Szemenkénti vetőgépek

A PROSEM RENDSZER
A SOLÀ SZEMENKÉNTI VETŐGÉP

A PROSEM K a Solá vállalat által gyártott legfejlettebb szemenkénti vetőgép. Ennek a termék generációnak a piaci bevezetése 2002-ben történt meg. A piacon ez a legszélesebb
vetőgép sorozat, amely minden gazdálkodó igényeinek
megfelel.

A PROSEM RENDSZER
A VETÉS FOLYAMATA

A vetőbarázda előkészítése és a szármaradványok eltávolítása.

A vetőbarázda megnyitása 9° fokban döntött csoroszlyapárokkal a
szabályos és pontos vetés érdekében.

Szabályos barázdafenék kialakítása, amely
optimális vetést tesz
lehetővé.

Tökéletesen egyenletes
távolság az egyes magok között.

A vetőbarázda lezárása, amely lehetővé teszi a növények optimális növekedését.

9º: A KÜLÖNBSÉG
A PROSEM az egyetlen olyan vetőgép a piacon, amely 9° fokban döntött kettős vetőbarázda nyitó csoroszlyákkal van felszerelve. Ez a jellemző a független vizsgálatok eredményei alapján jelentős termésátlag növekedést eredményez a vetőmag elhelyezésének módjából és a vetésmélységből eredően, ami
segíti a növények korai és egyenletes kelését. Ezek az eredmények évről-évre
bizonyítják, hogy a PROSEM K a szemenkénti vetőgépbe végrehajtott legjobb
befektetést jelenti a piacon.

A K VETŐELEMEK

A K VETŐELEMEK
A VETŐELEMEK TALAJNYOMÁSÁNAK
SZABÁLYOZÁSA
A vetőelem talajnyomásának
szabályozása.

50 LITERES MAGTARTÁLYOK
Műanyag magtartályok.

MAGADAGOLÓ
SZERKEZET
A megfelelő vetési pontosságot biztosító szabályozó szerkezettel
van felszerelve.

VETÉSMÉLYSÉG
SZABÁLYOZÁS
A vetésmélységet laza
összekötőkarok és
lengő kerekek szabályozzák

MAGTAKARÓ
KEREKEK

MÉLYSÉGSZABÁLYOZÓ
KEREKEK

KETTŐS BARÁZDANYITÓ TÁRCSA

SZÁRTERELŐK

A vetőbarázda takarását végzik. A nyomóerejük és a dőlésük állítható.

A vetésmélység szabályozását végzik.

A vetőbarázda felnyitását végzik.

A szármaradványokat
távolítják el a vetősorból az egyenletes vetésmélység elérése érdekében.

A MAGADAGOLÓ SZERKEZET
HARMONIKUS MŰKÖDÉS
A vákuum kamra és a vetőtárcsa együtt forog.
Ez a SOLÁ innovációja és bejegyzett szabadalma.
Nincsenek csuklók, nincs súrlódás, nincs kopás. Önnek szerszámokra sem lesz szüksége.
A PROSEM rendszer maximális pontossággal dogozik, még nagy sebességnél is.

EGYENLETES VETÉS
A maglesodró tökéletesen a vetőtárcsára simul. Mindössze két rögzítési
pont és egy mágnes ereje tartja annak érdekében, hogy könnyű legyen
kivenni a vetőtárcsát.
A maglesodró beállítása könnyen és
gyorsan végezhető, ami megakadályozza a kettős vetést a vetőmag
méretétől függetlenül, valamint a vetőmag a megfelelő helyzetben rögzül, ami a vetés nagyobb egyenletességét biztosítja.
A beállítás nagyméretű ellenőrző ablakon keresztül figyelhető.

1. LÉPÉS
A magokat a vákuum szívóhatása tartja a vetőtárcsa egyes furatain.
Az egyes vetőmag típusokhoz más-más tárcsa
szerelhető be.

A MAGADAGOLÓ SZERKEZET
2. LÉPÉS

3. LÉPÉS

A vetőtárcsa minden egyes
furatában csak egyetlen
vetőmag rögzül. Ezzel
együtt megakadályozza,
hogy a vetőmag a csávázószer miatt a vetőtárcsára
tapadjon, máskülönben
megsérülhetne.

Ezen a ponton a vetőmagok beállnak a megfelelő
ejtési pozícióba a vetési
sebességtől függetlenül.
A vetőtárcsa furatának
másik oldalról történő lezárása miatt megszűnik a vákuum és a vetőmagok
egymás után belehullanak
az ejtőcsőbe.

PROSEM RENDSZER

A PROSEM K vetőtárcsa
rendszert más rendszerekkel ellentétben kizárólag
erős mágnesek rögzítik,
ami tökéletesen lég- és vízmentes adagolókamrát
eredményez, megakadályozva a vákuum veszteségeket. Ez a rendszer kiküszöböli a kopóalkatrészeket. Felejtse el az alkatrész
cseréket és a karbantartásokat.

VETŐTÁRCSÁK
A vetőtárcsák (1,5 mm
vastag) széles választéka
áll a felhasználók rendelkezésére minden vetőmag
típushoz.

A PROSEM K VÁZ

FIX VÁZAS PROSEM K
A PROSEM K sorozat alapszintű modellváltozata. A fix merev váza rendkívül könnyen kezelhetővé teszi. A vetőelemek fix, legalább 33 cm-es távolságban vannak egymástól felszerelve.

TELESZKÓPOS VÁZAS PROSEM K
A TELESZKÓPOS VÁZAS PROSEM K rendszer vetőelemei egymástól fix távolságra helyezkednek el a munkahelyzetben. A szélső vetőelemek betolásával azonban a modellváltozattól függően
2,50 méterre, 3,30 méterre, vagy 3,00 méterre csökkenthető a vetőgép szállítási szélessége.

A PROSEM K RENDSZEREK

PROSEM K VARIANT
A PROSEM K VARIANT rendszeren könnyedén módosítható a traktor fülkéjéből az
egyes vetőelemek egymás közötti távolsága, bizonyos modellváltozatokon 3,30 méteres,
vagy 3,00 méteres szállítási szélességre.

ÖSSZECSUKHATÓ VÁZAS PROSEM K
A FIX, a TELESZKÓPOS és a VARIANT vázas gépek igény esetén rendelhetők összecsukó rendszerrel is, amellyel a 8 - 13 vetőelemmel felszerelt gépek modellváltozattól
függően 3,0 méteres, illetve 3,30 méteres szállítási szélességre csukhatók össze.

A FIX VÁZAK
A FIX vázas PROSEM K vetőgépeket gazdag
alapfelszereltség jellemzi. A vázszerkezetük
rendkívül erős a nehéz munkakörülmények elviseléséhez. Ezek a könnyen használható vetőgépek leginkább fix sortávolsággal végzett
vetésre alkalmasak.

TÍPUS ÉS SOROK
SZÁMA
SOROK KÖZÖTTI
TÁVOLSÁG (cm)

FIX VÁZAS GÉP HOSSZIRÁNYÚ SZÁLLÍTÁSA
A legegyszerűbb rendszer, amellyel a nagy
munkaszélességű vetőgép is percek alatt szállítási szélességre (3 m) állítható.

TÍPUS ÉS SOROK
SZÁMA
SOROK KÖZÖTTI
TÁVOLSÁG (cm)

FIX - VARIANT MANUAL VÁLTOZAT
A váz, amely lehetővé teszi a vetőelemek közötti távolság módosítását a fix váz robosztusságával párosítva. A vetőelemek közötti távolság 5 perc alatt módosítható egy menetes tengellyel.

TÍPUS ÉS SOROK
SZÁMA
SOROK KÖZÖTTI
TÁVOLSÁG (cm)

A FIX VÁZAK

A vetőelemek elrendezése a FIX PROSEM K vetőgép változaton

Vetőgép szállító kocsival a szállítási szélesség mindössze 3 méter.

A rendszer a vetőelemek közötti
távolság beállításához.

A vetőelemek elrendezése a FIX VARIANT MANUAL PROSEM K vetőgép változaton

A TELESZKÓPOS VÁZAK
TELESZKÓPOS VÁZ

Szimpla TELESZKÓPOS PROSEM K VÁZ

TÍPUS ÉS SOROK
SZÁMA
SOROK KÖZÖTTI
TÁVOLSÁG (cm)

Ezzel a rendszerrel Önnek lehetősége van a 6-,
vagy 7-soros, fix sortávolságú PROSEM K vetőgépnek a modellváltozattól függő 2,5, 3, vagy
3,3 méteres szállítási szélességre állítására
gyorsan és a traktor vezetőfülkéjében ülve.

Dupla TELESZKÓPOS PROSEM K váz

7 sor - 60
6 sor - 80

A TELESZKÓPOS VÁZAK

A vetőelemek elrendezése a TELESZKÓPOS PROSEM K (250/6) vetőgép változaton

A vetőelemek elrendezése a TELESZKÓPOS PROSEM K (300/6, 300/7) vetőgép változaton

A vetőelemek elrendezése a TELESZKÓPOS PROSEM K (300/7S) vetőgép változaton

A VARIANT VÁZAK
VARIANT

TÍPUS ÉS SOROK
SZÁMA
SOROK KÖZÖTTI
TÁVOLSÁG (cm)

6 sor 70-80 6 sor 50-70 7 sor 45-60
4 sor 95
4 sor 95 6 sor 70-80

VARIANT PLUS

TÍPUS ÉS SOROK
SZÁMA
SOROK KÖZÖTTI
TÁVOLSÁG (cm)

A PROSEM K VARIANT PLUS modellváltozatot
ugyanazok a karakterisztikák jellemzik, mint a
PROSEM K VARIANT modellt azzal a különbséggel, hogy az egyes sorok közötti távolság központilag szabályozható milliméteres pontossággal,
kézzel egy menetes tengellyel.

6 sor 45-60
6 sor 70-75

VARIANT IDRA

TÍPUS ÉS SOROK
SZÁMA
SOROK KÖZÖTTI
TÁVOLSÁG (cm)

A PROSEM K VARIANT változaton az egyes vetőelemek közötti távolság 5 cm-es lépésekben változtatható a traktor vezetőfülkéjéből, valamint átállítható 7-sorosról 6-sorosra a középső vetőelem kiiktatásával. A vetőgép szélessége a szállításhoz 3,
vagy 3,30 méterre csökkenthető.

9 sor 40-55 9 sor 45-60
8 sor 65-75 8 sor 70-80

A PROSEM K VARIANT IDRA modellváltozatot
kettős vázszerkezet és teleszkópos szélességállítás jellemzi. Az egyes vetőelemek közötti távolság
5 cm-es lépésekben módosítható a traktor fülkéjéből, továbbá a középső vetőelem kikapcsolásával
9-sorosról 8-soros vetőgépre alakítható át. Szállításhoz a vetőgép szélessége 3, vagy 3,30 méterre
csökkenthető.

A VARIANT VÁZAK

A vetőelemek elrendezése a PROSEM K VARIANT (300/6 és 300/7) vetőgép változaton

A vetőelemek elrendezése a PROSEM K VARIANT (300/7S) vetőgép változaton

VARIANT PLUS rendszer a sortávolság milliméteres
pontosságú beállításához.

VARIANT rendszer a vetőelemek beállításához.

A vetőelemek elrendezése a PROSEM K VARIANT IDRA (300/7, 300/8, 300/9, 330/8 és 330/9) vetőgép változaton

AZ ÖSSZECSUKHATÓ VÁZAK
BPO

A vetőgép szállító pótkocsi, amely 12 méteres vetésszélesség elérését teszi lehetővé. Ez a változat két 6 méteres munkaszélességű vetőgépnek egy standard 3-pontos függesztővázzal történő összekapcsolásával jön létre.
A szállítási szélessége 5 méter. Ez a vetőgép opcióként tarlóba szóró
műtrágya kijuttató berendezéssel is felszerelhető. A BPO rendszer
egyetlen mechanikus, vagy hidraulikus meghajtású vákuum ventilátorral rendelhető.

AZ ÖSSZECSUKHATÓ VÁZAK
AZ ÖSSZECSUKHATÓ VÁZAS SOROZAT
A PROSEM összecsukó rendszer lehetővé teszi az akár nyolc-tizenhárom soros
vetőgépek összecsukását modellváltozattól függően mindössze 3, vagy 3,30 méteres szállítási szélességre.
A FIX FOLDING vázon a nyolctól-tizenkettőig terjedő vetőelemek távolsága nem
módosítható, a szállítási szélesség pedig
3, 3,30, illetve 4,10 méterre csökkenthető.
A VARIANT MANUAL FOLDING FIX váz
tizenkettőtől nyolcig terjedő vetőelem
számmal rendelhető, és a sortávolság
egy menetes tengellyel változtatható.
A munkaszélessége minden esetben hat
méter, a szállítási szélessége pedig 3, illetve 3,30 méter lehet.
A FOLDING TELESCOPIC vázon a tíz,
vagy tizenegy vetőelem távolsága nem
változtatható, a szállítási szélesség pedig
3, illetve 3,30 méter lehet.
A FOLDING VARIANT vázon a vetőelemek távolsága nem változtatható a
VARIANT IDRA változaton, illetve 5 cmes lépésekben változtatható az Omnia
változaton. Mindkét változat 12, vagy 13
vetőelemmel rendelhető, a szállítási szélességük pedig 3, illetve 3,30 méter.

ÖSSZECSUKHATÓ FIX
TÍPUS ÉS SOROK
SZÁMA
SOROK KÖZÖTTI
TÁVOLSÁG (cm)

70 csukva=315

ÖSSZECSUKHATÓ VARIANT MANUAL
TÍPUS ÉS SOROK
SZÁMA
SOROK KÖZÖTTI
TÁVOLSÁG (cm)

12 sor 45-50
8 sor 75-80

12 sor 50
9 sor 60-68
8 sor 75-80

ÖSSZECSUKHATÓ TELESZKÓPOS
TÍPUS ÉS SOROK
SZÁMA
SOROK KÖZÖTTI
TÁVOLSÁG (cm)

ÖSSZECSUKHATÓ VARIANT IDRA
TÍPUS ÉS SOROK
SZÁMA
SOROK KÖZÖTTI
TÁVOLSÁG (cm)

Összecsukható vázrendszer

OMNIA

ALAPFELSZERELTSÉG

MINDEN, AMIRE ÖNNEK
SZÜKSÉGE VAN
A PROSEM K vetőgép az egyik legerősebb és legjobban felszerelt munkagép a piacon.
Mindegyik modellváltozatot a márkánkat fémjelező gyártási csúcsminőség jellemzi.

Szármaradvány terelő és vetőcsoroszlya állítható magassággal.

Két, egymástól független, 5” collos mélységszabályozó kerék kaparólemezekkel.

„V” elrendezésű tömörítő kerék 1”, vagy
2” collos szélességgel, állítható nyomóerővel és dőlésszöggel.

Automata erőátvitel. (A 7-sorosnál nagyobb FIX, valamint a TELESCOPIC és
a VARIANT modelleken).

Áttétel módosítás lánckerekekkel.
(A legfeljebb 7-soros FIX modelleken).

Kettős tárcsás vetőcsoroszlya egyenként két-két kaparólemezzel.

Vetőmag ejtőcső rozsdamentes acél
erősítéssel.

Két hajtókerék elöl és négy hajtókerék
a műtrágyaszóróval felszerelt FIX
600/12 és 600/8 modelleken.

Lehetőség a vetőelemek egyenkénti
kézi kikapcsolására.

ALAPFELSZERELTSÉG

Gazdag vetőtárcsa választék.

Kitámasztó láb.

Kapcsoló a vetőelemek egyenkénti ki- /
bekapcsolásához
TLT kardántengely.

Nagyteljesítményű ventilátor és szívónyomás mérőóra.

A vetőelemek talajnyomás beállítása.

Hidraulikusan mozgatott nyomjelző
tárcsák lezuhanás gátló szeleppel.

OPCIÓS TARTOZÉKOK
ALKATRÉSZEK

KÖZBENSŐ TÖMÖRÍTŐKERÉK

Gumikerék

SZÁLLÍTÓKOCSI

DIGITÁLIS HEKTÁRSZÁMLÁLÓ

Rozsdamentes
acél kerék

ELEKTRONIKUS VETÉSVEZÉRLŐ
MONITOR
Hektárszámláló, sebességszabályozás, hektáronkénti vetőmag mennyiség,
tőtávolság, soronkénti tőszám figyelmeztetés.

Hosszirányú szállítókocsi

Keresztirányú szállítókocsi

VETŐTÁRCSÁK

1,5 mm vastag rozsdamentes acél
vetőtárcsák rendelhetők minden vetőmag típushoz.

AUTOMATA SORKIKAPCSOLÁ

Elektronikus sorkikapcsolás a traktor fülkéjéből.

MŰTRÁGYA- ÉS MIKROGRANULÁTUM SZÓRÓ

KÉSES
CSOROSZLYA

KETTŐS TÁRCSÁS
CSOROSZLYA

MIKROGRANULÁTUM
SZÓRÓ
20 literes mikrogranulátum tartály: talajfertőtlenítőhöz és csigairtóhoz. Könnyű beállítás és tisztítás

Késes műtrágya
csoroszlya
erősített késsel

KETTŐS MŰTRÁGYA
CSOROSZLYA

Kettős műtrágya
csoroszlya a
PROSEM FIX és a
TELESCOPIC változatokhoz, állítható talajnyomással.

Kettős tárcsás
műtrágya
csoroszlya

MŰTRÁGYA
TARTÁLY

300 literes műtrágyatartály keverőpálcákkal
bármilyen granulált műtrágyához. Könnyen
beállítható adagoló berendezés és egyszerű
hozzáférés a tisztításhoz.

KIBLI ELSŐ MŰTRÁGYA
TARTÁLY
2000 literes első függesztésű műtrágyatartály
mechanikus, vagy elektromos adagoló berendezéssel sebességmérő radarral. Hidraulikus ventilátor és olajhűtő. Műtrágyához és vetőmaghoz
egyaránt alkalmas.

KÉSES MŰTRÁGYA
CSOROSZLYA

Késes műtrágya
csoroszlya vasból.

DIREKTVETŐ TARTOZÉKOK

KÉSES
VETŐCSOROSZLYA
Rozsdamentes acél késes vetőcsoroszlya direktvetéshez

„V” ELRENDEZÉSŰ
CSIPKÉS TÁRCSÁK
„V” elrendezésű rozsdamentes csipkés tárcsák gumibetétekkel és állítható dőlésszöggel.

SD CSIPKÉS
NYOMJELZŐ TÁRCSA
Rozsdamentes acél csipkés nyomjelző tárcsa
mélységhatárolóval.

„TURBÓ”
CSOROSZLYA

„Turbo” vetőcsoroszlya
állítható magassággal és
munkamélységgel.

SD KETTŐS TÁRCSÁS
MŰTRÁGYA CSOROSZLYA
Kettős műtrágya csoroszlya a
PROSEM FIX és a
TELESCOPIC változatokhoz, állítható talajnyomással, direktvetéshez.

FORGÓ SZÁRMARADVÁNY
TERELŐ TÁRCSÁK
Rozsdamentes acélból.
Paralelogramma vázon,
állítható magassággal és
eltolással.

VETŐTÁRCSÁK

VETŐMAG
TÍPUS
Napraforgó

Kukorica

Cirok
Gyapot

Repce

Marharépa

Veteménybab
Borsóbükköny
Lóbab
Paradicsom
Póréhagyma
Zöldbab

Csicseriborsó

Mexikói bab
Kerek zöldbab

Karfiol
Szója
Sárgarépa

Furat átmérő (mm)

RENDELHETŐ
NEM RENDELHETŐ
EGYEZTETÉST IGÉNYEL

FIX

Sorok száma
Munkaszélesség (cm)
Szállítási szélesség
Sortávolság
Közbenső tömörítő kerék
Hosszirányú szállítókocsi
Elektronikus hektárszámláló
Elektronikus vetésvezérlés
Automata sorkikapcsolás
Talajfertőtlenítő szóró (14 liter/sor)
Csigairtó szóró (14 liter/sor)
Kombinált talajfertőtlenítő / csigairtó
szóró
Műtrágya tárcsák
Műtrágya kultivátorok
Turbó tárcsák és műtrágya tárcsák
Standard műtrágyatartály
Nagykapacitású műtrágya tartály
Nyitócsoroszlya a vetőelemeken
Turbina kimeneti terelőlemezek
Turbo nyitócsoroszlyák tartóval
Forgó szármaradvány terelő tárcsák
„V” elrendezésű tömörítő kerekek
„SD” csipkés nyomjelző tárcsák
Késes nyitócsoroszlya tartóval
„SD” kettős műtrágya tárcsa tartóval
„KIBLI” első függesztésű műtrágya tartály

SZÁLLÍTÁS

FIX

7 sor - 420-as
6 sor - 560-as

7 sor -60 cm
6 sor - 80 cm

RENDELHETŐ
NEM RENDELHETŐ
EGYEZTETÉST IGÉNYEL

Sorok száma
Munkaszélesség (cm)

6 sor - 420-480
4 sor - 380-as

6 sor - 300-450
4 sor - 380-as

7 sor - 315-350
6 sor - 420-480

7 sor - 270-420
6 sor - 490-525

Szállítási szélesség
Sortávolság
Közbenső tömörítő kerék
Hosszirányú szállítókocsi
Elektronikus hektárszámláló
Elektronikus vetésvezérlés
Automata sorkikapcsolás
Talajfertőtlenítő szóró (14 liter/sor)
Csigairtó szóró (14 liter/sor)
Kombinált talajfertőtlenítő / csigairtó
szóró
Műtrágya tárcsák
Műtrágya kultivátorok
Turbó tárcsák és műtrágya tárcsák
Standard műtrágyatartály
Nagykapacitású műtrágya tartály
Nyitócsoroszlya a vetőelemeken
Turbina kimeneti terelőlemezek
Turbo nyitócsoroszlyák tartóval
Forgó szármaradvány terelő tárcsák
„V” elrendezésű tömörítő kerekek
„SD” csipkés nyomjelző tárcsák
Késes nyitócsoroszlya tartóval
„SD” kettős műtrágya tárcsa tartóval
„KIBLI” első függesztésű műtrágya tartály

6 sor - 70-80 cm 6 sor - 50-75 cm 7 sor - 45 60 cm
4 sor - 95 cm
4 sor - 95 cm
6 sor - 70-80 cm

7 sor - 45-60 cm
6 sor - 70-75 cm

9 sor - 360-495 9 sor - 405-540
8 sor - 585-630 8 sor - 630-720
12 sor - 540-600
12 sor - 540-600
9 sor - 675-720
8 sor - 600-640 8 sor - 600-640

9 sor - 40-55 cm 9 sor - 45-60 cm
8 sor - 65-70 cm 8 sor - 70-80 cm
12 sor - 45-50 cm 12 sor - 45-50 cm
8 sor - 75-80 cm 9 sor - 75-80 cm
8 sor - 75-80 cm

VARIANT OMNIA
ÖSSZECSUKHATÓ

VARIANT OMNIA
ÖSSZECSUKHATÓ

VARIANT IDRA
ÖSSZECSUKHATÓ

VARIANT IDRA
ÖSSZECSUKHATÓ

TELESZKÓPOSAN
ÖSSZECSUKHATÓ

TELESZKÓPOSAN
ÖSSZECSUKHATÓ

TELESZKÓPOSAN
ÖSSZECSUKHATÓ

TELESZKÓPOSAN
ÖSSZECSUKHATÓ

VARIANT KÉZZEL ÖSZSZECSUKHATÓ

VARIANT KÉZZEL ÖSZSZECSUKHATÓ

FIX ÖSSZECSUKHATÓ

FIX ÖSSZECSUKHATÓ

FIX ÖSSZECSUKHATÓ

FIX ÖSSZECSUKHATÓ

ÖSSZECSUKHATÓ

Kizárólagos magyarországi importőr:

6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 55.
www.valkon.hu

