Specialistul în semănatul de precizie

Semănătoare pneumatică cu discuri duble
w w w. mo n o s e m . co m
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PROIECTAT PENTRU UTILIZAREA
Rezultatul

experienței

MONOSEM

în

semănătorile de precizie, NX a fost special
creat pentru tehnicile de lucrări minime ale
solului, fără lucrări și condiții intensive de
utilizare.

EVOLUȚIA CONTROLULUI ADÂNCIMII
Lansat în anii ’70 în Statele Unite, conceptul de
însămânţare cu un singur punct de sprijin la
sol în axa de cădere a seminţelor sau « sistemul
american de însămânţare » există la MONOSEM
din 1989. Dar de 25 de ani, controlul adâncimii
folosind discuri duble și roți de calibru, numit
« controlul american al adâncimii », nu a încetat să
progreseze pentru a vă satisface cerințele.
Adaptându-se la metodele de lucrări minime ale
fermierilor, MONOSEM propune, începând cu anul
2003, semănătoarea NX, special concepută pentru
lucrări minime ale solului, semănare fără lucrări și
condiții intensive de utilizare.
Conceptul de elemente cu rulmenți ranforsați și
piese de uzură interschimbabile, face din NX o
semănătoare de mare capacitate, foarte fiabilă.
Noua gamă de semănători Monoshox NX M
conservă distribuția renumită în gama NG Plus și
adaugă, în special, noul paralelogram cu suspensia
Monoshox.EU cu amortizor, pentru o producție mai
înaltă la calitate MONOSEM.
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CONCEPTUL
Semănătoarea Monoshox NX M este rezultatul know-how-ului și experienței MONOSEM în domeniul controlului
adâncimii cu discuri, în Europa din 1989, cu NG Plus. Semănătoarea Monoshox NX M este proiectată pentru
fermierii și contractorii care doresc precizie versatilă de insămănțare, capabilitate de lucru în condiții dificile și în
condiții de exploatare îndelungată, cu semănare de înaltă calitate. Deci, dacă sunteți în căutarea unei semănători
de mare capacitate, sigură și precisă, alegeți Monoshox NX M.

1

2

Discurile stelate pentru resturile vegetale*
pregătesc terenul in faţă pentru viitorul rând
de semănat, împingând bulgării, pietrele
sau resturile vegetale.

Brăzdarul circular* (neted sau curbat)
pregătește trecerea pentru discurile duble
și produce soluri fine pentru linia de
însămânţare.
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Discurile duble deschid brazda la o adâncime
definită de roțile de adâncime.
Vârful finisează partea inferioară a brazdei
pentru o plasare optimă a semințelor.
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CONCEPTUL care
face diferenţa
• Un singur punct de sprijin în axa de cădere a semințelor.
• Se adaptează permanent profilului terenului.
• Comportament excepțional în orice condiții.

Tubul de coborâre curbat a fost conceput
special pentru a însoţi seminţele în pământ
încet şi cu o acurateţe perfectă.

Utilizare polivalentă, indiferent de tipul de sol
sau gradul de pregătire al terenului
5

Dispozitivul rotativ de tasare reglabil*,
alcătuit din roți conice, închide brazda în
jurul semințelor, pentru germinare optimă.
*Echipament în funcție de țară
Designul permite versatilitate largă la utilizare, indiferent de tipul de sol sau de
pregătire. Controlul adâncimii prin disc dublu și forța de penetrare a dozatorului NX
(până la 250 kg pe secţie) asigură regularitatea adâncimii de însămânţare în condiții
tradiționale, în condiții normale de lucrări sau fară lucrări ale solului.
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MONOSHOX NX M
În însămânțarea de precizie, buna plasare
a semințelor nu constă doar într-o distanță
regulată

între

semințe.

Regularitatea

adâncimii de însămânțare, presarea semințelor
și închiderea brazdei sunt, de asemenea,
importante pentru a avea o apariție rapidă și
omogena a plantelor.
Noua gamă de semănători Monoshox NX M are
tehnologii care asigură o însămânțare bună și o
viteză mai mare de lucru.

Viteză de lucru mai mare cu însămânţare de calitate MONOSEM

Însămânţarea la viteză mare fără Monoshox

Însămânţarea la viteză mare cu Monoshox

Răsărirea neregulată a plantelor din cauza distanței neuniforme între semințe și
adâncimea de semănat.

Răsărirea regulată a plantelor datorită distanței uniforme între semințe și adâncimea de semănat.

Încolţirea regulată a
seminţelor

Tehnologiile Monoshox NX M care servesc calității de însămânţare

Distanța obișnuită dintre
semințe

Consultați paginile

Suspensie Monoshox.EU cu amortizor
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Paralelogram larg/presiune mai mare

8

Vârf conic ușor de scos

8

Distribuţie MONOSEM

6

Roată PRO din fontă (opțional)

11

Bloc reglabil de roţi de tasare cu deschidere spre spate*

8

Combinația ideală pentru o bună calitate de însămânţare, ce asigură apariția regulată a plantelor la o viteză de lucru mai ridicată.
*Echipament în funcție de țară
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DISTRIBUŢIA
Însămânțarea de înaltă calitate necesită un sistem de distribuție bun. Acesta este motivul pentru
care MONOSEM pune în aplicare toată experiența sa pentru a vă oferi un sistem de distribuție precis,
simplu și extrem de fiabil. Această producție de înaltă calitate a făcut sistemul de măsurare MONOSEM
cunoscut pe plan mondial. Astăzi, pentru însămânțare, puteți solicita referința MONOSEM.
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Cutia de distribuţie din aliaj
Cutia de distribuţie este fabricată
din aluminiu turnat. An de an,
distribuţia va fi întotdeauna
precisă indiferent de variaţiile de
temperatură.
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Garnitura anti-uzură
Garnitura anti-uzură din teflon este
în contact permanent cu discul.
Aceasta asigură etanşeitatea discului
şi poate fi înlocuită cu uşurinţă.
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Discurile
Discurile din oțel inoxidabil cu grosimea de
1,5 mm sunt foarte fiabile. Agitatorul, fixat
pe disc, rigidizează unitatea. Schimbarea
discurilor se face cu ușurință și fără unelte.
Este disponibilă o gamă completă de
discuri pentru toate semințele ce au nevoie
de precizie (vezi pag. 30).
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Răzuitorul de seminţe
Răzuitorul din alamă evită dublarea. Un
arc de pe cutia de distribuţie menţine
răzuitorul fixat pe disc pentru o selecţie
optimă, chiar şi în cazul seminţelor de
mici dimensiuni.
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Clapetă control
Sistemul de distribuție este ușor
accesibil atât pentru reglaje, cât
și pentru control. O fereastră
mare, transparentă permite un
control vizual constant al camerei
de selecție.
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Capacul
Capacul din aliaj este conceput special
pentru a însămânţa cu o rezervă minimă
de seminţe.

Golire integrală, rapidă
Capacul de golire oferă o funcționare
optimă. Deschideți trapa, iar aceasta
rămâne deschisă, permițând,
împreună cu sertarul de golire
furnizat ca echipament standard, o
golire mai ușoară și mai eficientă.
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O singură operaţie de reglare a presiunii aerului
şi a selecţiei seminţelor
Reglarea presiunii aerului şi a selecţiei seminţelor cu o singură operație este brevetată de
MONOSEM. Acest sistem de înaltă precizie permite o distribuire optimă a semințelor.

Pentru seminţele mari, aspiraţia
este maximă iar răzuitorul este
reglat în funcţie de dimensiunea
seminţei.

Pentru seminţele mici, aspiraţia
este redusă concomitent cu reglarea
poziţiei răzuitorului.
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SECŢIA DE ÎNSĂMÂNŢARE
Pentru a satisface așteptările noilor fermieri, semănătoarea are tehnologiile exclusive Monoshox NX M
care îi permit să fie:
• Mai rapidă, datorită suspensiei sale Monoshox.EU cu amortizor,
• Mai exactă, indiferent de tipul de semințe cu vârful ușor de îndepărtat,
• Mai ușor de reglat,cu paralelogramul său, care poate fi reglat rapid, cu noua sa unitate din spate cu
pârghii de reglare.

1

Ambreiaj de siguranţă cu alunecare limitată
Fiecare secţie de însămânţare este echipată cu un sistem de blocare/
deblocare (ambreiaj sonor cu declanşare automată) ce asigură fixarea
optimă a secţiei de însămânţare în timpul lucrului sau al transportului.
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Buncărul
Buncărul este foarte rezistent, din plastic transparent şi are o capacitate
de 70 de litri.
Capacul se blochează în poziţie deschisă, astfel încât nu se va închide în
timpul umplerii, chiar şi în condiţii de vânt.

4
1

6

Reglarea adâncimii
Reglarea adâncimii se face cu ușurință, cu o roată de reglare. Acest tip de
reglaj asigură o precizie ridicată a controlului adâncimii de însămânţare
chiar şi pentru seminţele mici la o adâncime mică.
Noul indicator de reglare a adâncimii este vizibil chiar şi din spate. Este
rezistentă la intemperii.

Paralelogram lat și scurt
Paralelogramul lat și scurt asigură o stabilitate excelentă atât pe verticală,
cât și pe laterală a dozatorului, care urmează perfect contururile terenului.
Capul larg al secţiei pentru fixarea pe cadrul TOP 7" este de asemenea
specific pentru NX. Acesta permite un ansamblu extrem de rigid al secţiei
de semănat pe cadru. Arborii sunt asamblați pe bucșele auto-lubrifiante
pentru o durată mai lungă de viață.
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Caracteristici exclus i
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Arcuri duble cu presiune, ajustate rapid
Arcurile duble cu diametru mare asigură o
presiune ridicată de control a adâncimii,
garantând stabilitatea unității și adâncimea
constantă în toate condițiile. Acestea permit
transferul greutății cadrului pe secţiile de
însămânţare.
Aceste arcuri de presiune sunt ajustabile
astfel încât să se potrivească tuturor
condițiilor de însămânţare.

Suspensie cu amortizor Monoshox.EU
Monoshox.EU, la fel ca toate suspensiile
bune, combină arcurile de presiune cu
un amortizor special conceput pentru a fi
utilizat pe o secţie de însămânţare.
Astfel, atunci când lucrați, cele două arcuri
de presiune rețin secţia pe sol și suspensia
cu amortizor absoarbe șocurile. Precizia și
regularitatea adâncimii de însămânţare
rămân optime.
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Scanați și accesați
videoclipul
de la Monoshox NX M
Lățime mare pentru o gamă largă de accesorii

12

2

Partea frontală a secţiei oferă o distanță largă, permițând astfel
utilizarea unei game largi de accesorii pentru însămânţare cu un
nivel scăzut de încărcare. Discurile stelate pentru resturile vegetale
și combinația cu brăzdare circulare sunt livrate ca echipament
standard pe unitățile NX*. Sunt disponibile echipamente opționale.
*: în funcție de țară

Brațele roţilor de control

11

Brațele roților de control sunt asamblate pe bucșe
interschimbabile. Ele sunt pliate elicoidal pentru o distribuție
bună a lubrifiantului.
Roţile de control sunt echipate în dotarea standard cu răzuitoareapărători cu rol de autocurăţare (pământ, resturi, etc.).
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Roţi de control

9

Discuri duble

Roțile mari de calibrare a adâncimii (110 mm) asigură un control
eficient și uniform al adâncimii. Cu un singur punct de sprijin la sol
în axa de cădere a semințelor, se asigură o precizie de neegalat a
adâncimii. Roțile de control independente sunt montate pe un ax de
susţinere si echilibrare, care asigură un control uniform al adâncimii
chiar și atunci când o roată întâmpină un obstacol (de exemplu: pietre).
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Sistemul de însămânţare este alcătuit din două discuri de
diametru mare (380 mm) montate pe rulmenți etansi.

7

s ive Monoshox NX M
7

8

Vârf ușor de scos
Sistemul patentat de schimbare rapidă a
vârfului înseamnă că păstrați un vârf care
formează o brazdă în formă de V adevărată.
Vârful se adaptează condițiilor de însămânţare
și tipurilor de semințe fără a fi îndepărtat.
Sunt disponibile două modele de vârfuri:
- Vârf lung, pentru condiții "normale".
- Vârful lung, aripile scurte pentru plantare
la adâncimi mici și/sau în condiții uscate.
Acest vârf păstrează brazda deschisă până
când sămânța cade și se poziționează la baza
brazdei.

Grup reglabil de roţi de tasare cu
deschidere spre spate*
a
b

Semănătoarea Monoshox NX M este echipată
cu o roată de tasare în spate, care poate fi
reglată cu pârghii *.
Pârghia din dreapta (a) permite reglarea
rapidă și precisă a presiunii de tasare a roții
din spate.
Levierul din stânga (b) permite reglarea
unghiului roților pentru a se potrivi rapid cu
condițiile de semănat (vezi imaginile opuse).
*Echipament în funcție de țară
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ACCESORIILE SECŢIEI DE ÎNSĂMÂNŢARE
MONOSEM are la dispoziție un număr de accesorii care să se potrivească tuturor condițiilor de
însămânțare. Experiența noastră ne permite să vă sfătuim în alegerea echipamentului.

Discuri stelate pentru resturi vegetale

Discurile stelate pentru resturile vegetale
și combinația brăzdarelor circulare

Numai discurile stelate pentru resturile
vegetale pot fi asamblate pe unitatea
Monoshox NX M pentru condiții de
însămânţare redusă și cu gunoi pe sol.

Discurile stelate pentru resturile vegetale
și combinația cu brăzdare circulare sunt
livrate ca echipament standard pe unitățile
Monoshox NX M*.
*: în funcție de țară

Roată de bulgări flotantă

Disc brăzdar neted sau striat

Roțile de bulgări flotante permit o urmărire
apropiată a conturului solului și eliminarea
resturilor vegetale fără a lucra solul.

Neted sau cu striaţii, discul brăzdar
îmbunătăţeşte deschiderea brazdei şi produce
un sol fin pentru o însămânţare optimă
chiar şi pe soluri cu resturi vegetale sau
pregătite superficial pentru însămânţare sau
însămânţarea unei alte culturi.

Tasatorul de bulgări

Brăzdar «vârf lung, aripi scurte»

Pe soluri bine pregătite, fără resturi vegetale,
tasatoarele de bulgări inlătură bulgării și
pietrele de pe viitoarea linie de însămânţare.

Brăzdarul special de tipul « Vârf lung,
aripi scurte » este proiectat special pentru
însămânţare în soluri uscate şi pentru seminţe
mici.

Roţi de tasare crestate

Roţi grele de tasare crestate

Roțile de tasare metalice cu discuri înclinate
din spate pot fi utilizate pentru solurile
deosebit de dure sau cu crustă după ploaie
sau pentru a îmbunătăți închiderea brazdei.

Roțile grele de tasare din fontă sunt utilizate
pentru solurile extrem de greu de reînchis.
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ROATA PRO
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« Ajutorul
fermierului»
Roata de tasare a fost folosită ani de zile pe semănătoare
de legume și de sfeclă de zahăr. MONOSEM a adaptat
acest concept semănătorilor multifuncționale cu roată de
tasare cu diametru mare, roata PRO.

3
2

4

• Tasare constantă
• Încolțire îmbunătățită a
plantelor

• Germinare optimă
• O plasare perfectă a

1
1

Roată de tasare cu diametru mare

semințelor în sol

3

Roata PRO din fontă este acoperită cu
un strat de oțel inoxidabil și o racletă
din plastic. Diametru larg (295 mm), își
păstrează forma și oferă o tasare de calitate
și o plasare mai bună a semințelor.

2

Reglaj combinat

Sistem integrat de rabatare
Când condițiile nu sunt potrivite pentru
utilizarea roții PRO, aceasta poate fi retrasă
foarte rapid. Ridicați roata PRO cu o mână și
coborâți sistemul de blocare cu cealaltă. Roata
nu mai este în contact cu solul.

4

Presiunea de tasare a roții PRO este
reglabilă. Se combină cu reglarea presiunii
din unitatea de tasare din spate.

Roată independentă
Independent de sistemul de însămânţare și de
unitatea de tasare din spate, roata PRO urmează
contururile solului, pentru o tasare constantă.
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COMPONENTELE CADRULUI
Semănătorile Monoshox NX M sunt echipate cu cadre TOP 7 '' de mare putere,
în versiuni purtată sau tractată. Aceste cadre sunt caracterizate printr-un
design de top și echipamente care permit lucrul în condiții dificile și intense.

1

Bară 7’’ x 7’’
Partea principală a acestui cadru TOP 7 "este o bară din oțel 7" x 7 ". Pe această
bară de capacitate mare se montează secţiile de însămânţare NX. Metoda de
fixare a secţiilor, prin bride, exclude orice risc de mișcare laterală a secţiei atunci
când se lucrează și rezistă celor mai dificile condiții de lucru.
Greutatea considerabilă a acestui cadru asigură o forță superioară de penetrare
a semănătorii. Pe cadrele rigide, poate fi furnizat, dacă este necesar un element
de echilibru pentru a completa echilibrul standard (vezi opus).

2

Grup de roţi ranforsat
Cadrele TOP 7” sunt echipate cu grupuri de roți speciale ramforsate, capabile să suporte greutatea mare a
semănătorii.
Acestea au, ca dotare standard, roți de teren de diametru mare, asigurând o mișcare regulată a discurilor de
însămânțare, atât în versiunea rabatabilă, cât și în versiunea montată.
Aceste roți sunt echipate cu un sistem de ajustare a înălțimii, care permite paralelogramelor secţiei să funcționeze
întotdeauna într-o poziție optimă. Acestea au, de asemenea, ca dotare standard, raclete de roți.

Pe semănătorile Monoshox NX M,
întreaga transmisie este protejată
de carcase pentru a lucra în resturi
vegetale și in vegetație.

Grupurile de roți sunt
echipate cu un sistem
de reglare a înălțimii,
care permite secţiilor să
funcționeze în poziție
optimă.

1

Sistemul de acționare este echipat cu
lanțuri ranforsate și un ambreiaj cu
patină.

Pentru un reglaj simplu și ușor al
densității, puteți descărca gratuit
aplicația Monosem din Google Play
sau App Store.

Grup de roți pe cadru montat
cu roată de 6,5 x 16.

Grup de roți pe cadru rabatabil
cu roată de 7,5 x 20.
(roată 235 x 75 pe 6 și 8 rânduri
WingFold)
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TOP 7 ''
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5

Deoarece vidul necesar pe o semănătoare depinde de câțiva parametri (numărul de secţii de
însămânţare, tipul de semințe...), MONOSEM are 3 modele de exhaustor: Standard, randament
mare sau randament foarte mare.

4

5

Exhaustor

Exhaustoarele MONOSEM sunt « silențioase », fiabile, eficiente și asigură un vacuum constant
pentru funcționarea optimă a însămânţărilor. Exhaustoarele noastre au 12 ieșiri în versiunea
standard, o clapetă anti-ploaie, monitor de lucru și un dispozitiv de angrenare cu arbore
cardanic de 540 rpm. Opțional, sunt disponibile angrenajele cu axe PTO la 450 rpm și 1000 rpm
și un angrenaj cu motor hidraulic. De asemenea, este propusă o articulație universală.

3

2
Exhaustor standard

3

Exhaustor cu randament
ridicat

Exhaustor cu randament
extra

Cutie de viteze
Secţia de însămânțare este acționată de o transmisie ramforsată.
Cutia de viteze a semințelor este situată la extremitatea stângă a
cadrului pentru un acces facil şi pentru a permite schimbarea rapidă
a densităţilor de semințe. În varianta standard, cutia de viteze cu
pinioane interschimbabile are 20 de rapoarte, care acoperă cele mai
frecvent utilizate densităţi de semințe. Pentru clienții care doresc o
densitate specială de semințe, sunt disponibile alte opțiuni.

Conform legislației în vigoare, MONOSEM poate furniza kituri anti-praf (KAP).
Aceste kituri sunt aprobate de BBA Germania și garantează funcționarea corectă a
mașinilor de plantat MONOSEM.

4

Cutia de viteze standard cu pinioane interschimbabile oferă o
ajustare rapidă și precisă a densităţii de semințe.

Marcatorii de rând
Marcatorii de rând de pe cadrele TOP 7 "sunt echipați cu discuri cu crestături asamblate
pe butuc, cu rulmenți dubli. Acest tip de disc asigură un marcaj consecvent, indiferent de
condiții. O coroană care urmează să fie înșurubată pe discul de marcator de rând este de
asemenea disponibilă ca echipament standard sau opțional,
în funcție de modele. Această coroană limitează adâncimea de
lucru a marcatorului de rând în soluri bune și aduce o greutate
suplimentară marcatorilor pe soluri dure, îmbunătățind astfel
marcajul.
Potrivit modelului de însămânţare, marcatorii de rând sunt
simpli, dubli sau tripli.
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CADRELE FIXE, PURTATE

Cadru pentru o însămânţare pe 4 rânduri
(distanţa dintre rânduri de 75 cm)

Cadrul fix Monobară
Cadrul cu o singură bară, rigid poate fi dotat cu o bară cu lungimea de
la 3m la 4m70. Acest cadru simplu și economic este echipat cu un cârlig
semi-automat. Consola sa redusă și greutatea sa înseamnă că poate fi
atașat la tractoarele relativ ușoare.
Acest cadru este potrivit pentru semănătorile de la 4 până la 6 rânduri,
fără accesorii de fertilizare.

Lungimea barei

3 m 00

O sing

Număr secții de semănat

4

Distanţa dintre rânduri (cm)

75

Număr de grupuri de roţi

2

Număr de grupuri de roţi «motoare»

2

Cadrul fix tip Bară dublă
Cadrul rigid cu două bare are un design robust și greu. Este
echipat cu un cârlig cu știfturi. Cu bara dublă poate fi atașată
o bară lungă de până la 9 m, adică 12 rânduri. Acest tip de
cadru poate avea până la 8 rânduri atunci când este echipat cu
fertilizatoare „de capacitate mare".
Atașat de cadru fix tip bară dublă
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Marcator de
rânduri pentru
semănătoare cu
4 rânduri

Specialistul în semănatul de precizie

Semănătoare pe 4 rânduri (distanţa dintre rânduri de 75 cm)

Semănătoare pe 6 rânduri (distanţa dintre rânduri de 80 cm)

3 m 20

4 m 70

6 m 30

O singură bară sau bară dublă

9 m 00
Dublă bară

4

6

8

12

70 - 75 - 76,2 - 80

70 - 75 - 76,2 - 80

70 - 75 - 76,2 - 80

70 - 75 - 76,2 - 80

2

2 (4 opțional)

2 (4 dacă există fertilizator)

4

2

2 (4 opțional)

2 (4 dacă există fertilizator)

4

Semănătoare pe 6 rânduri (distanţa dintre rânduri de 75 cm)

Marcator de rânduri
pentru semănătoare
cu 6 și 8 rânduri

Marcator de rânduri dublu pliabil pentru
semănătoare de până la 12 rânduri
Semănătoare pe 12 rânduri (distanţa dintre rânduri de 75 cm)
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CADRELE PLIABILE,
Semănătoare cu pliere pe 8 rânduri cu fertilizator frontal
(distanța între rânduri de 75 cm)

Cadrele pliabile, purtate
Cadrul pliabil montat este format din bare de 2 x 7" pentru
semănătoare de la 6 la 12 rânduri. Sistemul pliabil face deplasarea
pe șosea mai ușoară. Versiunile cu 6 și 8 rânduri pot fi echipate cu un
fertilizator montat în față. Acest cadru are un cârlig cu știfturi. 3.

Lungimea barei

Capacitatea crescută de penetrare...
Chiar și la extremități

Număr secții de semănat
Distanţa dintre rânduri (cm)
Număr de grupuri de roţi
Număr de grupuri de roţi «motoare»
Numărul de cutii de viteze
Lăţime de transport

Monoshox NX M este o semănătoare de mare capacitate, special adaptată condițiilor dificile de însămânţare.
Pentru a menține această caracteristică distinctivă, MONOSEM folosește un cadru pliabil rigid, care ajută la
asigurarea forței uniforme de penetrare a secţiilor Monoshox NX M.
În timpul lucrului, un arbore menține cadrul
rigid, păstrând astfel capacitatea de penetrare
la extremități.
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PURTATE
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Semănătoare cu pliere pe 6 rânduri (distanțe între rânduri de 75 cm)

Semănătoare cu pliere pe 8 rânduri (distanțe între rânduri de 80 cm)

4 m 70

6 m 30

9 m 30

6

8

12

75 - 76,2 - 80

75 - 76,2 - 80

75 - 76,2 - 80

2

4

4

2

4

4

1

3

3

3 m 10

3 m 50

5 m 20
Semănătoare cu pliere în poziţie de transport

Un selector de funcții este disponibil
la alegere pentru controlul facil al
tuturor funcțiilor de însămânţare,
folosind un singur sistem dublu de
acționare cu pârghie mecanică și
comandă electrică.

Marcatorii de rând cu pivotare, atașabili pe
semănătoare pliabila cu 8 rânduri, oferă o
pliere compactă pentru dimensiuni minime
de transport.
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Semănătoare cu pliere pe 12 rânduri (distanțe între rânduri de 75 cm)

CADRELE RIGIDE, DE TIP

Semănătoare de tip retractabi de 8 rânduri cu fertilizator
(distanță între rânduri de 70 cm)

Cadrele rigide, de tip tractabil
Cadrul rigid, de tip tractabil, este un cadru dublu, dotat cu un cârlig
cu 3 puncte, pe care este fixată o clemă de fixare. Acest tip de cadru
poate fi echipat cu 4 până la 8 secţii de însămânţare. Grupurile
de roți hidraulice pentru teren și unitatea de antrenare permit ca
semănătoarea să fie utilizată cu un tractor ușor, fiind pur și simplu
trasă de tractor.

Grup de roţi hidraulic

Lungimea barei

Cadrele rigide de tip retractabil sunt echipate cu grupuri de roți hidraulice de ridicare. Aceste grupuri sunt echipate
cu roți cu diametru mare (7,50x20), asigurând o bună capacitate de rulare și o mișcare regulată a discurilor de
însămânțare. Când lucrați, semănătoarea este coborâtă (1). În poziția de transport și la sfârșitul parcelelor, roțile
se ridică (2). Pentru siguranța totală în timpul transportului, aceste roți sunt echipate cu un sistem mecanic de
blocare (3). Acest sistem de ridicare cu roți hidraulice asigură un spațiu excelent la sol al semănătorii (4).

Număr secții de semănat
Distanţa dintre rânduri (cm)
Număr de grupuri de roţi
Numărul de roți de acționare

1

2

3

4
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TRACTABIL

Specialistul în semănatul de precizie

Semănătoare de 6 rânduri cu fertilizator
(distanța între rânduri de 75 cm)

3 m 20

5 m 10

6 m 70

4

6

8

70 - 75 - 76,2 - 80

70 - 75 - 76,2 - 80

70 - 75 - 76,2 - 80

2

4

4

1

2

2

Exhaustor cu arbore cardanic
cu unghi mare

Exhaustorul are un mecanism de acționare
cu unghi mare, permițând conectarea
semănătorii la toate tractoarele, indiferent
de tipul de sistem hidraulic pe care îl au.

Semănătoare de 8 rânduri cu fertilizator
(distanța între rânduri de 70 cm)

Braţ reglabil și articulat

Braţul articulat fixat pe cârligul cu 3 puncte al
semănătorii este reglabilă pe înălțime, ceea
ce înseamnă o ajustare ușoară și rapidă a
perpendicularității și astfel adaptându-se cu
ușurință la tractorul utilizat.
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Roată de ghidare

Pe cadrele rigide, de tip retractabil, sistemul de antrenare
(sistemul de măsurare, fertilizator și Microsem) este
asigurat de una sau mai multe roți de teren (modelele
cu 6 și 8 rânduri sunt echipate cu 2 roți de teren). Acest
sistem fiabil asigură o mișcare uşoară și fără probleme.

CADRELE PLABILE, DE TIP
Semănătoare de tip retractabil WingFold de 8 rânduri cu fertilizator
(distanța între rânduri 75 cm)

Cadru pliabil tip WingFold cu 6 rânduri
Cadrul de tip retractabil WingFold poate fi echipat cu 6 secţii de
însămânţare a porumbului. Este echipat cu 2 grupuri hidraulice de roți.
Aripile sunt pliate manual în față pentru a facilita transportul rutier.
Acest cadru poate fi, de asemenea, echipat cu un fertilizator de înaltă
capacitate de 1030 litri.

Lungimea barei

4 m 50

6 m 00

6

8

70 - 75 / 80(1)

70 - 75

Număr de grupuri de roţi

2

4

Numărul de roți de acționare

2

2

3 m 00 / 3 m 40

3 m 00

Număr secții de semănat
Distanţa dintre rânduri (cm)

Cadru pliabil tip retractabil WingFold
cu 8 rânduri

Cadrul de tip retractabil WingFold poate fi echipat cu 8 sectii de
însămânţare a porumbului. Este echipat cu 4 grupuri hidraulice de
roți. Aripile sunt pliate hidraulic în față, pentru a facilita transportul
rutier. Acest cadru poate fi de asemenea dotat cu fertilizatoare
"de mare capacitate” de 1500 de litri.

Lăţime de transport
(1)

Vă rugăm contactați-ne

Semănătoare de tip retractabil WingFold Flex de 12 rânduri cu fertilizator
(distanța între rânduri 76,2 cm)

Cadrele pliabile, de tip retractabil
WingFold Flex

Cadrele de tip retractabil WingFold Flex sunt disponibile într-o versiune
cu 12 rânduri. La fel ca și cadrele rigide de tip retractabil, ele sunt
echipate cu grupuri de roți hidraulice în versiunea standard. Aripile sunt
îndoite în față. Aceste cadre au un punct central de articulație pentru
a urma contururile terenului. Această articulație permite o distanță de
13° în sus și de 12° în jos. Aceste cadre pot fi echipate, de asemenea, cu
dispozitive standard de fertilizator.
Semănătoare tip WingFold de 6 rânduri cu fertilizator (distanța între rânduri 75 cm)
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RETRACTABIL
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« PLUS » al semănătoarei de 6 și 8 rânduri
Wingfold cu fertilizator
Fertilizator “de mare capacitate”
Semănătoarea WingFold este echipată cu un
fertilizator de 1030L (6 rânduri) și 1500L (8
rânduri). Fertilizatoarele sunt echipate cu sisteme de
măsurare cu trape individuale din oțel inoxidabil. Un
exhaustor cu dublă funcție (Df) asigură o aspirație
eficientă a semințelor și permite, de asemenea,
distribuirea îngrășământului la rândurile exterioare.
O scară permite accesul sigur la buncăr.

Reglarea prin FertiDriveVM
Transmisia prin FertiDrive VM permite o ajustare
foarte ușoară și rapidă a cantității de îngrășământ
necesară pe hectar. Această transmisie este de
asemenea echipată cu un sistem de declanșare, care
oprește distribuirea îngrășămintelor atunci când este
necesar.

Ajustare prin MicroDriveVM *
6 m 80

9 m 20

8

12

80

70 - 75 - 76,2

4

6

2

2

3 m 40

5 m 00

Transmisia prin MicroDriveVM (disponibilă numai
pentru semănătorile echipate cu fertilizator) permite
o ajustare foarte ușoară și rapidă a cantității de
produs necesară pe hectar. Această transmisie este
de asemenea echipată cu un sistem de declanșare,
care oprește distribuirea microgranulelor atunci
când este necesar.

Pentru WingFold cu 8 rânduri, toate
funcțiile de însămânţare sunt controlate
de un distribuitor hidraulic cu comandă
electrică.

* MicroDriveVM este disponibil numai pe versiuni cu atașament de fertilizator

WingFold tip retractabil este echipat cu
o cutie de de viteze cu levier, pentru o
ajustare rapidă și precisă a densităţii de
semințe.

Pe sistemul WingFold cu 8 rânduri, sistemul de pliere de la partea frontală
a unității de măsurare este integrat în bară. Un sistem mecanic de blocare
cu cilindri hidraulici blochează cadrul într-o poziție rigidă atunci când se
lucrează.

Pentru o operare
mai ușoară,
semănătoarea
WingFold este
prevăzută cu un
cap articulat,
care se fixează pe
brațele de ridicare
ale tractorului.

Sistemul WingFold cu pliere în 8 rânduri are 4 blocuri de roți, cu ridicare hidraulică,
care oferă o distanță mare la sol și o stabilitate mai mare la capetele câmpului.
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BUNCĂRELE DE FERTILIZARE
Fie că vorbim despre buncăre standard, buncăre
de « capacitate mare » sau buncăre frontale, la
MONOSEM puteți alege sistemul de fertilizare adaptat
perfect condițiilor dumneavoastră de însămânțare.

BUNCĂR
STANDARD
TRÉMIE FRONTALE

Buncărele standard din plastic sunt disponibile în două dimensiuni:
• buncăr de 175L, cu 2 ieşiri de distribuţie.
• buncăr de 270L, cu 3 ieşiri de distribuţie.
Acestea sunt asamblate pe cadrele pliante, de tip retractabil de 12 rânduri.

Buncăr standard
Capacitate
(număr de rânduri de porumb)

4 x 270 litri (12 rânduri)

BUNCĂR DE MARE CAPACITATE

Număr de rânduri la 75 cm

12

Buncărele de mare capacitate din tablă sunt disponibile pe cadre rigide
purtate sau tractate de 4 până la 8 rânduri și pe cadrele WingFold de tip
tractabil de 6 și 8 rânduri.
Pe cadrele rigide, capacitățile sunt de 2 x 400 litri pe semănătoarea cu
4 rânduri, 2 x 700 litri pe semănătoarea cu 6 rânduri și 2 x 1000 litri pe
semănătoarea cu 8 rânduri. Semănătorile WingFold pliabile au un buncăr
de 1030 litri (6 rânduri) și 1500 de litri (8 rânduri) cu trapă, platformă,
trape de golire și acționare prin FertiDriveVM.

Randament mini/maxi la 75 cm cu melc
pentru randament standard
Randament mini/maxi la 75 cm cu melc
pentru randament mare

Îngrășământ 2 x 1000 litri pe semănătoare rigidă de 8 rânduri

80 până la 350 kg/ha
160 până la 700 kg/ha

Tipul cadrului

WingFold Flex pliabil de tip
retractabil

Grila de pre-setare a dozelor de
substanţe de fertilizare

Standard

Capacitate de încărcare big bag

Nu

Fertilizator 1500 litri pe semănătoare WingFold cu pliere de 8 rânduri
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BUNCĂRFRONTALE
FRONTAL
TRÉMIE

Buncăr “de mare capacitate”

Buncăr frontal

Fix

Pliabil

2 x 400 litri (4 rânduri)
2 x 700 litri (6 rânduri)
2 x 1000 litri (8 rânduri)

1 x 1030 litri (6 rânduri)
1 x 1500 litri (8 rânduri)

1000 litri - 1600 litri

4 la 8

6 la 8

4 la 8

80 până la 350 kg/ha

80 până la 350 kg/ha

160 până la 700 kg/ha

-

Tip purtat, rigid (bară dublă)
Tip tractat rigid

WingFold pliabil tip retractabil

Purtat rigid
Pliabil purtat

Standard

FertiDriveVM

Standard

Da

Da

Da

Distribuitorul din Inox
Ansamblul de distribuţie pentru substanţele de
fertilizare din oţel inoxidabil 100% al buncărului
frontal este prevăzut cu o trapă de închidere/
deschidere şi poate fi dezasamblată rapid.

Randament în funcţie
de calitatea îngraşământului

Buncărele frontale MONOSEM au fost special create
pentru fertilizare. Şasiul robust cu leagăn integrat şi
cutia de distribuţie din oţel inoxidabil 100% indică
grija manifestată în procesul de fabricaţie.
Exhaustorul poate fi acționat cu ajutorul unui pinion
sau a unui motor hidraulic.
Buncărul frontal standard este disponibil în
capacităţi de 1000 L sau 1600 L.
Totul se poate monta pe semănători de pană la
12 rânduri.
Acest fertilizator dispune de o distribuţie Inox şi
de un antrenament mecanic sau electric pentru
un reglaj rapid al cantităţii de îngrăşământ de
distribuit.
Buncărul frontal MONOSEM este un ansamblu multifuncţional, putând fi folosit în tandem chiar şi cu un
cultivator în timpul operaţiilor de prăşire.

Distribuție electrică

Ciclonii
Cicloanele asamblate în fața
fiecărei sectii permit căderea
îngrășământului și limitează
astfel acumularea prafului,
datorită jetului de aer.
Pe buncărele frontale Standard cu antrenament electric,
cantitatea de îngrăşăminte este gestionată din cabină cu
ajutorul ECU F800E şi terminalul tractil ISOBUS (TOUCH
sau TOUCH Mini). Fertilizatorii frontali cu antrenament
electric dispun de o roată de dozare cu demontare rapidă
şi fără unelte şi cu funcţie de anticipare a dozării.
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ACCESORIILE SISTEMULUI
DE FERTILIZARE
Distribuție prin melc

Sistemele de fertilizare MONOSEM au aceeaşi
calitate ca şi semănătorile noastre permițându-vă
să distribuiți fertilizator solid într-un mod foarte
exact cu un echipament perfect adaptat mereu
cerințelor dumneavoastră.

Distribuirea prin intermediul melcului (1), împreună cu agitatoarele (2) asigură o
distribuire precisă a îngrășământului. Aceşti melci din oţel inoxidabil sunt prevăzuţi cu
diferite diviziuni pentru a distribui exact cantitatea dorită.
Melcii « Standard » (A), figuraţi în albastru,
permit distribuirea unei cantităţi de substanţă
fertilizatoare de 80 până la 350 kg/ha pentru o
distanţă între rânduri de 75 cm sau distribuirea
unei cantităţi de 120 până la 525 kg/ha pentru
o distanţă între rânduri de 50 cm.
Melcii “de randament mare” (B), figuraţi în
roşu, au un pas mai mare şi permit distribuirea
unei cantităţi de substanţă fertilizatoare de
160 până la 700 kg/ha pentru o distanţă între
rânduri de 75 cm sau distribuirea unei cantităţi
de 240 până la 1050 kg/ha pentru o distanţă
între rânduri de 50 cm.

A

1

Grila de pre-setare a dozelor
de substanţe de fertilizare

2

B

Ajustarea cantităţii de fertilizator în timpul
însămânţării se face folosind o cutie de viteze
cu 12 trepte.
Consultarea tabelului de măsurare livrat
împreună cu utilajul permite o ajustare rapidă
a cantității de fertilizator.

Discuri fertilizatoare pivotante

6
4
5

Pentru un reglaj simplu și ușor al
densității, puteți descărca gratuit
aplicația Monosem din Google Play
sau AppStore.

Discurile pentru fertilizatoare de pe
semănătoarele NX au fost special
concepute pentru condiții de muncă
intense. Aceste discuri duble (3) sunt
pivotante (4) și un arc de presiune
reglabil (5) le ajută să se adapteze la
condițiile de însămânţare (gunoi...).
Acest arc de presiune asigură de
asemenea retragerea discului în cazul
unor obstacole.
Discurile au un sistem de reglare a
adâncimii de lucru (6).

3
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MICROSEM
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Fie pentru insecticid, fie pentru pesticid, sistemul Microsem
cu melc asigură un dozaj regulat al microgranulelor.
Designul său simplu permite o utilizare simplă și fiabilă.
Multi-scop, Microsem este compatibil cu majoritatea
produselor microgranulare de pe piață (insecticide, pesticide,
...).

Reglajul sistemului Microsem

Distribuție prin melc
Principiul distribuției Microsem se bazează pe un sistem cu melc. Microgranulele conținute
în rezervor sunt preluate de 2 melci (1). Agitatoarele (2) permit o alimentare consecventă a
acestor melci. O roată (3) distribuie apoi produsul uniform în jgheaburi (4).
Melcii pentru "Insecticide" (A)
permit distribuirea a 3 până la
25 kg/ha pentru o distanță între
rânduri de 75 cm.

1

2

A

3

4

Melcii pentru "Pesticide" (B)
permit distribuirea a 3 până
la 10 kg/ha pentru o distanță
între rânduri de 75 cm.

1

B

2

3

Tubul de coborâre
5

Ajustarea cantităţii de microgranule se face
folosind o cutie de viteze cu 18 trepte. Dacă este
necesar, sunt disponibile și alte pinioane și de
asemenea, un sistem rapid de declanșare.
Consultarea tabelului de dozare livrat împreună
cu utilajul permite o ajustare rapidă a cantităţii
de produs.

4

Microsem combinat

Tubul de coborâre pentru insecticid
al dispozitivului Microsem (6)
este amplasat între cele 2 discuri
pentru alimentarea cu produs a
liniei de însămânţare.
Tubul de coborâre pentru pesticid
al dispozitivului Microsem (7)
6 este reglabil pentru alimentarea Insecticidele şi pesticidele Microsem pot fi
cu produs a liniei de însămânţare asociate pentru o alimentare concomitentă cu cele
2 produse.
înainte de trecerea roţilor de
tasare.
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Pentru un reglaj simplu și ușor al
densității, puteți descărca gratuit
aplicația Monosem din Google Play sau
AppStore.

Buncăr și golirea
7
8
Capacitatea buncărelor Microsem este de 20L. Buncăre de
40 litri sunt de asemenea disponibile la alegere (asamblare
în funcție de cadru).
Gurile de evacuare (8) împreună cu tubul de coborâre (9)
permit o golire integrală, simplă şi rapidă, a produsului
rămas.

SISTEME DE ÎNTRERUPERE
CONTROLATĂ A RÂNDURILOR
Deconectările de rând permit o declanșare
individuală a fiecărei secții de însămânțare.
Sunt propuse câteva tipuri de sisteme de control.
Acestea opresc rotirea sistemului de distribuire
fără a opri vidul, evitând astfel amestecarea
semințelor în secțiile de însămânțare și variațiile
de aspirație.
Sistem mecanic cu pârghie
Sistemul mecanic de întrerupere cu ajutorul
unui levier, disponibil opţional, reprezintă
o soluţie economică pentru debraierea unei
secţii de însămânţare.

Sistem electromagnetic de întrerupere
a rândurilor

Sistem electromagnetic
de întrerupere a
rândurilor cu comandă
manuală

Sistemele electromagnetice de întrerupere a însămânţării/fertilizării pe
anumite rânduri/zone permit debraierea secţiilor de însămânţare/fertilizare
în mod individual, chiar din cabina tractorului. Cutia de comandă acționează
ambreiajele electromagnetice situate pe secţiile de însămânţare.
Sunt oferite mai multe modele de cutii de
control.

Sistemele electromagnetice cu
comandă manuală de întrerupere a însămânţării/fertilizării pe anumite
rânduri/zone permit debraierea secţiilor de însămânţare/fertilizare în mod
individual, chiar din cabina tractorului. Fiecare rând are atribuit pe panoul de
comandă un led de monitorizare. Acest sistem este disponibil pentru lucrul pe
2, 4, 6, 8 şi 12 rânduri.
Controllerul de intrerupere a rândurilor
CR 4200, special dezvoltat pentru
monitorul CS 4200, este disponibil
opţional. Aceasta poate gestiona până
la 12 întreruperi.

Ambreiaj electromagnetic pe
sectia Monoshox NX M

Exemple de sisteme de întrerupere controlată a rândurilor

Console de monitorizare a
însămânţării CS 4200, CS 5000 şi
ECU S6200, S7000 cu dispozitive de
întrerupere a rândurilor
Console de monitorizare a însămânţării CS 4200, CS 5000 şi
ECU S6200, S7000 pot fi echipate opțional cu dispozitive de
întrerupere a rândurilor În acest caz, comanda de declanșare a
secţiilor se face prin intermediul consolei de monitorizare.
CS 5000 şi ECU S6200, S7000 sunt echipate de asemenea şi cu
funcţie automată de tip „tramline” programabilă.
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CONSOLELE DE MONITORIZARE
A ÎNSĂMÂNŢĂRII
Specialiști în semănători de precizie, MONOSEM oferă o gamă largă
de monitoare de semințe, de la verificarea simplă a însămânțării,
până la numărarea cu indicarea distanței dintre semințe. MONOSEM
are de asemenea soluții ISOBUS pentru controlul densității
CS 5000

semințelor sau întreruperea automată a rândului prin GPS.

CS 10

CS 30 Classic

TOUCH Mini

CS 4200

CS 30 Comfort

TOUCH

NOU
Funcţii

CS 10

CS 30
Classic

CS 30
Comfort

CS 4200

CS 5000

ECU ISOBUS
ECU
ECU
ECU
S6200
S7000
S8000E

Controlul căderii seminţelor rând cu rând
Alarmă dacă nu există seminţe
Oprire alarmă

-

Prag de alarmă programabil

-

Viteză de lucru prin senzor

Întrerupere automată a rândurilor prin GPS

-

Număr maxim de rânduri

16

18

18

12

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Viteză de lucru prin radar
Contor al suprafeței
Densitate de seminţe medie
Distanţa dintre seminţe
Întrerupere manuală a rândurilor
Întrerupere programabilă a rândurilor

UT
ISOBUS

TC-SC
Terminal

Controlul densităţii de seminţe
: Standard

m : Optional

- : Indisponibil

-

m

-

-

-

Optional

m

-

m

-

m

m

m

24

12 - 24

24

m

m

m

m
m

TOUCH Mini - TOUCH

-

m
Hidraulic

Electric

Disponibilitatea acestor modele diferă în funcție de țară

Distribuție electrică

Senzorii de monitorizare a
semințelor sunt plasați sub
cutiile secţiilor de însămânţare.
Un fascicul de lumină permite
controlul trecerii semințelor, chiar
și a celor mai mici semințe.

Secțiile Monoshox NX M pot fi echipate cu distribuție electrică. Distribuția
fiecărei secții va fi antrenată de un motor electric printr-o curea de
distribuție. Unitatea de control ECU montată pe semănătoare va permite
utilizatorului să gestioneze populația de semințe din cabina tractorului
prin terminalele ISOBUS TOUCH Mini sau TOUCH. Sistemul este compatibil
cu întreruperea automată a rândurilor prin GPS (funcția TC-SC).
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SISTEMUL HIDRAULIC DE CONTROL
SEED-DRIVE
Câștigați în materie de randament de lucru fără a pierde din precizie. Semănătorile MONOSEM echipate
cu sistemul de control hidraulic Seed-Drive vă permit să modulați densitatea de semințe din cabina
tractorului.
2

Terminalul este conectat la semănătoare
printr-un cablu cu un conector standard
cu 9 pini, care respectă standardul ISO
11783 numit ISOBUS. Acest sistem asigură
o comunicare optimă și standardizată între
tractoare și utilaje.

2
1

3
4

Radar
Plasat pe semănătoare, radarul permite
măsurarea precisă a vitezei de lucru și elimină
fenomenul de alunecare.

5

3

1

Conector ISOBUS cu 9 pini

4

Modul ECU S7000H
Modulul ECU gestionează controlul hidraulic
al semănătorii. Acesta comunică cu terminalul
în conformitate cu standardul internațional
ISOBUS.
În plus față de managementul controlului,
CS 7000 se ocupă de numărarea suprafeței,
de calcularea densităţii medii de semințe,
de distanța dintre semințe și de asemenea,
permite gestionarea întreruperilor de rând
(echipament opțional).

Motor hidraulic
Cu sistemul de comandă a vitezei de transmisie,
cutiile de viteze ale semănătorii se înlocuiesc
cu unul sau mai multe motoare hidraulice
care permit o mișcare ușoară a secţiei.
Această metodă de acționare este o garanție a
fiabilității și a duratei de viață a sistemului.

5

Senzor de control al semințelor
Monitoarele individuale electronice asigură
controlul și numărarea semințelor pe fiecare
secţie, oferind o înaltă precizie a sistemului.

Pentru o calitate incomparabilă în însămânțare și o producție de muncă ridicată,
alegeți combinația câștigătoare: Monoshox NX M - Seed-Drive
• Amplasarea optimă a semințelor chiar și la viteze mari datorită acționării hidraulice netede și absenței alunecării
(control complet al computerului prin radar).

• Confort și economisire de timp, ajustări ușoare, rapide și intuitive ale densităţii de semințe din cabina tractorului.
• Economia semințelor: gestionați fără erori soiurile, parcelele, condițiile de însămânţare...
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PUNCTELE DE VEDERE
ALE FERMIERULUI

Specialistul în semănatul de precizie

Utilizator: Carlos Sanchez
Semănătoare : NX purtată,
de 6 rânduri
Anul de cumpărare: 2003
Suprafața totală: 2000 ha

Spania
provincia Navarre

Semănătoarea NX îmi permite să însămânţez 250 de hectare de porumb și fasole
indiferent de pregătirea solului. 15% din însămânţare se face in condiții de semănare
directă, 60% scăzută şi pana la 25% în solurile pregătite. Monosem este pentru mine o
marcă ce are întreaga mea încredere.
Utilizator: Tavriya-Skif
Semănătoare : NX cu fertilizator
tip retractabil 8 rânduri
Anul de cumpărare: 2005
Ucraina
Suprafața totală: 5000 ha

Isère

regiunea Zaporozhye

Semănătoarea NX este un utilaj robust și extrem de sigur,
care ne permite să însămânţăm în jur de 1000 ha pe an. Versatilitatea semănătorii
NX ne permite să lucrăm la fel de bine în solurile pregătite ca și în condiții de
pregătire redusă, cu o regularitate perfectă. Capacitatea fertilizatoarelor oferă o
mare autonomie, iar cadrul de tracțiune înseamnă că poate fi fixat pe un tractor
cu putere redusă.
Utilizator: Rüegsegger AG
Semănătoare: NX purtată cu
fertilizator, 6 rânduri
Anul de cumpărare: 2006
Suprafața totală: 500 ha

Utilizator: Gladyshev Anatoliy
Semănătoare : 2 x NX tip
retractabil cu fertilizator,
8 rânduri
Rusia
Anul de cumpărare: 2007
Regiunea Rostov
Suprafața totală: 1500 ha
(per semănătoare)
Investiția în 2 semănători NX ne-a permis să îmbunătățim productivitatea
datorită lucrărilor de prelucrare redusă a solului și a buncărelor de mare capacitate (semințe și îngrășăminte). Cadrele de tip tractabil nu necesită tractoare de
mare putere.
Utilizator: Gaec Ferme Decrozo
Semănătoare : NX rigid cu buncăr
de îngrășăminte, 6 rânduri
Anul de cumpărare: 2000
Franța
Suprafața totală: 1000 ha
Cu câțiva ani în urmă, am decis să renunțăm la lucrarea
câmpurilor noastre, deoarece solurile care au 15-20% argilă au devenit din ce în
ce mai greu de lucrat. MONOSEM a propus semănătoarea NX, încă în stadiu de
testare. Astăzi, semănătoarea NX se potrivește perfect cu cerințele noastre și am
recuperat o bună structură a solului și o creștere a vieții microbiene in sol.

Utilizator: Kovacs Zsigmond
Semănătoare : NX cu fertilizator
tip retractabil 6 rânduri
Anul de cumpărare: 2007
Ungaria
Suprafața totală: 900 ha
regiunea Debrecen

Elveția
Regiunea Zurich

Am ales semănătoarea NX pentru rezistența și precizia de
însămânţare perfectă. Această semănătoare însămânţează puțin peste 100 de
hectare pe an.
Utilizator: SCEA des Maouneyres
Semănătoare : NX rigid cu rezervor
de îngrășăminte Aulari și CS 7000,
12 rânduri
Franța
Anul de cumpărare: 2006
Gironde
Suprafața totală: 2100 ha
Semănând 600-650 ha de porumb pe an, NX este,
pentru noi, o semănătoare ideală: simplitate, distribuire de înaltă calitate și
însămânţare cu discuri duble și întreținere redusă. Productivitatea ridicată a
buncărelor este apreciată, iar precizia este fiabilă, în special, la sistemul SeedDrive, care elimină orice problemă de lucrare în solurile noastre nisipoase. Mai
mult, cu ajutorul aplicatorului de îngrășăminte, am reușit să reducem în jur de
40% din cheltuielile din acest domeniu.

Am ales semănătoarea NX pentru robustețea sa.
Semănătoarea însămânţează 200 ha de floarea soarelui și 250 de hectare de
porumb pe an, la o viteză de aproximativ 10 km/h. Chiar și la această viteză,
precizia este excelentă.
Utilizator: Gaec de Berberis
M. Cornuez
Semănătoare: NX purtată cu
fertilizator, 5 rânduri
Franța
Anul de cumpărare: 2005
Haute-Saône
Suprafața totală: 750 ha
Am cumpărat o semănătoare NX în comun acum 5 ani,
când am trecut la însămânţare fără pregătire. Am ales semănătoarea NX pentru
proiectarea sa potrivită pentru acest tip de însămânţare, dar si pentru consultanța
și asistența asigurate de MONOSEM. Am echipat semănătoarea cu roata PRO,
care permite plasarea semințelor în sol proaspăt și umed și chiar îmbunătățește
această plasare.
Utilizator: Derek Mathews
Semănătoare : 4 x NX tip tractabil
cu fertilizator, 6 rânduri
Anul de cumpărare: 2007
Africa de Sud
Suprafața totală: 2250 ha
provincia de nord-vest
(per semănătoare)

Utilizator: Vaclay Talak
Semănătoare : 2 x NX rigid cu
fertilizator, 6 rânduri
Anul de cumpărare: 2004
Republica Cehă
Suprafața totală: 3600 ha

regiunea Zlin

Am cumpărat prima noastă semănătoare NX acum 6 ani.
În calitate de contractori, am vrut o semănătoare care să funcționeze în toate
tipurile de condiții. Complet mulțumiți de performanța acestei semănători,
tocmai am cumpărat o alta, pentru șase rânduri.

29

Sunt agricultor de porumb și floarea-soarelui în regiunea de nord-vest.
Semănătoarea NX este foarte puternică, cu întreținere redusă. Sunt foarte
mulțumit de precizia de plasare a semințelor și de apariţia plantelor. Celălalt
avantaj al semănătorii NX este acela de a putea însămânţa in sol atât cu pregătire,
cât și în condiții normale.

CARACTERISTICI
SEMĂNĂTOARE TIP MONOSHOX NX M
Purtat TOP 7”

Tipul cadrului

Fix

Pliabil

Lăţime de lucru

3 m 00

3 m 20

4 m 70

6 m 30

9 m 20

4 m 70

6 m 30

Lăţime de transport

3 m 00

3 m 20

4 m 70

6 m 30

9 m 20

3 m 10

3 m 50

Număr de rânduri, porumb

4

4

6

8

12

6

8

Distanţa dintre rânduri, porumb cm

75

Exhaustor
Dimensiuni anvelope
Cutie de viteze

Microsem

75 - 76,2 - 80

Standard (20 setări)

1

1

1

1

1

1

3

Cu leviere (18 setări)

-

-

-

-

-

-

-

•

Buncăr de fertilizare

Buncăr
de fertilizare

70 -75 - 76,2 - 80

Acţionare prin PTO – 540 rpm în versiunea standard, 450 sau 1000 rpm - la cerere
Acţionare hidraulică - opţional, cardan cu cuplare universală - disponibilă opţional
(sau 4) x
2 (sau 4) x 4 x (6.5x16) 2 x (6.5x16) 4 x (6.5x16)
2 x (6.5x16) 2 x (6.5x15) 2(6.5x16)
(6.5x16)

•

•

•

•

•

•

Standard

-

-

-

-

-

-

-

"De mare capacitate"

m

2 x 400 l.

m

2 x 400 l.

m

2 x 700 l.

m

2 x 1000 l.

-

-

-

Frontal Standard

m

m

m

m

-

m

m

Frontal DUO

m

m

m

m

m

m

m

Insecticid

m

1)

m

m

m

m

m

m

Pesticid

m

1)

m

m

m

m

m

m

Contor suprafaţa lucrată (hectare)

m

m

m

m

m

m

m

Consolă de monitorizare a însămânţării

m

m

m

m

m

m

m

Kit de semnalizare rutieră
Semănătoare numai pentru porumb
(cu fertilizator)

m

m

m

m

m

m

m

1250 kg
(1570 kg)

1260 kg
(1580 kg)

1680 kg
(2140 kg)

2150 kg
(2910 kg)

3350 kg
(-)

2700 kg
(-)

3000 kg
(-)

PRINCIPALELE DISCURI DE ÎNSĂMÂNȚARE MONOSHOX NX M
Tip de
seminţe

Discuri livrate Număr de găuri Diametrul găurilor Distanțele între rânduri
standard
(cutia de însămânțare standard)

Alte posibilităţi,
număr şi Ø orificiilor
18 - 24 şi ø 4,5 - 6 mm

Porumb

DC 3050

30

5 mm

7 până la 21,5 cm

Floarea soarelui

DC 2425
DC 1825

24
18

2,5 mm

9 până la 26,5 cm
13 până la 35,5 cm

Soia

DC 6045

60

4,5 mm

3,5 până la 11 cm

Rapiţă

DC 7212

72

1,2 mm

2,5 până la 5,5 cm

36 - 60 - 120

Varză

DC 3612

36

1,2 mm

6 până la 18 cm

72 - 120

Sorg

DC 7222

72

2,2 mm

3 până la 9 cm

36

Fasole mare

DC 3060

30

6 mm

7 până la 21,5 cm

ø 5 - 6,5 mm

Arahide

DC 3065

30

6,5 mm

7 până la 21,5 cm

36 şi ø 5,5 - 6 mm

Pentru alte modele, distanţe speciale între rânduri şi alte culturi, vă rugăm să ne consultaţi.
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TEHNICE

Specialistul în semănatul de precizie

SEMĂNĂTOARE TIP MONOSHOX NX M
Tip tractat TOP 7 "
Fix

Pliabil

9 m 20

3 m 20

5 m 10

6 m 70

4 m 50

4 m 50

4 m 50

6 m 00

6 m 00

6 m 80

9 m 20

5 m 20

3 m 20

5 m 10

6 m 70

3 m 00

3 m 00

3 m 40

3 m 00

3 m 00

3 m 40

5 m 00

12

4

6

8

6

6

6

8

8

8

12

75

80(2)

70

75

80

70

2 - 80

70 -75 - 76,2 - 80

70

Acţionare prin PTO – 540 rpm în versiunea standard, 450 sau 1000 rpm - la cerere
Arbore de priză cu unghi mare, acţionare hidraulică - opţional, cardan cu cuplare universală - disponibilă opţional
2x
2x
2x
2x
2x
2x
2x
4 x (7.5x20) 4 x (7.5x20) (265/70R19,5)
(295/60R22,5) (295/60R22,5) (265/70R19,5) (295/60R2,5) (295/60R2,5) (295/60R2,5)

4 x (6.5x16)

2 x (7.5x20)

3

1

1

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

m

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

m

2 x 400 l.

m

2 x 700 l.

m

2 x 1000 l.

m

1 x 1030 l.

m

1 x 1030 l.

m

1 x 1030 l.

m

1 x 1500 l.

m

1 x 1500 l.

m

1 x 1500 l.

4 x 270 l.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

m

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

1660 kg
(1960 kg)

2430 kg
(2820 kg)

3030 kg
(3660 kg)

•
2500 kg

•
2550 kg

•
3100 kg

•
3100 kg

•
3150 kg

m

3600 kg
(-)

•
2500 kg

(2900 kg)

(2900 kg)

(2950 kg)

(3650 kg)

(3650 kg)

(3700 kg)

ECHIPAMENTUL SEMANATORII MONOSHOX NX M
Caracteristici tehnice

Echipamentul secţiei de însămânţare*

•
•

Buncăr de 70L
Roţi de control 110 mm
Roțile de bulgări

m

Discuri stelate pentru resturi vegetale

m

Roată de bulgări flotantă

m

Roata de gunoi și brăzdare circulare

•

Brăzdar circular neted

m

Brăzdar circular încrețit

m

Amortizor Monoshox.EU

•

Roată PRO

m

Roată de tasare 2”

m

Roată de tasare 1”

•

Roţi grele de tasare crestate

m

Discuri crestate pentru roți de tasare 1 sau 2 "

m
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•

4250 kg
(5050 kg)

: Standard
m : Optional
- : Indisponibil
* : În funcție de țară
1) : Incompatibil cu
fertilizator
2) : Spațiu între rânduri
de 80 cm, vă rugăm
să ne consultați
Pentru alte modele,
distanţe speciale
între rânduri şi alte
culturi, vă rugăm să ne
consultaţi.

Valoarea de revânzare

Calitatea MONOSEM

Valoarea de revânzare este un bun
Calitatea este dintotdeauna
indicator ce vizează atât calitatea
o valoare importantă pentru
produsului cât şi poziţionarea
MONOSEM. De aceea,
acestuia pe piaţa de profil. Astfel,
în procesul de producţie acordăm
atunci când vă hotărâţi să revindeţi o importanţă deosebită controlului
semănătoarea dumneavoastră
calităţii produselor noastre.
MONOSEM, veţi aprecia cu
siguranţă valoarea de revânzare
ridicată a acestui utilaj.

Consiliere permanentă

Experienţa

Piese de schimb

Partenerii MONOSEM
sunt specialişti calificaţi în
a vă informa cu privire la
operaţiunile de cultivare
şi sunt pregătiţi permanent
să raspundă aşteptărilor
dumneavoastră.

În întreaga lume, calitatea
şi fiabilitatea sunt adesea
asociate cu MONOSEM.
Acesta este rezultatul unui
know-how câştigat în peste
70 de ani de experienţă în
agricultură.

Departamentul nostru de
piese de schimb dispune de
un stoc considerabil de piese
de schimb şi accesorii.
Astfel, chiar şi după mai mulţi ani
veţi găsi cu siguranţă
la distribuitorul MONOSEM
din zona dumneavoastră
toate componentele
de care aveţi nevoie.

Semănătoare universală Semănătoare pneumatică
Semănătoare NC
Semănătoare universală pneumatică NG Plus 4 cu specială cu discuri pentru
Semănătoare de
Semănătoare mecanică
pneumatică polivalentă cu
pneumatică
legume MS pentru MECA V4 pentru sfeclă de
terenuri cu « pregatire
discuri
brăzdare cu patină
Monoshox NG Plus M
seminţe mici dimensiuni
zahăr peletată
minimă» Monoshox NX M
cu discuri

Cultivator

Paris

Dealer
Nantes

Largeasse

COMPAGNIE COMMERCIALE RIBOULEAU

Poitiers

15, rue Beaujon - 75008 PARIS - FRANCE
Bordeaux

RIBOULEAU MONOSEM
Fabrici – Tehnică - Cercetare - Informaţii
12, rue Edmond Ribouleau - 79240 LARGEASSE FRANCE
TEL. 00 33 5 49 81 50 00 – FAX 00 33 5 49 72 09 70

Prouteau & Fils Imprimeurs - Bressuire (79) - 05 49 74 25 99

Specialistul în semănatul de precizie

Toate informaţiile privind echipamentele, aspectul exterior, greutăţile şi dimensiunile incluse în acest material sunt cele aflate în vigoare la data tipăririi acestuia şi variază in functie de fiecare ţară. Orice informaţie poate suporta modificări fără o notificare
prealabilă. Această broşură nu poate fi considerată un document contractual. Distribuitorul Monosem din vecinătatea dumneavoastră nu va ezita să vă informeze despre orice eventuale modificări legate de acest material tipografic.
Pentru realizarea unei ilustrări cât mai edificatoare este posibil ca anumite dispozitive de siguranţă sau elemente complementare să fi fost îndepărtate din respectivele ilustraţii. În afara acestui caz excepţional şi în conformitate cu manualele de utilizare ale produselor noastre, toate aceste
sisteme si elemente trebuie să rămână tot timpul asamblate la utilajul dumneavoastră.
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