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TEGOSEM
Pro setí
meziplodin
TEGOSEM 200 / TEGOSEM 500
Zpracování půdy a setí meziplodin při jedné pracovní operaci - úspora
času i nákladů. TEGOSEM lze agregovat s diskovými podmítači
TERRADISC i s radličkovými podmítači SYNKRO. Secí stroj lze použít
pro nesená i polonesená provedení.
Standardní výbava a ovládání
TEGOSEM lze pohodlně ovládat panelem ze sedadla řidiče
Funkce
 Nastavení a kontrola výsevního hřídele, elektronicky
nastavitelný výsevek.
 Ukazatel v kg/ha.
 Funkce předdávkování.
 Úvraťový management.
 Automatická zkouška výsevku.
 Celkový a denní počítač hektarů.
 Snadné ovládání na dosah ruky.
 Funkce pro vyprazdňování zbytkového osiva.
 Senzor stavu naplnění zásobníku.
 DGPS sensor pro signál rychlosti.
 Tlakový spínač hydraulického pohonu ventilátoru pro
polonesené stroje.
 Senzor na třetím bodu nebo na podvozku pro dávkování start a stop.
 Plnící lávka s nástupními schůdky a držadlem pro polonesené stroje.
 Dávkovací válečky pro výsev jemného i hrubého osiva.

Přesná aplikace
TEGOSEM pro rovnoměrné uložení osiva. Nesené stroje s
elektrickým pohonem ventilátoru. Dva dávkovací válečky (základní
výbava) pro přesný výsev jemného i hrubého osiva i při malém výsevku.
Dostatečné množství vývodů osiva pro příčnou rovnoměrnost.
Rozdělení osiva
Pneumatická distribuce osiva proudem vzduchu. Přesné rozdělení osiva
na celý pracovní záběr. Poloha rozdělovacích plechů vývodů je centrálně
nastavitelná pomocí otočného hřídele.
Nesené stroje s maximálním záběrem 4 m jsou vybavené elektrickým
pohonem ventilátoru. Nesené stroje se záběrem 5 m a 6 m jsou s
hydraulickým pohonem ventilátoru. TEGOSEM pro SYNKRO T a
TERRADISC T je pouze s hydraulickým pohonem ventilátoru.
Zkouška výsevku
Zkoušku lze provést snadno a rychle. Kalibrace výsevku se provádí
pouze stlačením jednoho tlačítka na stroji. Kalibrační vak pro nastavení
výsevku je součástí standardní výbavy stroje. Tabulka druhů osiva a
výsevků je rovněž ve výbavě každého stroje.
Dávkování start / stop
Senzor na třetím bodu neseného stroje pro signál pro začátek nebo
ukončení dávkování. U poloneseného stroje je pro dávkování start / stop
použitý tažný spínač.

Kompatibilita TEGOSEM s diskovými podmítači TERRADISC
Podmítač

Typ

Secí stroj

Provedení
podmítače

Pohon
ventilátoru

Poloha secího
stroje

Objem
zásobníku (l)

TERRADISC

3001
3501
4001

TEGOSEM 200

nesené pevné

elektrický

opěrný válec

200

TERRADISC K

4001

TEGOSEM 200

nesené sklopné

elektrický

podmítač

200

TERRADISC K

5001
6001

TEGOSEM 200

nesené sklopné

hydraulický

podmítač

200

TERRADISC T

4001
5001
6001

TEGOSEM 500

polonesené sklopné

hydraulický

oj

500

Podmítač

Typ

Secí stroj

Provedení
podmítače

Pohon
ventilátoru

Poloha secího
stroje

Objem
zásobníku (l)

SYNKRO

2520
3020 / 3030
3530

TEGOSEM 200

nesené pevné

elektrický

opěrný válec

200

SYNKRO T

4030
5030
6030

TEGOSEM 500

polonesené sklopné

hydraulický

oj

500
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