
Дискова сеялка за директна сеитба

6200 AIR DRILL
 Интензивна сеитба
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� Пряка дискова сеитба на зърнени култури и фуражи.

� Модели с 5 и 6 метра ширина на оран.

� 3 метра транспортна ширина.

� Еднодискови браздообразуватели, които осигуряват дълъг полезен живот и  
минимален разход за поддръжка.

� Стъпка на сеитба 17.5 см.

� Бункер 3.500 литра (Модел само семена) или (5.000 литра за семена и тор).
� Опция за променливо дозиране посредством карти с предписания.

� Оборудвана с активна хидравлична система, която поддържа постоянна 
равномерността на сеитбата, независимо от условията на почвата. Можете да 
изберете до 250 кг натиск, за да постигнете перфектно притъпкване.

� Разстоянието от 1,5 метра между сеещите звена осигурява прекрасен поток на 
отпадъците от стърнища и, едновременно с това, позволява лесен достъп за 
осъществяване на поддръжка.

� Максимално междуосово разстояние за избягване на преобръщане при транспорт.

� Оборудвана със система за дозиране “air dril” с призната на международно ниво 
ефикасност, която осигурява постоянно зареждане с въздух и консумативи, 
постигайки отлично и много равномерно разпределение за всеки браздообразувател.

� Минимално сбиване на почвата, благодарение на 4 гуми 400/60 15.5 с висока степен 
на флотация.

� Изключителна термично конвертируема система за електростатично прахово 
боядисване, която осигурява висока устойчивост на удари, трайност и най-добрата 
завършена повърхност в индустрията.

� Серийно оборудвана с високо ефективен компютър за мониторинг и голям брой 
функции.

� Хидравлична дискова спирачна система.

ПОДСИЛЕТЕ ВАШАТА СЕИТБА И
ОТВЕДЕТЕ Я НА ДРУГО НИВО

Преди поведе от 25 години, през 1992 г., Tanzi 
пусна на пазара първата си еднодискова сеялка 
за директна сеитба. Тази технология, наложена 
от TANZI от самото начало, днес е призната в 
световен план.

Потопени в новата ера и по изискване на 
потребители и земеделски производители, 
разработихме TANZI 6200 AIR DRILL. Една 
дискова сеялка за директна сеитба с висока 
автономност (3.500 литра за модел само 
семена), силно подсилена рама (+20 % тегло 
спрямо конкуренцията), максимално 
междуосово разстояние, за да се избегне 
преобръщане при транспорт, и най-големият 
атрибут: еднодисков браздообразувател TANZI, 
създаден за работа при най-екстремни условия 
на директна сеитба.

Всичко това и още детайли, които добавят 
производителност и ефективност на машината, 
превръщайки я в една уникална сеялка на 
пазара. 
Вашият идеален съюзник за директна сеитба.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Настоящата брошура бе съставена за 
разпространение на международно ниво. Изискваната 
мощност е приблизителна и може да се променя, в 
зависимост от почвата, опции или други променливи. 
Спецификациите и дизайнът подлежат на промени 
без предварително известие.
TANZI® си запазва правото да внася промени без 
предварително известие.

TANZI® е регистрирана марка на Mario Tanzi S.A. 
Проектите са защитени с вече съществуващи и в 
процес на регистриране патенти.

Агри Маркет БГ селскостопански машини и 
оборудване
село Белозем, улица Васил Левски 31, 
телефон 0882118886
www.agrimarket.bg
www.tanzi-europe.com

� TanziAgricultura
�  TanziAgricultura
� TanziAgricultura

Официален дистрибутор за България

Капацитет на резервоар

Двойно дискови браздообразуватели

5 м 6 м

Диаметър на диска

Ъгъл на диска

Нивелиращи колела

Притъпкващи колела

Зариващи колела

Хидравлики на браздообразуватели

Разстояние между оси

Разстояние от земята

Работна ширина

Транспортна ширина
Транспортна пътека

Транспортна височина

Монитор

Тегло

Гуми

Спирачки

3 секции с монтирана в 2 точки свръзка, страници с хидравлично сгъване за транспорт.

46 см

7º

Стандартни: 11,4 х 41 с,. Полупневматика.

Централна рама: 1390 мм. Страници 1295 мм.

3 м
2,6 м

5 м 6 м

3,3 м 3,8 м

6760 кг 7240 кг

22 см

4 гуми 400/60 -15.5 

4 независими диска с хидравлично спирачно устройство. 

Серийно: Монитор с RPM сензор на турбината, работна скорост, частични и 
пълни хектари, нива на бункерите, роторни сензори на ролки.

Изисквания към трактора Хидравлична верига затворен център; 2,250 psi. 

2,54 х 25,4 см. Полупневматика
Стандартни: 2,54 х 30,4 см от нодуларна отливка и 20о вертикални.

Опция: Зъбчат диск 35,56 см.

Активен хидравличен натиск до 204 кг на браздообразувател.

28

17.5

Капацитет на модел с един резервоар

Капацитет на модел с два резервоара

Бункери с поддържано налягане

3.500  л

5.000  л

Да

Турбина
Задвижване

Размер

Скорост

Хидравличен двигател
диаметър 420 мм

6.000 RPM.

Трансмисия
Трансмисионна кутия

Водещо колело

Безкрайно променлив процент от 1 кг на хектар. 

1

Дозатори
Брой

Ролкови сегменти

Модел 1 резервоар: 1 дозаторна ролка.
Модел 2 резервоара: 2 дозаторни ролки.

До 6 отделни сегмента на ролка и 3 различни размера.
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17.5

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Брой браздообразуватели
Междуредово разстояние (см)

Тип рама

Основни размери

АГРИ МАРКЕТ БГ




