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UNIVERZÁLIS MECHANIKUS ÉS PNEUMATIKUS VETŐGÉPEK

MECHANIKUS ÉS PNEUMATIKUS
UNIVERZÁLIS VETŐGÉPEK

DRILLBOX MECHANICBOX
P-BOX-STI
P-BOX-MD

SOKOLDALÚ
HASZNÁLAT
KÖZTES NÖVÉNY VETÉSEG
Annak érdekében, hogy a nitrogén kimosódását megakadályozzuk, a köztes termény vetése a földművelésben egyre értékesebb és
a vízvédelmi területeken gyakran kötelező is. A köztes termény vetése rögtön talajművelés közben történik, hogy a talajnedvességet
kiaknázzuk.

FŰ ÉS LÓHERE MÁSODVETÉSE MÁR MEGLÉVŐ LEGELŐKÖN ÉS RÉTEKEN
A legelők egyensúlyát az időjárás hatásai és a gazdálkodási hibák hátrányosan befolyásolhatják. A rétek folyamatos javítása kiváló
alternatívát jelenthet jobb legelőkhöz.
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DRILLBOX,
MECHANICBOX



P-BOX-STI

SPEED-TRONIC inside

A DRILLBOX / MECHANICBOX-al a tolóhengeres rendszeren
keresztül az ütközőtányérral felülvetési eljárásban valamennyi
köztes termény és ezek keveréke elvethető. Az egyszerű
finombeállítás egy forgatógombbal, és a durva egy kar
segítségével történik kb. 5 kg vetőmagtól hektáronként.

A P-BOX-STI-nek elektromos meghajtású vetőtengelye van.
Számos, egyszerűen kezelhető vezérlőkar és érzékelő teszi
lehetővé a pontos és precíz vetést, mindig a pillanatnyi
sebességhez igazodik és egyszerű szabályozni.

4-5. oldal

6-15. oldal

LÓHERE VAGY FÜVESHERE VETÉSE GABONÁBA
1-2 gabona gyomfésülés után a 3-4. levélstádiumban lehet vetni a lóherét. Ha ez sikeresen megvetette a lábát a gabonában,
ősszel és télen, a tavaszi gabona szántása előtt akár 100 kg nitrogént is gyűjt. A zöldellő terület a jó nitrogénháztartás miatt nagyon
környezetbarát.

FŰ VETÉSE KUKORICÁBA
A kukorica 20-30 cm-es kívánt magasságánál a második kapálásnál (vagy gyomfésülés utáni kapálásnál) vetjük el a füvet. A
kukoricába történő jól sikerült vetésnek különböző előnyei vannak:
• a talaj jobb bejárhatósága betakarításnál és trágyázásnál
• a későn csírázó gyomnövények lenyomása
• nitrogén megkötése ősszel, így a kukorica betakarítása után a hígtrágya ésszerűbb értékesítése
• talaj termékenységének javulása
• kevesebb gyomirtószer használata



SPEED-TRONIC



P-BOX-MD

mechanic drive

A P-BOX-MD egy pneumatikus vetőgép. Bármilyen
munkagépre (kultivátor, grubber stb.) gyorsan és egyszerűen
felszerelhető. Minden hagyományos vetőmag vethető egészen
kb. 5 mm szemnagyságig. Az adagolókereket egy gumi- vagy
jeladókerék hajtja meg a talajon keresztül.

6-11. oldal, 16-21. oldal
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DRILLBOX MECHANICBOX

A szerkezet konzoljai, amelyek szögét
fogazott tárcsák segítségével lehet
állítani, 60, 70, 80, 90 és 100 mm-es
idomcsövekhez illenek.

A leforgató vályút a nyílás
megnagyobbításaként is lehet
használni.

A talajmeghajtás támasztékának
hossza állítható. A meghajtó kerék
nagy, 600 mm átmérője miatt még a
talaj nagyobb egyenetlensége esetén
is biztosítja a toló kerekek pontos
meghajtását.

DRILLBOX / MECHANICBOX
alapfelszerelés
Pontos vetés a tolókerekes rendszerrel
Fogazott tárcsával állítható a szerkezet konzoljainak szöge és
60, 70, 80, 90 und 100 mm idomcsőhöz változtatható
Utólag felszerelhető keverőtengely és szorosan a vetőkerék
fölé szerelik (alapkivitel a MECHANICBOX-nál)
Nagyra méretezett talajhajtás két hosszú, fémből készült meghajtó kazettával
Elosztó-ütközőlemezek
Tartály alján kémlelőnyílás
Magas, behegesztett sarkok, (nem csúszik ki a vetőmag)
Fedéltömítés (nincs a feltöltésnél vetőmagveszteség)
Fedél zárral ellátott
Felfogó lemez leforgatási próbához
Kezelési utasítás

DRILLBOX / MECHANICBOX
kiegészítő felszerelései
Keverőmű (alapfelszerelés a MECHANICBOX-nál)
Alacsonyabb ár a talajhajtás kiesésénél
Tartókonzolok a további munkagépek felszereléséhez (a
tárcsás boronára történő felszerelésnél a nagy rázkódás miatt
további tartókonzolt javasolunk)

DRILLBOX / Vetőtest táv 34 cm műszaki adatok
Típus

Vázszélesség

Szállítási szélesség

2,72
2,84

2,95
3,00

DRILLBOX 260
DRILLBOX 300

Tartály befogadóképessége
liter

215
230

Kifolyók

Súly kb. kg

8
9

145
150

Kifolyók

Súly kb. kg

17

165

MECHANICBOX / Vetőtest táv 17 cm műszaki adatok
Típus

MECHANICBOX 300

Vázszélesség

Szállítási szélesség

2,84

3,00

További munkaszélességek kérdésre.
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Tartály befogadóképessége
liter

230

A műszaki és méretadatok megközelítők és nem kötelező érvényűek. A konstrukciós és kiviteli változtatások joga fenntartva.

DRILLBOX MECHANICBOX

DRILLBOX
MECHANICBOX
MEGBÍZHATÓBB VETÉSTECHNIKÁVAL
A TALAJSZERKEZET JAVÍTÁSÁHOZ
A DRILLBOX / MECHANICBOX alkalmas arra, hogy merev talajművelőgépekre szereljék.
Egyszerűen és megbízhatóan lehet a tolókerék rendszeren keresztül az ütközőtányérral
felülvetési eljárásban minden köztes terményt és ezek keverékét a forgatógomb egyszerű
finomra és a kar durvára állítása segítségével, hektáronként kb. 5 kg vetőmagtól elvetni. A
vetőmagkeverékekhez alacsony felár ellenében keverőtengely is kapható.
A speciálisan kialakított elosztó ütközőlemezeknek köszönhetően a vetőmag elosztása
egyenletes. A meghajtás egy saját, nagyra méretezett, fém meghajtó masszív talajhajtású
kerékkel történik. Csekély felár ellenében a munkagép talajhajtású kerék nélkül is szállítható.
Ha a munkagépet mégis ennek hengerén keresztül akarjuk meghajtani, előfordulhat az
esetleg kisebb hengerátmérő miatt, hogy a legkisebb kiszórt mennyiség nagyobb, mint a fent
megadott mennyiség. A tartály belsejében magas, behegesztett sarkok akadályozzák meg,
hogy a vetőmag kicsússzon és lejtőn is biztosítják a pontos vetést.
A MECHANICBOX-ot lassan dolgozó munkagépeknél (altalajlazító, forgóborona, ….) és kis
felszerelési, illetve esési magasságnál használják. Ezzel szemben a DRILLBOX-ot nagyobb
munkasebességeknél (grubber, tárcsás borona…) és kb.
70 cm felszerelési magasságtól.
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P-BOX-STI P-BOX-MD

P-BOX-STI
P-BOX-MD
OR

Ezen és a következő négy oldalon találhatók azok a műszaki részletek, amelyek
mind a P-BOX-MD-t mind a P-BOX-STI-t érintőeket leírják.

ÁT

Ezután következik a

NT

IL

P-BOX-STI (12. oldaltól),

A vetőtengelyekkel a vetőmennyiségtől, munkaszélességtől és a munkasebességtől
függően különböző magokat lehet vetni nagy számban (lásd táblázat a 23. oldalon).
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További nagy választékot kínálunk vetőtengelyekből. amelyeket pótlólag lehet
megrendelni. Egy-egy adagolótengely finom- és durva fogazattal szállításkor az
alapváltozathoz tartozik.
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MINDEN MAGHOZ A MEGFELELŐ TENGELY
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P-BOX-MD (16. oldaltól)

P-BOX-STI P-BOX-MD

PRECÍZ PNEUMATIKUS VETÉS
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A mechanikus ventilátorral nehéz vetőmagokat
vethetünk, és nagyobb munkasebességgel
haladhatunk.
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A légáram, amely a vetőmagot az
ütközőtányérokhoz szállítja, igénytől függően
villamos, hidraulikus, kardántengellyel meghajtott
vagy TLT csonkra felrakható ventilátor állítja elő.
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A P-BOX-MD és P-BOX-STI pneumatikus vetőgépekkel minden szokásos mag és ezek keveréke kb. 5 mm nagyságig,
az elvetendő mennyiségtől és munkasebességtől függően, egyszerű beállítással, hektáronként kb. 1-300 kg vetőmagtól
elvethető.
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P-BOX-STI P-BOX-MD

Pneumatikus vetőgépeink alapkiviteli változatát finom magokra szállítjuk, amelyet 10
km/ó munkasebességnél 40 kg/ha mennyiségnél (fűkeverék) szórnak ki.
Ha nagyobb mennyiséget kell elvetni vagy gyorsabban kell dolgozni, (tárcsás
boronák), illetve nagyobb, nehezebb vetőmagot (gabona, stb.) akarunk vetni, lépjünk
kapcsolatba a gyártóval, hogy a vetőtengely és a ventilátorfajta optimális kombinációját
kidolgozhassák.

Az ütközőlemezek fröccsenés gátlóval
rendelkeznek, így a vetőmag felfelé nem
spriccel ki, hanem a munkagép pontosan
elosztja. Az ütközőlemez tartójának
szöge fokozat nélkül állítható.
Az ütközőlemezek felszerelésénél
figyeljünk arra, hogy a köztük lévő
távolság a 75 cm-t ne lépje túl.

A vetőgép alapkivitelben 8 kifolyóval
rendelkezik. A speciális vetőtengely
és vakdugók miatt ezek tetszőlegesen
csökkenthetők, illetve dupla elosztóval
megkétszerezhetők (pl. a 8-ból 16
kifolyó).
Ha például egy P-BOX-ot egy 9 m-es
Einböck GRASS-MANAGER-re vagy 6
fogmezős AEROSTAR-ra felszerelünk,
akkor egy hat kifolyós és két vakdugós
vetőtengely kell.
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P-BOX-STI P-BOX-MD

MŰSZAKI RÉSZLETEK
P-BOX-STI és P-BOX-MD

A karral a simítók távolságát hangoljuk össze a vetőmag szemnagyságával. A
vetőtengelyt egyszerűen, szerszám nélkül tudjuk kicserélni.

A leforgató próba lemeze az alapkivitel
része.

A vetőtengely a vetőmagot a nyolc, felosztott és egymástól elválasztott kifolyóba
szállítja. Innen pneumatikusan a PVC-tömlőkön keresztül az állítható szögű
ütközőtányérokra kerül. Felülvetési eljárásban a vetőmagot pontosan elosztja a
munkaszélességre. Mivel levegő segítségével vetik ki, a szél hatása alárendelt szerepet
játszik, mint a mechanikus munkagépeknél.
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P-BOX-STI P-BOX-MD
Opcióként a vetőgépek 500 liter
tartállyal (megerősített tartállyal és extra
nagy tartálynyílással) kaphatók.
Alapkivitelben a magtartály
befogadóképessége 300 liter. A
keverőtengely megakadályozza
a szétválást és a hídképződést a
tartályban.

A gumitömítéssel biztosítják, hogy
a tartály teljesen szivárgásmentes
legyen – csak így biztosítható
optimális működése.
A fedélnyílást balra vagy jobbra nyílóan
szerelik fel.

A mechanikus rázóberendezés az erősen
összetapadt vetőmagokhoz szolgál.

Nehéz vetőmaghoz a visszatartó lemezt
javasoljuk, amelyet a keverő- és a
vetőtengely fölé szerelnek fel.

Egészen balra: ürítőnyílás hajlékony
ürítő tömlővel

Tartály kémlelőnyílás
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P-BOX-STI P-BOX-MD

KIVÁLÓ VETÉSTECHNIKA
SZEMÉLYRE SZABVA
Az egészséges és termékeny szántóföld a feltétele annak, hogy a jövőben a hozamok megfeleljenek növekvő követelményeinknek.
Ahhoz, hogy a talaj termékenységét megtartsuk, illetve javítsuk, célszerű, ha egész évben zöldell. Ez gyakran csak köztes termények
vetésével lehetséges.
A réteken is nőnek a hozammal és minőséggel szemben támasztott követelmények. Az intenzív rétgazdálkodás miatt a fű természetes
regenerációja már megszűnt, így ez gépek segítségével történik. Mindegy az, hogy felülvetés, a fű másodvetése, a fű új vetése, köztes
termények- és csigalőszer vetése – a különböző felhasználáshoz, valamint az üzemek nagyságához optimális megoldást kínálunk.
Szívesen adunk tanácsot a vetőgép meglévő munkagépével, mint pl. gyomfésű, grubber stb. összehangolásával kapcsolatban.

P-BOX-STI
P-BOX-MD
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P-BOX-STI

PRECÍZ ELLENŐRZÉS

SOK ÉRZÉKELŐVEL
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A munkagépen hátul található leforgató
gombbal közvetlenül a munkagépen is
elvégezhető a leforgató próba.

Kiemelt munkagépnél a hárompont
hidraulika érzékelője automatikusan
lekapcsolja a vetőtengelyt.

A tartály fedelébe szerelt GPS érzékelő
opciót jelent a sebesség pontos
meghatározásához.

Az áramellátás a traktor fedélzeti
elektronikáján keresztül történik. A
traktor érzékelőinek értékei a 7 pólusú
jeldugalj segítségével vehetők át.

A légáramlás érzékelők felismerik, hogy
az egyik vagy több tömlő eltömődött és a
vezérlésben hibaüzenet jelenik meg.

A töltésszint érzékelő jelzi, ha a
vetőmagból már csak alig van. Az
érzékelő induktívan működik, ezért a
mozgás befolyásolja.

P-BOX-STI

P-BOX-STI
SEBESSÉGGEL
A NAGYOBB HOZAMÉRT

A P-BOX-STI egy pneumatikus vetőgép a mennyiség elektromos adagolásával.
A kezelőbarát SPEED-TRONIC vezérlés szabályozza az elvetett mennyiséget a
tényleges menetsebesség függvényében. Az ehhez szükséges sebességadatokat a
különböző érzékelőkön vagy a traktor 7 pólusú jeldugalján keresztül lehet rögzíteni.
A P-BOX-STI-vel (úgy, mint a P-BOX-MD-vel) minden szokásos mag és ezek
keveréke kb. 5 mm nagyságig, az elvetendő mennyiségtől és munkasebességtől
függően, egyszerű beállítással, hektáronként kb. 1-300 kg vetőmagtól elvethető.
Bármikor nagyobb ráfordítás nélkül felszerelhető munkagépekre ugyanúgy, mint
idegenekre is.
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P-BOX-STI

P-BOX-STI kiegészítő felszerelései

P-BOX-STI alapfelszerelés
Keverőtengely
Vetőtengely sajét vetőtengely szelvénnyel minden
vetőcsövenként
Tartókonzol
Leforgató lemez és leforgató vályú
Nagy keresztmetszetű áramkábel kezelőegységgel
Elosztó ütközőlemez speciálisan kialakított fröccsenés gátlóval
Durva fogazású vetőtengely
Finom fogazású vetőtengely
Tartály kémlelőnyílás és ürítőnyílás
6,00 m-es munkagép elektromos ventilátorral, 12 Volt
12,00 m-es munkagép mechanikus ventilátorral és
kardántengellyel
Kezelési utasítás

Különböző felszerelőkészletek az Einböck grubberre,
gyomfésűre, stb.
Tartály stabilizátorok
500 literes, nagy befogadóképességű tartály
Mechanikus ventilátor kardántengellyel
Mechanikus, TLT-re felrakható ventilátor
Hidraulikus ventilátor (feltétel: nyomásmentes visszafolyás,
olajszivattyú max. teljesítménye 50 liter/perc; javaslat:
független hidr. vezérlőszelep vagy Load Sensing System) a
standard ventilátor helyett
Visszatartó lemez nehéz vetőmaghoz
Mechanikus rázóberendezés erősen összetapadt vetőmaghoz
Kerékjeladó külső támkerékhez
Támkerék kerékérzékelővel
GPS sebességérzékelő
7 pólusú jelkábel
Felsőkar érzékelő
Hárompont hidraulika érzékelő
Radar érzékelő
Feltöltés szint érzékelő
Közvetlenül a munkagépen leforgató gomb
Légáramlás ellenőr
5 m hosszabbító kábel a munkagéphez, illetve érzékelőkhöz
Lépcső a feltöltéshez
Különleges vetőtengely kevesebb kifolyóval, mint például G,
H, I (lásd 8. oldal)

P-BOX-STI műszaki adatok
Típus / munkaszélesség

P-BOX-STI 600 1
P-BOX-STI 1200 2
1
2
3
4

Munkaszélesség
max. -ig. 3

6,00 m
12,00 m

Tartály
befogadóképessége liter

300
300

Ütközőtányér

Súly kg.

Vetőtengely 4

8
16

86
105

B, E
D, F

6,00 m munkaszélességben történő gabonavetéshez egy mechanikus ventilátor szükséges
mechanikus ventilátorral
aprómagoknál
lásd vetőtengelyek áttekintése a 6. oldalon
A műszaki és méretadatok megközelítők és nem kötelező érvényűek. A konstrukciós és kiviteli változtatások joga fenntartva.
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P-BOX-STI

SPEED-TRONIC
EGYENLETES, GYORS VETÉS
• Egyes és teljes területek hektárszámlálása
• Üzemóraszámláló
• Automatikus leforgatás funkció – kivánságra közvetlenül a munkagépen található
leforgató gombbal
• Automatikus vetőtengely kapcsolás a fordulóban
• Előadagolási funkció
• Tartály feltöltöttségi szintjének ellenőrzése (kivánságra)
• Légáramlás ellenőr (kivánságra)
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P-BOX-MD

Egy rugalmas hajtótengely, amely egy gumi- vagy jeladókerékre van peremesen csatlakoztatva, jelenti a meghajtást a
fokozat nélküli, olajfürdős hajtóműhöz, amelyet a vető- és keverőtengely következtében egy láncon keresztül hajtanak meg.

Talajhajtás légtömlős gumikerékkel,
amit fixen szerelnek a vázra.
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Talajhajtás légtömlős gumikerékkel,
ami egy hengert nyom.

Lengő talajhajtás a szöghajtással –
utánfutó jeladókerékkel az alapkiviteli
változat helyett.

P-BOX-MD

P-BOX-MD

TALAJÉPÍTÉS GYÖKEREKKEL
A KÖZTES TERMÉNYEK KIFIZETŐDŐEK

90°-os meghajtás szöghajtás
talajhajtáshoz.

Egy láncfeszítős, nagyra méretezett
lánc képezi az erőátvitelt a fokozat
nélküli, olajfürdős hajtóműtől a vető- és
keverőtengelyhez.

Egyszerű a mennyiség adagolása
megy kar segítségével.
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P-BOX-MD

KÖLTSÉGTAKARÉKOS

TALAJKÍMÉLŐ

KÖRNYEZETVÉDŐ

Ha részterületeken nem akarunk vetni, akkor a hajtómű bemenet és a dugós csap eltávolításával megszakíthatjuk
a hajtást a rugalmas tengely és a hajtómű között.
Ha a traktor üléséből akarjuk ezt csinálni, akkor felár ellenében elektromos mennyiségállítás kapható, amellyel
az olajfürdős hajtómű mennyiségállító karját 0-ra állíthatjuk.

18

P-BOX-MD

FELÜLVETÉS GABONÁBAN
SZÁMOS ELŐNY
Például a talaj termékenységének megtartása és javítása.
A felülvetés megköti a nitrogént, a gyomszabályozást szolgálja és csökkenti az eróziót.

A traktor fülkéjéhez tépőzárral
egyszerűen rögzíthető vezérlő
egységgel lehet a villamos
ventilátort ki- és bekapcsolni.

Az opcióként kapható légáramlás ellenőr
felügyeli a ventilátor működését és megóv
az eltömődött tömlőktől.
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P-BOX-MD

P-BOX-MD kiegésztő felszerelései
Különböző felszerelő csomagok az Einböck grubberre,
gyomfésűre, stb.
Traktor stabilizátorok
8,00 m áramkábel a munkagéphez 3,00 m helyett
Elektronikus hektárszámláló
Rugalmas tengelyhez szöghajtás 90°-kal
3,00 m-es rugalmas hajtótengely a 2,10 m hosszú helyett
Kiegészítő 2,10 m-es rugalmas hajtótengely összekötővel a
standard rugalmas hajtótengely
500 literes, nagy befogadóképességű tartály
Mechanikus ventilátor csuklóstengellyel
Hidraulikus ventilátor (feltétel: nyomásmentes visszafolyás,
olajszivattyú max. teljesítménye 50 liter/perc; javaslat:
független hidr. vezérlőszelep vagy Load Sensing System) a
standard ventilátor helyett
Légáramlás ellenőr
Erősített hajtómű nehéz vetőmaghoz
Visszatartó lemez nehéz vetőmaghoz
Mechanikus rázóberendezés erősen összetapadt vetőmaghoz
Rozsdamentes acél magterítő ütközőlemezek
Feltöltéshez lépcső
Talajhajtás légtömlős gumikerékkel, alapvázra szerelve
Lengő, utánfutó talajhajtás talajkerékkel és szöghajtással
Talajhajtás légtömlős gumikerékkel, amely egy hengert nyom
Különleges vetőtengely kevesebb kifolyóval, mint például G,
H, I (lásd 6. oldal)
Vetőmagmennyiség elektromos állítása
Tartály feltöltöttségi szintjének ellenőrzés

P-BOX-MD alapfelszerelés
Mechanikus meghajtású adagoló
Keverőtengely
Tartókonzol
Leforgató lemez és leforgató vályú
Nagy keresztmetszetű áramkábel kezelőegységgel
Elosztó ütközőlemez speciálisan kialakított fröccsenés gátlóval
Rugalmas hajtótengely (hosszúság = 2100 mm)
Vetőtengely tömlőnként saját vetőkerék szelvénnyel
Durva fogazású vetőtengely
Finom fogazású vetőtengely
Tartály kémlelőnyílás és ürítőnyílás
6,00 m-es munkagép villamos ventilátorral, 12 Volt
12,00 m-es munkagép mechanikus ventilátorral és
kardántengellyel
Kezelési utasítás

P-BOX-MD műszaki adatok
Típus / munkaszélesség

P-BOX-MD 600 1
P-BOX-MD 1200 2
1
2
3
4
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Munkaszélesség
max. -i 3

6,00 m
12,00 m

Tartály
befogadóképessége liter

300
300

Ütközőtányér

Súly kg.

Vetőtengely 4

8
16

86
105

B, E
F, D

a 6,00 m munkagéppel 3,00 m-re is elvethető gabona,
a 6,00 m munkaszélességben történő gabonavetéshez egy mechanikus vagy hidraulikus ventilátor szükséges
mechanikus ventilátorral
aprómagoknál
lásd vetőtengelyek áttekintése a 6. oldalon
A műszaki és méretadatok megközelítők és nem kötelező érvényűek. A konstrukciós és kiviteli változtatások joga fenntartva.

P-BOX-MD

GYORS CSÍRÁZÁS, NAGYOBB KELÉS
JOBB TERMÉSHOZAMOK
Tartály feltöltöttségi szintjének ellenőrzése (kivánságra)

Az elektronikus hektárszámlálót utólag is fel lehet szerelni.
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KOMBINÁCIÓBAN
GYAKORLATI PÉLDÁK
Univerzális vetőgépeink rugalmasak használat közben, illetve egyszerűen és gyorsan
felszerelhetők a meglévő munkagépre.
A P-BOX sorozat néhány gyakorlati példája:
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Az itt felsoroltak áttekintést adnak, hogy melyik vetőmagot milyen munkagéppel lehet elvetni.
A további lehetőségekről szívesen tájékoztatjuk.

DR
M ILL
EC BO
HA X
NI
CB
POX
BO
P- X
BO -S
X- TI
M
D

MELYIK VETŐMAGOT
MILYEN VETŐGÉPPEL?

Lóbab
Hajdina
Tönkölybúza
Borsó
KM takarmányprofi
Árpa
B rétprofi
NA rétprofi
Zab
Bíborhere
Sárgarepce
Lenmag
Csillagfürt
Lucerna
Mák
Olajretek
Facélia
Repce
Rozs
Vörös here
Tarlórépa
Csigaölőszer
Mustár
Szójabab
Napraforgó
So-bükköny
Tritikálé
Fehérhere
Búza
lehet; a megfelelő munkasebességet és munkaszélességet vegyük figyelembe
lehet 6 m munkaszélességig
A következő változtatásokat kell a munkagépen végrehajtani:
• elektromos ventilátor helyett mechanikus vagy hidraulikus
• visszatartó lemez használata
• erősített hajtómű (csak a P-BOX-MD-nél kell)
nem lehet
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További prospektusok
• CHOPSTAR-SEEDER - sorvetőgép
• JUMBO - pneumatikus vetőgép / trágyaszóró,
a CHOPSTAR kultivátor prospektusban

Einböck GmbH & CoKG
Schatzdorf 7
A-4751 Dorf / Pram
AUSTRIA

Tel: (+43) 7764 64660
Fax: (+43) 7764 6466-385
www.einboeck.at
info@einboeck.at

