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НОВИНКА

Сівалка для підсіву сидератів PÖTTINGER



TEGOSEM 200 / TEGOSEM 500 
Сівалка для підсіву сидератів TEGOSEM дозволяє об'єднати в одній 
робочій операції обробіток ґрунту і підсів сидератів, та одночасно 
забезпечує економію часу та витрат. TEGOSEM може працювати як 
в комбінації з культиваторами SYNKRO, так і з дисковими боронами 
TERRADISC. Нова сівалка використовується для експлуатації з 
навісними та причіпними моделями.

В серійній комплектації TEGOSEM зручно управляється за 
допомогою терміналу напряму з кабіни трактора. 

Функції
 � Управління і контроль за котушкою, електричне регулювання 

норми висіву
 � Норма висіву в кг / га
 � Функція попереднього дозування
 � Управління сівалкою на полосах розвороту
 � Автоматичне налаштування норми висіву
 � Лічильник гектар загальний і денний
 � Клавіша управління налаштування норми висіву - налаштування 

натисканням кнопки 
 � Зручне вивантаження залишків посівного матеріалу
 � Датчик рівня заповнення
 � Сенсор DGPS для сигналу швидкості
 � Датчик тиску при гідравлічному приводі вентилятора на 

причіпних моделях
 � Сенсори на верхній тязі чи шасі для запуску і зупинки дозування
 � Платформа для безпечного підйому
 � Висіваючі котушки для дрібного та великого насіння 

Сівалка 
для підсіву 
сидератів 
TEGOSEM 



 

Точне внесення 
Сівалки TEGOSEM рівномірно розподіляють посівний матеріал. 
Електричний привід дозування. В серійне оснащення входять дві 
різних котушки, що забезпечують точне дозування дрібного та 
великого насіння навіть при невеликій нормі. За розподіл насіння 
відповідають вісім виходів. 

Розподіл посівного матеріалу
Розподіл посівного матеріалу відбувається пневматично через 
розподільні пластини. Це гарантує абсолютно точне внесення 
посівного матеріалу навіть у вітряну погоду. Кут нахилу 
розподільних пластин налаштовується шляхом перекручування 
валу. 
На машинах з робочою шириною до 4,0 м встановлений 
електричний привід вентилятора, на машинах з робочою шириною 
від 5,0 м - гідравлічний. Для причіпних культиваторів та дискових 
борін, таких як SYNKRO T та TERRADISC T, TEGOSEM доступна 
тільки з гідравлічним приводом вентилятора.

Проба норми висіву
Налаштування норми висіву досить легко провести: процес 
запускається натисканням кнопки на машині. Мішок для проби 
поставляється також серійно. Зрозумілі інструкції меню значно 
спрощують роботу. 

Запуск / зупинка дозування
Сенсор на верхній тязі відповідає за запуск і зупинку дозування. 
На причіпних моделях це відбувається за допомогою шнуркового 
вимикача на машині.
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Продукт Тип машини Позначення Навіска на  
трактор

Привід  
вентилятора

Розміщення 
бункера

Об´єм  
бункера (л)

TERRADISC
3001 
3501 
4001

TEGOSEM 200
жорстка рама, 
3-х точкова навіска електричний 

привід вентилятора
Прикочуючий  
коток 200

TERRADISC K 4001 TEGOSEM 200

рама, що 
складається 
3-х точкова навіска 

електричний 
привід вентилятора

центральне  
кріплення TD 200 

TERRADISC K 5001 
6001 TEGOSEM 200

рама, що 
складається 
3-х точкова навіска 

гідравлічний 
привід вентилятора

центральне  
кріплення TD 200

TERRADISC T
4001 
5001 
6001

TEGOSEM 500 з складною рамою 
причіпний

гідравлічний 
привід вентилятора Дишло 500

Продукт Тип машини Позначення Навіска на  
трактор

Привід  
вентилятора

Розміщення 
бункера

Об´єм  
бункера (л)

SYNKRO
2520 
3020 / 3030 
3530

TEGOSEM 200
жорстка рама, 
3-х точкова навіска електричний 

привід вентилятора
Прикочуючий  
коток 200

SYNKRO T
4030 
5030 
6030

TEGOSEM 500 з складною рамою 
причіпний 

гідравлічний 
привід вентилятора Дишло 500 

Можливість комбінації TEGOSEM та дискової борони TERRADISC

Можливість комбінації TEGOSEM та культиватора SYNKRO

ТОВ "Пьотінгер Україна" 
08300, м. Бориспіль, а/с 167 
Тел.: +38 (04595) 7 10 42 
Факс: +38 (04595) 7 14 41
info@poettinger.ua 
www.poettinger.ua


