
Пневматична сеялка  Tanzi 7500 Air Drill  с 42 засяващи линии на 19.1 см. 
Стандартно оборудване на машината:  
 Работна ширина 7.80 метра 
Засяващи редове -  42 линии на 19.1  см. 
Торвнасяне 
Гуми за транспорт  4 броя  
общо брой  колела  4 броя гуми размер 400/60-15.5 
Голямо разстояние между засяващите секции  за по-добра работа в големи растителни остатъци. 
Работен орган монодиск с възможост за регулиране ; 
-На дълбочината на нивилиращото колело 
-Налягането на претъпкващото колело 
-Налягането на затварящото колело 
Регулиреуми компоненти: 
1.Сеещ ботуш-регулирасе надолу и нагоре в зависимост от почвените условия: 
за компенсиране на износването на ножа. 
за да се сведе до минимум износването на ботуша и ножа 
за сеитба на дълбочина 2.5 см. или  по-малка 
2.Нивелиращо колело за по-добра бразда  за семето ирегулиране на дъбочината на зaсяване на 7 степени на нива 13-90 
мм. и служи за почистване на дисковият нож. 
3.Претъпкващо колело-претиска семето на дъното на брааздата за да подобри покълването 3 степени на регулиране. 
 

4.Затварящото колело може да се позиционира странично й част, в зависимоост от почвените условия. 
Бункер 5000 литра монтиран върху шасито на сеялката с 2 разделение едно за семена и едно за тор 60/40 % 
(общо 2 ) 
механично трансмисионно задвижване на апарата за дозиране с копиращо колело на терена. 
3 броя  гумени разпределителни - ролки без валове  за определяне на нормата  на засяване. 
Дебела ролка за регулиране максимална норма на семена или тор 0,35 до 25 кг на дка. до диаметър 6 мм. 
Тънка за регулиране на максимална норма на семена итор  от 0.6 кг-17 кг 
 до диаметър 6 мм. 
Ултра тънка ролка 0,100 кг до 12 кг за дребни семена рапица фуражни култури 
Регулиране на максимална доза тор до 17 кг на дка. 
Здрав работен работен орган за засяване тип монодиск с единично рамо с пружина много добро копиране. 
Заключване на предните засяващи  органи за работа на  междуртедие 38 см 
Засяване на едри семена-соя,грах и други 
Компютър за мониторинг на оборотите на вентилатора , нивото на семе на бункера . 
Вентилатор с хидромотор  максимум RPM 5000 обор.мин. 
Допълнително оборудване: 
допълнително монтиране на КИТ окачване с двойнни  назъбени  дискове  за покриване на легло на семето- 42 
броя 
Шнек за товарене 250 мм. със управление върху  шнека спиране и стартиране. 
Хидравлична система за допълнителен натиск върху работните засяващи секции. 
Изискуема минимална мощност на трактора 250 к.с . зависимост от терена. 
Работна скорост 6-10 км/час 
Височина 3.20 м. 
Транспортна ширина 4,50 м. 
Тегло:9000 kg  
 

 


