawy i chroni przed 
zapychaniem węży.

Licznik hektarów można 
zamontować również później.

Za pomocą naszego siewnika pneumatycznego można rozsiewać każdy dostępny rodzaj i ilość materiału siewnego o gramaturze 
do ok. 5 mm, z możliwością określenia przewidzianej do rozsiania ilości i prędkości roboczej od ok. 1 kg do 300 kg materiału 
siewnego na hektar. Wałek mieszający zapewnia jednorodne rozmieszanie oraz zapobiega tworzeniu się zbryleń w zbiorniku.

Elastyczny wał napędowy powoduje przeniesienie siły na bezstopniową skrzynię biegów w kąpieli olejowej, która to potem 
napędza wałek rozsiewający i mieszający. Wałek rozsiewający kieruje materiał siewny do 8 oddzielnych spustów (6 spustów 
na 9 m szerokości roboczej) za pośrednictwem węży PVC do ustawionych pod kątem talerzy wypychających, rozsiewających 
powierzchniowo materiał siewny na całej szerokości roboczej. Aby materiał siewny rozprowadzony został równomiernie za 
pośrednictwem powietrza, oddziaływanie wiatru w tym przypadku ma mniejszą rolę niż w urządzeniach mechanicznych. Powietrze 
wypychające materiał siewny do talerzy, wytwarzane jest w zależności do zapotrzebowania i szerokości roboczej za pomocą 
dmuchawy elektrycznej, hydraulicznej, napędzanej wałem przegubowym lub nakładanej na urządzenie.

Za pomocą urządzenia w wersji seryjnej, zaopatrzonego w wałek rozsiewający o dużym uzębieniu można rozprowadzić 40 kg/ha, 
przy prędkości roboczej na poziomie 10 km/h. W przypadku wymaganej większej ilości materiału siewnego lub większej prędkości, 
jak i przy cięższym materiale siewnym (zboże itd.) prosimy o kontakt z nami, celem optymalnej konfiguracji wałka rozsiewającego i 
odpowiedniej dmuchawy.

NA PNEUMATICSTAR
I PNEUMATICSTAR-PRO

SIEWNIK PNEUMATYCZNY MONTOWANY
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PB 6456 - 59

Napęd za pomocą koła podporowego (PNEUMATICSTAR) 
- elastyczny wał, napędzany bezstopniową skrzynią bie-
gów pracującą w kąpieli olejowej zaopatrzony jest w wąż 
ochronny. Moment obrotowy ustalany jest w zależności od 
prędkości koła podporowego. Nie wymagany jest dodatkowy 
napęd kołowy.

Ponieważ PNEUMATICSTAR-PRO posiada ciężką frontową 
blachę rozgarniającą przed napędem kołowym, na którym 
zawieszają się masy ziemi, należy zastosować przekładnię 
kątową, unoszącą wałek elastyczny w celu jego dodatkowej 
ochrony.

Jeśli jakiś fragment powierzchni nie ma być obsiany, 
poprzez usunięcia trzpienia ustalającego na wejściu 
skrzyni biegów można odłączyć napęd wału elastycznego 
połączonego ze skrzynią biegów Celem wykonania tej 
czynności z kabiny cięgnika, za dodatkową opłatą można 
zamontować elektryczne dozowanie ilości materiału 
siewnego, za pomocą którego można ustawić dźwignię 
skrzynię biegów na pozycji 0.

SIEWNIK PNEUMATYCZNY
PNEUMATICSTAR  PNEUMATICSTAR-PRO
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Wałek mieszający
Osobne koło rozsiewające na każdy wąż
Płyta i wanna do próby kręcenia
Kabel zasilający z 3-polową wtyczką dla urządzeń z 
dmuchawą elektryczną
Dozowanie ilości za pomocą napędu kołowego i 
bezstopniowej skrzyni biegów pracującej w
kąpieli olejowej
Specjalnie formowana płyta rozdzielająca z osłoną przed 
rozpryskiwaniem
Elastyczny wał napędowy
Trzpień ustalający na wejściu do skrzyni biegów w celu 
ochrony przed przenoszeniem siły z wału elastycznego na 
skrzynię biegów
1 wałek rozsiewający z grubym uzębieniem
1 wałek rozsiewający z drobnym uzębieniem
Wałek rozsiewający wymieniany bez użycia narzędzi
Wziernik zbiornika
Drabinka załadowcza
Urządzenia z elektryczną dmuchawą podwójną wymagają 
3-polowego gniazda zasilającego, 12 Volt
Urządzenie z dmuchawą mechaniczną i wałem przegubowym
Urządzenia są kompletnie zmontowane (proste czynności 
montażowe mogą być wymagane do celów transportowych w 
zależności od wielkości urządzenia)
Instrukcja obsługi

Wyposażenie seryjne siewnika pneumatycznego do
PNEUMATICSTAR oraz PNEUMATICSTAR-PRO

Elektroniczny licznik hektarów
Duża pojemność zbiornika 500 litrów
Mechaniczna dmuchawa z wałem przegubowymi zamiast 
podwójnej dmuchawy elektrycznej (seria dla szer. roboczej 9 
m oraz 12 m)
Dmuchawa hydrauliczna (warunek wymagany: bezciśnieniowy 
powrót, moc pompy oleju 50 l/min; zalecane: niezależny 
sterownik lub system Load Sensing System)
Zamiast dmuchawy standardowej
elektryczne dozowanie materiału siewnego
Płyta mocująca do ciężkich materiałów siewnych.
Wzmocniony napęd dla urządzeń o szer. roboczej do 6 m  
(do rozsiewania ciężkiego materiału siewnego, jak zboże, 
groch itd.)
Przetrząsarka mechaniczna do szczególnie zwartego 
materiału siewnego
Siewnik pneumatyczny z wałkiem mieszającym ze stali 
nierdzewnej zamiast wersji standardowej
Płyta rozsiewająca ze stali nierdzewnej, zamiast wersji 
standardowej

Wyposażenie opcjonalne siewnika pneumatycznego do 
PNEUMATICSTAR oraz PNEUMATICSTAR-PRO

SIEWNIK PNEUMATYCZNY

Wałek mieszający
Osobne koło rozsiewające na każdy wąż
Płyta i wanna do próby kręcenia
Kabel zasilający o dużym przekroju
Panel sterowniczy SPEED-TRONIC – elektroniczne dozowanie 
materiału siewnego
Czujnik cięgna górnego
Czujnik koła podporowego
Specjalnie formowana płyta rozdzielająca z osłoną przed 
rozpryskiwaniem
1 wałek rozsiewający z grubym uzębieniem
1 wałek rozsiewający z drobnym uzębieniem
Wałek rozsiewający wymieniany bez użycia narzędzi
Wziernik zbiornika
Drabinka załadowcza
Urządzenia z elektryczną dmuchawą podwójną 
wymagają 3-polowego gniazda zasilającego, 12 Volt
9.00 oraz 12.00 m Urządzenie z dmuchawą mechaniczną i 
wałem przegubowym
Urządzenia są kompletnie zmontowane 
(proste czynności montażowe mogą być wymagane do celów 
transportowych w zależności od wielkości urządzenia)
Instrukcja obsługi

Wyposażenie seryjne siewnika pneumatycznego do 
PNEUMATICSTAR-STI oraz PNEUMATICSTAR-PRO-STI

Duża pojemność zbiornika 500 litrów
Czujnik GPS zamiast czujnika koła podporowego
Czujnik radarowy zamiast czujnika koła podporowego
7-polowy kabel sygnału zamiast czujnika koła podporowego i 
czujnika cięgna górnego
Czujnik poziomu lub stanu napełnienia
Przycisk na tyle urządzenia
Czujnik strumienia powietrza
Mechaniczna dmuchawa z wałem przegubowymi zamiast 
podwójnej dmuchawy elektrycznej (seria dla szer. roboczej  
9 m oraz 12 m)
Dmuchawa hydrauliczna (warunek wymagany: bezciśnieniowy 
powrót, moc pompy oleju 50 l/min; zalecane: niezależny 
sterownik lub system Load Sensing System) 
Zamiast dmuchawy standardowej
Płyta mocująca do ciężkich materiałów siewnych.
Przetrząsarka mechaniczna do szczególnie zwartego 
materiału siewnego
Płyta rozsiewająca ze stali nierdzewnej, zamiast wersji 
standardowej

Wyposażenie opcjonalne siewnika pneumatycznego do 
PNEUMATICSTAR-STI oraz PNEUMATICSTAR-PRO-STI
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PNEUMATICSTAR-STI

PO WIĘKSZE PLONY
Z URZĄDZENIEM SPEED

Czujnik cięgna górnego wyłącza 
automatycznie wałek przy podniesionym 
urządzeniu (seryjnie).

Czujnik koła podporowego podaje 
precyzyjną prędkość (seryjnie).

Przycisk z tyłu urządzenia pozwala 
na przeprowadzenie próby kręcenia 
bezpośrednio na urządzeniu 
(opcjonalnie).

Zasilanie w prąd zapewnia układ 
elektroniczny ciągnika. Za pomocą 
7-polowego gniazda wartości ustalone 
przez czujniki mogą być przekazywane 
do ciągnika (opcjonalnie).

Czujniki strumienia powietrza 
rozpoznają, czy zapchany jest jeden czy 
kilka węży i zadają komunikat o błędzie do 
sterowania (opcjonalnie).

Czujnik stanu napełnienia zgłasza, 
kiedy kończy się materiał siewny. Czujnik 
pracuje w trybie indukcyjnym, przez co jest 
odporny na wstrząsy.

SIEWNIK PNEUMATYCZNY
PNEUMATICSTAR-STI  PNEUMATICSTAR-PRO-STI
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PNEUMATICSTAR-PRO-STI

BEZPOŚREDNI WYSIEW
Z NAJWIĘKSZĄ PRECYZJĄ

Urządzenia PNEUMATICSTAR i PNEUMATICSTAR-PRO 
mogą być wyposażone w moduł sterowniczy SPEED-TRONIC. 
Noszą one wówczas nazwę PNEUMATICSTAR-STI lub 
PNEUMATICSTAR-PRO-STI.

Łatwy w obsłudze panel sterowniczy SPEED-TRONIC ustala 
siłę rozsiewu w zależności od faktycznej prędkości jazdy.

Wymagane do tego dane dotyczące prędkości ustalane 
są za pomocą różnorodnych czujników lub 7-polowego 
gniazda ciągnika. Za pomocą PNEUMATICSTAR-STI oraz 
PNEUMATICSTAR-PRO-STI można rozsiewać każdy dostępny 
rodzaj i ilość materiału siewnego o gramaturze do ok. 5 mm, 
z możliwością określenia przewidzianej do rozsiania ilości i 
prędkości roboczej od ok. 1 kg do 300 kg materiału siewnego 
na hektar.

Oprócz zależnej od prędkości regulacji ilości moduł sterowniczy SPEED-TRONIC posiada wiele innych funkcji, które ułatwiają 
obsługę i nadzór siewnika:

• obliczanie hektarów poszczególnych lub całkowitych powierzchni (całkowita powierzchnia nie może być skasowana)
• licznik roboczogodzin
• funkcja automatycznego obrotu - opcjonalnie w postaci przycisku na maszynie
• automatyczne załączanie wału rozsiewającego na zagonie za pomocą czujnika radarowego
• funkcja wstępnego przesiewania
• kontrola stanu napełnienia zbiornika
• czujnik strumienia powietrza
• wybór jednostek metrycznych lub imperialnych
• animowany wyświetlacz prędkości obrotowej wałka rozsiewającego
• proste menu (w różnych językach)

SIEWNIK PNEUMATYCZNY
PNEUMATICSTAR-PRO-STI  PNEUMATICSTAR-PRO-STI
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Za pomocą urządzeń serii PNEUMATICSTAR można wysiewać dokonywać podsiewek. Dzięki podsiewaniu koniczyny 
lub mieszanki trawy i koniczyny można zgromadzić do 100 kg azotu. Użytki zielone po uprawie zbożowej są ze 
względu na dobrą gospodarkę azotową szczególnie ekologiczne. Dzięki podsianiu trawy pod kukurydzę uzyskać można 
następujące korzyści:

• lepsze przystosowanie gruntu do jazdy w czasie żniw i nawożenia
• likwidacja chwastów późno kiełkujących
• wiązanie azotu na jesień pozwala na odpowiednie wykorzystanie gnojowicy po zbiorze kukurydzy
• poprawa żyzności gleby
• mniejsze zapotrzebowanie na środki chwastobójcze
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 PNEUMATICSTAR
PNEUMATICSTAR-STI

PNEUMATICSTAR-PRO
PNEUMATICSTAR-PRO-STI

2 – 12 m 3 - 12 m
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Bób
Gryka
Orkisz
Groch
Materiał siewny na paszę KM

Jęczmień
Materiał siewny na użytki B

Materiał siewny na użytki NA

Owies
Koniczyna szkarłatna
Lnicznik
Siemię lniane
Łubin
Lucerna
Mak
Rzodkiew oleista
Facelia
Rzepak
Żyto
Koniczyna łąkowa
Rzepik
Środki ślimakobójcze
Gorczyca
Soja zwyczajna
Słonecznik
Wyka
Pszenżyto
Koniczyna biała
Pszenica

możliwe
niemożliwe
Przy zamówieniu z opcjami dodatkowymi: mocniejszy napęd, płyta mocująca, dmuchawa mechaniczna lub hydrauliczna

Ww. wykaz materiału siewnego nie jest kompletny. Za pomocą urządzeń serii PNEUMATICSTAR można wysiewać inny, podobny 
materiał siewny.

ZA POMOCĄ JAKIEJ MASZYNY?
JAKI MATERIAŁ SIEWNY?
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Zęby o dł. 490 mm, ø 7 mm
Zęby o dł. 490 mm, ø 8 mm
Zęby o dł. 490 mm, PROSTE, ø 8 mm
Zęby o dł. 490 mm, Ø 10 mm
Zęby o dł. 490 mm, PROSTE, ø 10 mm         
Zabezpieczenie zębów
Hydrauliczne przestawianie zębów na sekcję
Sprężynowy frontowa blacha rozgarniająca
Ciężka frontowa blacha rozgarniająca
Czołowy uchwyt mocujący
Wałek zagęszczający
Drabinka załadowcza
Płyta mocująca  
Przetrząsarka mechaniczna

Zbiornik 500 litrów
Mechaniczna dmuchawa na ramie mocowana na stałe
Dmuchawa hydrauliczna z miernikiem ciśnienia oleju
P-BOX z jednostką dozującą ze stali nierdzewnej
Płyta rozsiewająca ze stali nierdzewnej
Wzmocniona skrzynia biegów
Sterowanie układu napędowego
Elektroniczny czujnik hektarów dla P-BOX-MD
Elektryczna regulacja ilości materiału siewnego dla P-BOX-MD
Czujnik strumienia powietrza
Panel sterowniczy SPEED-TRONIC
Czujnik koła podporowego
Czujnik cięgna górnego
Czujnik GPS zamiast czujnika koła podporowego
Czujnik radarowy zamiast czujnika koła podporowego
7-polowy kabel sygnału zamiast czujnika koła podporowego
Czujnik poziomu lub stanu napełnienia
Przycisk na siewniku

możliwe niemożliwestandard

ZESTAWIENIE
OPCJE
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Zęby o dł. 490 mm, ø 7 mm
Zęby o dł. 490 mm, ø 8 mm
Zęby o dł. 490 mm, PROSTE, ø 8 mm
Zęby o dł. 490 mm, Ø 10 mm
Zęby o dł. 490 mm, PROSTE, ø 10 mm         
Zabezpieczenie zębów
Hydrauliczne przestawianie zębów na sekcję
Sprężynowy frontowa blacha rozgarniająca
Ciężka frontowa blacha rozgarniająca
Czołowy uchwyt mocujący
Wałek zagęszczający
Drabinka załadowcza
Płyta mocująca  
Przetrząsarka mechaniczna

Zbiornik 500 litrów
Mechaniczna dmuchawa na ramie mocowana na stałe
Dmuchawa hydrauliczna z miernikiem ciśnienia oleju
P-BOX z jednostką dozującą ze stali nierdzewnej
Płyta rozsiewająca ze stali nierdzewnej
Wzmocniona skrzynia biegów
Sterowanie układu napędowego
Elektroniczny czujnik hektarów dla P-BOX-MD
Elektryczna regulacja ilości materiału siewnego dla P-BOX-MD
Czujnik strumienia powietrza
Panel sterowniczy SPEED-TRONIC
Czujnik koła podporowego
Czujnik cięgna górnego
Czujnik GPS zamiast czujnika koła podporowego
Czujnik radarowy zamiast czujnika koła podporowego
7-polowy kabel sygnału zamiast czujnika koła podporowego
Czujnik poziomu lub stanu napełnienia
Przycisk na siewniku

Parametry techniczne i wymiary są podawane w przybliżeniu i nie są wiążące, tzn. zastrzega się prawo do wprowadzania zmian konstrukcji i wyposażenia. 43



Pozostałe prospekty
• AEROSTAR, AEROSTAR-EXACT, AEROSTAR-ROTATION - pielniki
• SIEWNIKI

Tel: (+43) 7764 6466-0
Fax: (+43) 7764 6466-385

www.einboeck.at
info@einboeck.at

Einböck GmbH & CoKG
Schatzdorf 7

A-4751 Dorf / Pram
AUSTRIA


