ORTOMEC

SEMEADOR

MULTI-SEED
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Semeador suspenso com sistema mecânico de distribuição das sementes
Potência mínima do tractor 16 Kw
(A) Rápida mudança de sementes com sistema de descarga através da elevação da tremonha
Abre sulcos com movimento independente , um por cada fila com mola para a pressão no solo
(B) Regulação da profundidade dos abre sulcos por alavanca manual com posições graduadas
Deslocamento rápido dos abre sulcos com uma distância mínima entre filas de 4 cm
(C) Distribuidores individuais por cada linha de sementeira com abertura e fecho independente
(D) Quantidade de semente variável através de comando único graduado regulável
manualmente
(E) Orgãos de movimento e transmissão protegidos de intempéries e pó graças ao particular
desenho do chassis (em forma de caixa)
(F) Sistema de motricidade aos dois rolos com engate hidráulico ao tractor
(G) Rolos em aço inox Ø 323 mm equipados com raspadores rígidos para a sua limpeza
(H) Tremonha da semente em aço inoxidável e pintura do chassis com especial primário anti
corrosão
(I) Vibração eléctrica da tremonha para a continuidade da alimentação dos distribuidores 12 V
Peso 435 Kg

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e á eco taxa quando devida.
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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CÓDIGO

MEDIDA DO ROLO

Nº SAIDAS

PREÇO

MS -120/20
MS -140/23
MS -160/26
MS -180/29

124 cm
143 cm
162 cm
181 cm

20
23
26
29

16 191,00 €
16 537,00 €
16 883,00 €
17 228,00 €

OPCIONAIS

COD.

PREÇO

Micro-granulador de 2 saídas com reservatório
MGT - 001 de 27 L em aço inox de accionamento eléctrico
ON/OF

3 326,00 €

Micro-granulador adicional de 2 saídas com
reservatório de 27 L em aço inox de
MGT - 002
accionamento eléctrico (máximo 2 microgranuladores adicionais) , (cada)

1 663,00 €

TPG - 001 Reservatório de grande capacidade

DVS - 001 Sistema para micro-doses de semente

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e á eco taxa quando devida.
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.

838,00 €

2 661,00 €
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