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Po veľkom úspechu ťahaných 
pneumatických sejacích strojov 
AEROSEM VT s pracovnou šírkou 
5 m, Pöttinger teraz predstavuje 
túto kombináciu s pracovnou 
šírkou 6 m. V spojení s aktívnym 
spracovaním pôdy spája tento 
stroj aj maximálnu efektivitu s 
všestrannosťou. Dokonalé ulože-
nie osiva a čo najväčšia ochrana 
pôdy sú aj obchodné značky 
AEROSEM VT 6000 DD.

Ochrana pôdy - veľkoobjemový 
drážkovaný pneumatikový valec

Aby sa predišlo buldočiemu efektu, veľ-
koobjemové valce s priemerom 800 mm 
znižujú tlak na pôdu a valivý odpor. Opti-
málne utuženie riadkov osiva umožňuje 
veľká kontaktná plocha v kombinácii so 
špeciálnym profilom drážky. Dodatočné od-
pruženie valca zabezpečuje hladší chod pri 
sejbe. So strojom s jednoduchým ťahaním 
je možné dosiahnuť vysoké rýchlosti jazdy 
v rôznych typoch pôd.

Presné umiestnenie semien - vysoká 
ziskovosť

Jednotlivé vlastnosti pneumatických se-
jacích strojov AEROSEM VT od spoločnosti 
Pöttinger zvyšujú produktivitu a tým aj zisk.
•  Môže byť flexibilne použitý na rôznych 

typoch pôdy a povrchov
•  Najlepšia príprava osivového lôžka so 

strednými a ťažkými rotačnými bránami
•  Dokonalé utuženie s veľkorozmernými 

drážkovanými pneumatikovými valcami
•  Optimálne umiestnenie osiva s osvedče-

nými DUAL DISC dvojdiskovými pätkami
•  Jedinečné kopírovanie terénu rotačnými 

bránami, valcom a nosníkom pätiek.

Pozdĺžne rozdelený zásobník na osivo
Pozdĺžne rozdelený tlakový osivový zá-

sobník je teraz pre AEROSEM VT 6000 
DD k dispozícii s objemom až 4 600 litrov. 
5-metrový variant pojme 2 800 litrov. Roz-
delený je v pozdĺžnom smere v pomere 
50:50. Osivo s hnojivom alebo samotné 
osivo sa teda môže ľahko dávkovať. Okrem 
dobrej dostupnosti k dávkovacím jednot-

kám uľahčujú uzatváracie posúvače výme-
nu výsevného valčeka pri plnej nádrži.

Flexibilné použitie so Single Shoot
Osvedčený systém tlakovej nádoby AE-

ROSEM je navrhnutý pre najvyššie aplikač-
né dávky osiva. Zabezpečuje presnú apli-
káciu s rôznymi druhmi osiva a najťažšie 
pracovné podmienky. Každá strana nádrže 
má samostatný dávkovací systém, ktorý je 
spojený v jednej osivovom vedení (Single 
Shoot). Obe dávky môžu byť kontrolované 
nezávisle od seba. Je možné použiť dve 
zložky súčasne. Okrem toho môže byť výsev 
uskutočnený podľa dvoch aplikačných máp.

Osvedčené dvojkotúčové výsevné 
pätky DUAL DISC

Systém dvojkotúčových výsevných 
jednotiek DUAL DISC zaujme presným uk-
ladaním osiva. Veľkorozmerné pätky sú 
usporiadané mierne predsadene a vytvá-
rajú rovnomernú, čistú výsevnú drážku. 
Bezúdržbové, rovnako dlhé držiaky výsev-
ných pätiek s 30 cm rozstupom zaisťujú 
maximálnu prevádzkovú spoľahlivosť aj pri 
vysokom množstve rastlinných zvyškov. Aj 
pri vysokých rýchlostiach sejby je možné 
na bezpečné prerezanie osivového lôžka 
použiť prítlak až 60 kg. Brázda v tvare „V“ 
znižuje posúvanie osiva v drážke.

Ako všetky sejacie stroje Pöttinger, aj 
nový AEROSEM VT 6000 DD zaujme ma-
ximálnou funkčnosťou, jedinečným systé-
mom dávkovania a výkonnosťou.
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Vysoká výkonnosť a flexibilita pre najlepšie pracovné výsledky

AEROSEM VT 6000 DD:  
Rozšírenie pracovnej šírky

Najvyššia účinnosť s pracovnou šírkou 6 m.

Maximálna manévrovateľnosť a optimálna ochrana pôdy.


