VN- Vetőkompakt Profi
Magágyelőkészítés és vetés egy menetben

H

Kiváló technika gazdasági
előnyökkel
Művelőelemek:
Az első simítólap elegyengeti a talajt, a rajta lévö
boronafogak elömorzsalékositást végeznek. A durvább
rögöket az első pálcáshenger töri meg. A talaj lazítását és
morzsalékositását 3 sor rugós kapa végzi. Az igény szerint
rendelkezésre álló kőzépső simítólap a talajfelszínt egyengeti.
Az ezt követő hengerkombináció morzsalékositja és
visszatömöríti a talajt. A művelőelemek sorát könnyü rugós
fogak zárják, melyek optimális szemcseszerkeztet biztosítanak a
legjobb csirázási feltételek érdekében.

1
1

2

3

5

Vetésfolyamat - termés:
Felépítés:

A VN-Vetőkompakt Profi intenzív és
talajkimélő munkát végez. Garantálja a
megfelelő„magágy-felépitést“,
durvaszemcsés talajfelszin,
finomszemcsés magzóna, tömör
gyökérzóna. A finom magágyba vetett
mag gyorsan csirázni tud és hamarosan
erös növénnyé fejlödik. A maximális
termés ezzel messzemenően biztosított.
A magágyelőkészités és vetés a VNVetőkompakttal egy menetben
végezhető. Ez növeli az Ön
termelékenységét és csökkenti
költségeit.

A rugóskapák egyenletes,
pontos mélységvezetése a
kapamezők mélysegállitó
paralelogrammaszerkezetével érhető el
(csavarorsóval
fokozatmentesen).
Művelőelemek:
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1) Első simítólap:
A rugózott, állítható magasságú simítólap egyengeti a
szántást, eltünteti a traktorkerék nyomát. A simítólap aljára
szerelt boronafogak megtörik a nagyobb rögeket a pálcás
henger előtt.

Gazdaságosság:
A VN-Vetőkompakt Profinak a nagy
munkasebesség és nagy
területteljesítmény ellenére kicsi a
kopása, szemben az aktív talajművelő
gépekkel. Ez hosszabb élettartamot és
minimális szervizkőltséget eredményez.
A beruházás rentabilitása minden üzemi
vezető számára előre kalkulálható.
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2) Szőgvaspálcás henger:
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Kiváló porhanyítás és visszatömörités a nagy felfekvö felület
miatt, munka során a gép teljes súlya a hengerekre
terhelődik. Elöl egy sor henger, hátul lengőcsapágyazású
tandemhenger.
A hengersorok szélességi osztásai átlapoltak, ezáltal
egyenletes felület alakul ki a teljes munkaszélességben.

Funkcionális vázlat

3) Egyenes rugóskapák:

Az igény esetén szállítható kapák
alapkivitelben cserélhető lándzsával
szereltek (4-12 cm művelési mélység),
de lúdtalpkapával is rendelhetők a teljes
felüetű, sekély műveléshez.

Hárompont-függesztés
pl. vetőgép számára

Szemcseszerkezet
rendezése

5) Középső simítólap:
(Különtartozék)

Alapkivitelben szerelt univerzális kapák
cserélhető lándzsával sokoldalú
használhatósággal. Optimális sekély
magágyhoz (3-5 cm munkamélység) pl.
tavasszal, mivel a talajrétegek alig
keverednek, így optimális vetési és
csirázási feltételek alakulnak ki (száraz
talajfelszín, nedves gyökérzóna).
Az egyenes fogak porhanyítása nagyon
jó, ezenkívül kis vonóerőigényű és nem
érzékeny a szármaradványokra.
4) Hajlított rugós kapák (S kapák):

Porhanyítás és
visszatömörítés
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Lazítás,
porhanyítás

2

Porhanyítas

2

Egyengetés
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• Hagyományos simító szerszám
felületi egyengetésre.
• Állásszög és magasság állítható.
6) Oldalzárólemezek:
(Különtartozék)
A kívánságra rendelkezésre álló
oldalzárólemezek kívülről lezárják a
szélső kapamezőket, ezáltal elkerülhető
az un. bakhátképződés és egyenletes,
sík felszínt kapunk.
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7) Rezgőfogak:
A magágy felületén a fogak rezgöhatása
miatt optimális szemcseszerkezet alakul
ki. A finomszemcsés talajrészek a
magzónába kerülnek, a durvább
szemcsék a felületre rendeződve
megakadályozzák a cserepesedést.

A rögtörőbe épített sárkaparó
garantálja az elakadásmentes
munkát (opciós felszerelés)

1) Járszerkezet:
A keréknyom elkerülése érdekében
munkahelyzetben két kettősműködésű
munkahenger teljesen felemeli.
A féligfüggesztett kivitel miatt
könnyebb traktoroknál sem jelentkezik
tengelyterhelési probléma. Kényelmes
megoldást kínálunk a fordulók
végrehajtásához. A gépet csak a
járszerkezetnél kell kiemelni, a traktor
függesztökarjai munkahelyzetben
maradhatnak. A kis talajnyomásról az
500 mm széles kerekek gondoskodnak.

1

2) Hátsó hárompont-függesztő:
(Különtartozék)

Nyomlazítók:
(Különtartozék)
A traktor nyomának fellazítására a
vetőkompakthoz nyomlazítók állnak
rendelkezésre, melyek vizszintesen és
függölegesen állíthatók. Egy garnitúra 4
db-ból áll, kivánságra 8 db szerelhető a
széles ill. ikerkerekekhez.

Szállítási helyzet
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A hárompont-függesztő segítségével a
vetőkompaktra csatlakoztatható
gyakorlatilag minden függesztett
mechanikus és pneumatikus
szemenkénti és sorvetőgép.
A hárompont-függesztéssel együtt a
járszerkezet hidropneumatikus rugózást
kap.

Műszaki adatok
VN-Vetőkompakt Profi

Minden adat és ábra
Kötelezettség mentes.
Változtatás jogát
Fenntartjuk.

600

Névleges munkaszélesség

cm

500

600

Max. teljestítményszükséglet

kW

96-147

117-170

LE

130-200

160-230

Tömeg (vetőgép nélkül)

kg

4200

4880

Teljes hossz

cm

725

Szállítási szélesség

cm

299

Szállítási magasság

cm

Hengerek száma

Stk.

9

Munkamélység

cm

3 - 12

Munkasebesség

km/h

8 - 15

Szállítási sebesség

km/h

max. 25

Különtartozékok:
Hátsó hárompont-függesztő,
világítás, hidraulikacsatlakozás
vetögép számára, elektromos
csatlakozás vetőgép számára
(pl. VN-MasterDrill), nyomlazítók,
oldalsó zárólemezek, hldraulikus vagy
pneumatikus fékberendezés.
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