
 

 

Pług obrotowy M950/3+0/K Platin Line 

 

Wyposażenie standardowe: 

 Pług 3- korpusowy, (rama z możliwością rozbudowy 3+0) 

 Zabezpieczenie przeciążeniowe korpusów na kołek ścinany 

 Odległość między korpusami 95 cm 

 Wysokość pod ramą 78 cm 

 Rama o przekroju 100 x 120 mm, grubość ścianki 8 mm 

 Szerokość robocza korpusu regulowana mechanicznie 36-40-44-48 cm 

 Odkładnica pełna WY400 z listwą dokładającą 

 Krój nożowy na ostatnim korpusie 

 Lemiesz dziobowy 

 Vcinacze listwowe regulowane  
 Płozy boczne 4- krotnego użytku 

 Koło podporowe gumowe DM 600, (220x600 mm) 

 Belka zaczepowa kategorii II lub III 

 Pług do ciągników o mocy maksymalnej 120 KM 

 Waga 825 kg  

 

Cena netto:    28 600  PLN 

Cena brutto:  35 178  PLN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wyposażenie opcjonalne: 

 Ramię hydrauliczne do wału: 5 609 PLN netto 

 Krój tarczowy DM 500: 2 517 PLN netto 

 Pogłębiacze: 1 419 PLN netto/ para 

 Przedpłużki zamiast ścinaczyŚ 830  PLN netto 
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Pług obrotowy M950/3+0/ST Platin Line 

 

Wyposażenie standardowe: 

 Pług 3- korpusowy, (rama z możliwością rozbudowy 3+0) 

 Zabezpieczenie przeciążeniowe korpusów NON-STOP resorowe 

 Odległość między korpusami 95 cm 

 Wysokość pod ramą 78 cm 

 Rama o przekroju 100 x 120 mm, grubość ścianki 8 mm 

 Szerokość robocza korpusu regulowana mechanicznie 36-40-44-48 cm 

 Odkładnica pełna WY400 z listwą dokładającą 

 Krój nożowy na ostatnim korpusie 

 Lemiesz dziobowy 

 Vcinacze listwowe regulowane  
 Płozy boczne 4- krotnego użytku 

 Koło podporowe gumowe DM 600, (220x600 mm) 

 Belka zaczepowa kategorii II lub III 

 Pług do ciągników o mocy maksymalnej 120 KM 

 Waga 990 kg  

 

Cena netto:    37 600  PLN 

Cena brutto:  46 248  PLN 
 

 

 

 

 

 

 

 
Wyposażenie opcjonalne: 

 Ramię hydrauliczne do wału: 5 609 PLN netto 

 Krój tarczowy DM 500: 2 517 PLN netto 

 Pogłębiacze: 1 419 PLN netto/ para 

 Przedpłużki zamiast ścinaczyŚ 830 PLN netto 
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Pług obrotowy M950/3+1/K Platin Line 

 

Wyposażenie standardowe: 

 Pług 4- korpusowy, (rama łączona 3+1) 
 Zabezpieczenie przeciążeniowe korpusów na kołek ścinany 

 Odległość między korpusami 95 cm 

 Wysokość pod ramą 78 cm 

 Rama o przekroju 100 x 120 mm, grubość ścianki 8 mm 

 Szerokość robocza korpusu regulowana mechanicznie 36-40-44-48 cm 

 Odkładnica pełna WY400 z listwą dokładającą 

 Krój nożowy na ostatnim korpusie 

 Lemiesz dziobowy 

 Vcinacze listwowe regulowane  

 Płozy boczne 4- krotnego użytku 

 Koło podporowe gumowe DM 600, (220x600 mm) 

 Belka zaczepowa kategorii II lub III 

 Pług do ciągników o mocy maksymalnej 120 KM 

 Waga 950 kg  

 

Cena netto:    32 700  PLN 

Cena brutto:  40 221  PLN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wyposażenie opcjonalne: 

 Ramię hydrauliczne do wału: 5 609 PLN netto 

 Krój tarczowy DM 500: 2 517 PLN netto 

 Pogłębiacze: 1 419 PLN netto/ para 

 Przedpłużki zamiast ścinaczyŚ 1 050 PLN/netto 
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Pług obrotowy M950/3+1/ST Platin Line 

 

Wyposażenie standardowe: 

 Pług 4- korpusowy, (rama łączona 3+1) 
 Zabezpieczenie przeciążeniowe korpusów NON-STOP resorowe 

 Odległość między korpusami 95 cm 

 Wysokość pod ramą 78 cm 

 Rama o przekroju 100 x 120 mm, grubość ścianki 8 mm 

 Szerokość robocza korpusu regulowana mechanicznie 36-40-44-48 cm 

 Odkładnica pełna WY400 z listwą dokładającą 

 Krój nożowy na ostatnim korpusie 

 Lemiesz dziobowy 

 Vcinacze listwowe regulowane 

 Płozy boczne 4- krotnego użytku 

 Koło podporowe gumowe DM 600, (220x600 mm) 

 Belka zaczepowa kategorii II lub III 

 Pług do ciągników o mocy maksymalnej 120 KM 

 Waga 1220 kg  

 

Cena netto:    44 900  PLN 

Cena brutto:  55 227  PLN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wyposażenie opcjonalne: 

 Ramię hydrauliczne do wału: 5 609 PLN netto 

 Krój tarczowy DM 500: 2 517 PLN netto 

 Pogłębiacze: 1 419 PLN netto/ para 

 Przedpłużki zamiast ścinaczyŚ 1 050 PLN netto 
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Pług obrotowy M1000/4/K Golden Line 

 

Wyposażenie standardowe: 

 Pług 4- korpusowy 

 Zabezpieczenie przeciążeniowe korpusów na kołek ścinany 

 Odległość między korpusami 100 cm 

 Wysokość pod ramą 78 cm 

 Rama o przekroju 100 x 120 mm, grubość ścianki 8 mm 

 Szerokość robocza korpusu regulowana mechanicznie 36-40-44-48 cm 

 Odkładnica pełna WY400 z listwą dokładającą 

 Lemiesz z dłutem  
 Vcinacze listwowe regulowane 

 Płozy boczne 4- krotnego użytku 

 Koło podporowe gumowe DM 600, (220x600 mm) 

 Belka zaczepowa kategorii II lub III 

 Pług do ciągników o mocy maksymalnej 120 KM 

 Waga 1005 kg  

 

Cena netto:    34 500  PLN 

Cena brutto:  42 435  PLN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wyposażenie opcjonalne: 

 Ramię hydrauliczne do wału: 5 609 PLN netto 

 Krój tarczowy DM 500: 2 517 PLN netto 

 Pogłębiacze: 1 419 PLN netto/ para 

 PrzedpłużkiŚ 2 050 PLN netto 
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Opryskiwacz polowy przyczepiany Holder 

 MasterSpray IN 280 

 

Wyposażenie standardowe: 

 Pojemność znamionowa 2 500 l 

 Szerokość robocza belki 18 m, 5 sekcji 

 Belka robocza stalowa FH800, hydrauliczne niezależne rozkładnie belki polowej 
 Hydrauliczna regulacja wysokości belki polowej, siłownik wychylenia do skłonów 

 Ilość dysz 36 sztuk, głowice 1- pozycyjne 

 Zbiornik na wodę do płukania układu 290 l+  zbiornik na wodę do mycia rąk 15 l 

 6-tłokowa pompa membranowa, HOLDER MA 260, 256 l/min, 0-20 Bar 

 Ogumienie 12.4-R46 + błotniki 400 mm 

 Rozstaw kół płynnie regulowany 1500- 2000 m+ prześwit podłużny 71 cm 

 Całkowicie elektroniczna kontrola Muller SprayLight 

 Bezstopniowo regulowane mieszadło  

 Dyszel sztywny na górny zaczep, z nogą podporową 

 Instalacja oświetleniowa 

 Wbudowana w zbiorniku przegroda zapobiegająca falowaniu cieczy (patent) 

 Rozwadniacz boczny, z urządzeniem do płukania pojemnika ze środkiem 

 Wskaźnik poziomu cieczy w zbiorniku 

 Przystosowany do nawozów płynnych 

 Waga 1850- 2955 kg 

 

Cena netto:   104 900  PLN 

Cena brutto: 129 027  PLN 
 

 
Wyposażenie opcjonalne: 

 Ogumienie 16.9R38 z szerszym błotnikiemŚ 1 890 PLN netto 

 Siłownik wychylenia do skłonów dla FH900Ś 990 PLN netto 

 System hamulcowy pneumatyczny: 8 150 PLN netto 

(jedno lub dwuobwodowy) 

 4- pozycyjna głowica opryskowa: 105 PLN netto 

 z 1 zestawem dysz (za sztukę) 

 Pakiet czyszczenia zewnętrznegoŚ 990 PLN netto 

 Belka robocza stalowa FH900- 24 m, 7 sekcji: 17 300 PLN netto 

(Składana hydraulicznie wzdłuż opryskiwacza) 
 Belka robocza stalowa FH900- 21 m, 7 sekcji: 13 900 PLN netto 

(Składana hydraulicznie wzdłuż opryskiwacza) 
 Belka robocza stalowa FH900- 18 m, 5 sekcji: 13 900 PLN netto 

(Składana hydraulicznie wzdłuż opryskiwacza) 
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Opryskiwacz polowy przyczepiany Holder 

 MasterSpray IN 360 

 

Wyposażenie standardowe: 

 Pojemność znamionowa 3 200 l 

 Szerokość robocza belki 24 m, 7 sekcji 

 Belka robocza stalowa FH900, hydrauliczne rozkładnie belki polowej 
 Hydrauliczna regulacja wysokości belki polowej, siłownik wychylenia do skłonów 

 Ilość dysz 48 sztuk, głowice 1- pozycyjne 

 Zbiornik na wodę do płukania układu 460 l+  zbiornik na wodę do mycia rąk 15 l 

 6-tłokowa pompa membranowa, HOLDER MA 320, 329 l/min, 0-20 Bar 

 Ogumienie 12.4-R46 + błotniki 400 mm 

 Rozstaw kół płynnie regulowany 1500- 2000 m+ prześwit podłużny 71 cm 

 Całkowicie elektroniczna kontrola Muller SprayLight 

 Bezstopniowo regulowane mieszadło  

 Dyszel sztywny na górny zaczep, z nogą podporową 

 Instalacja oświetleniowa 

 Wbudowana w zbiorniku przegroda zapobiegająca falowaniu cieczy (patent) 

 Rozwadniacz boczny, z urządzeniem do płukania pojemnika ze środkiem 

 Wskaźnik poziomu cieczy w zbiorniku 

 Przystosowany do nawozów płynnych 

 Waga 1995 - 3730 kg 

 

Cena netto:   133 900  PLN 

Cena brutto: 164 697  PLN 

 

 

 

 
Wyposażenie opcjonalne: 

 System hamulcowy pneumatyczny: 8 150 PLN netto 

(jedno lub dwuobwodowy) 

 4- pozycyjna głowica opryskowaŚ 105 PLN netto 

z 1 zestawem dysz (za sztukę)Ś  
 Ogumienie 16.9R38 z szerszym błotnikiemŚ 1 890 PLN netto 

 Pakiet czyszczenia zewnętrznegoŚ 990 PLN netto 

 Siłownik wychylenia do skłonów dla FH900Ś 990 PLN netto 
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Siewnik mechaniczny ProfiDrill D300 

 

Wyposażenie standardowe: 

 Siewnik zawieszany o szerokości roboczej 3 m 

 Redlica podwójna talerzowa, liczba redlic 23 szt., rozstaw redlic co 13 cm 

 Wały wysiewające bębnowe do zbóż oraz nasion drobnych 

 Wysiew nasion od 1 kg do 400 kg/ha 

 Przekładnia napędowa bezstopniowa 

 Skrzynia nasienna 620 l, zamykana szczelnie pokrywą metalową 

 Platforma załadunkowa jezdna w zbiorniku 

 Zagarniacz tylny regulowany typu „S” 

 Stabilne szerokie ogumienie 200-95/12 

 Znaczniki boczne hydrauliczne zębate, stawiane całkowicie do pionu 

 Schodki, platforma załadunkowa ocynkowana, antypoślizgowa 

 Centralna regulacja nacisku redlic, z czytelnym wskaźnikiem 

 Waga siewnika 910 kg 

 Komputer sterujący Muller- Elektronik Drillmat III 

 - przełączanie ścieżek technologicznych, (szerokość ścieżki 39 cm) 
- licznik hektarów dzienny oraz całkowity ha 

- wydajność siewu ha/h, przejechana odległość km, prędkość siewu km 

- alarm niskiego poziomu ziarna w zbiorniku 

- obroty wału siewnego 

 

Cena netto:    45 000  PLN 

Cena brutto:  55 350  PLN 
 

 

 

 

 
Wyposażenie opcjonalne: 

 Rolki dociskowe: 8 770 PLN netto 

 Znaczniki przedwschodowe :4 932 PLN netto  

 Oświetlenie+ tablice: 1 148 PLN netto 

 Nadstawa 250 l: 1 878 PLN netto 

 Nadstawa 500 l: 1 993 PLN netto  
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Głębosz TerraDig XS7 

 

Wyposażenie standardowe: 

 Szerokość robocza 3 m 

 Ilość zębów 7 szt. 
 Redlica robocza prosta 

 2 redlice skrzydełkowe na ząb montowane w 3 pozycjach 

 Konstrukcja 2- belkowa 

 Prześwit pod ramą 95 cm 

 Głębokość pracy do 55 cm 

 Odstęp między śladami 43- 50 cm 

 Zabezpieczenie przeciążeniowe zębów na kołek ścinany 

 Wał doprawiający podwójny kolczasty 

 Czytelna skala głębokości pracy maszyny 

 Hydrauliczna regulacja głębokości pracy 

 Zaczep kategorii II lub III 

 Zakres mocy 140- 250 kg 

 Waga 2000 kg 

 

Cena netto:    37 900  PLN 

Cena brutto:  46 617  PLN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyposażenie opcjonalne: 

 Blachy boczne osłonoweŚ 2 981 PLN netto 

 Oświetlenie+ tabliceŚ 1 374 PLN netto 
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Krótka brona talerzowa TerraDisc PRO 300 

 

Wyposażenie standardowe: 

 Brona zawieszana o szerokości roboczej 3 m 

 Stabilna rama 250 x 150 mm, o grubości 8,8 mm  
 Liczba talerzy 24 szt. 

 2 rzędy ząbkowanych talerzy o średnicy 510 mm 

 Łożyskowanie talerzy bezobsługowe, potrójnie uszczelnione 

 Niezależne zawieszenie każdego talerza na czworoboku gumowym 

 Boczna osłony zagarniające regulowane, zawieszone na równoległoboku 

 Boczne sekcje talerzy oraz osłon komfortowo składane ze wspomaganiem 
sprężynowym 

 Wał doprawiający klinowo- pierścieniowy Terrapack 

 Zagarniacz sprężysty przed lub za wałem (do wyboru), regulowany kątowo oraz 
wysokościowo 

 Komfortowa regulacja głębokości pracy centralna mechaniczna- przekładkami 
 Optymalna głębokość pracy 2- 10 cm 

 Wysoka prędkość pracy oraz mała ścieralność 

 Intensywne mieszanie dużych ilości materiału organicznego 

 Waga maszyny 2050 kg 

 Zakres mocy 110- 160 KM 

 Możliwość montażu siewnika poplonów mechanicznego oraz elektrycznego 

 

 

Cena netto:    41 300  PLN 

Cena brutto:  50 799  PLN 
 

 

 

 

 
Wyposażenie opcjonalne: 

 Hydrauliczna regulacja głębokości pracyŚ 1 636 PLN netto 

 Oświetlenie +  tablice: 2 632 PLN netto 
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KULTYWATOR UNIWERSALNY TERRAFLEX 300 

Wyposażenie standardowe: 

 Maszyna zawieszana o szerokości roboczej 3 m 

 Stabilna rama 100 x 100 mm z trzema poprzecznymi belkami na zęby 

 Odstęp między belkami 70 cm 

 Wysokość pod ramą 80 cm 

 Odstęp między śladami 28 - 31 cm 

 Belka montażowa 

 Belka montażowa kategorii II 28 mm 

 Zabezpieczenie zębów na kołek ścinany 

 Redlica podwójna dwusercowa oraz redlica skrzydełkowa o szerokości 330 mm 

 Amortyzowane talerze wachlarzowe o średnicy 600 mm 

 Bezstopniowa regulacja głębokości pracy 

 Amortyzowane, regulowane oraz składane osłony boczne 

 Wał doprawiający rurowy standard o średnicy 520 mm 

 Waga maszyny 1220 kg 

 Zapotrzebowanie mocy 100 - 160 KM 

 

Cena netto:    27 900  PLN 

Cena brutto:  34 317  PLN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wyposażenie opcjonalne: 

 Wał Terrapack DM 600: 4 900 PLN netto 
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KULTYWATOR UNIWERSALNY  

TERRAFLEX 500 HYDRO 

Wyposażenie standardowe: 

 Maszyna zawieszana o szerokości roboczej 5 m 

 Maszyna składana hydraulicznie 

 Możliwość pracy maszyną w stanie złożonym- szerokość robocza 2,6 m 

 Stabilna rama 100 x 100 mm z trzema poprzecznymi belkami na zęby 

 Odstęp między belkami 70 cm 

 Wysokość pod ramą 80 cm 

 Odstęp między śladami 28 - 31 cm 

 Belka montażowa kategorii II 36 mm 

 Zabezpieczenie zębów na kołek ścinany 

 Redlica podwójna dwusercowa oraz redlica skrzydełkowa o szerokości 330 mm 

 Amortyzowane talerze wachlarzowe o średnicy 600 mm 

 Bezstopniowa regulacja głębokości pracy 

 Amortyzowane, regulowane oraz składane osłony boczne 

 Wał doprawiający rurowy standard o średnicy 520 mm 

 Waga maszyny 2385 kg 

 Zapotrzebowanie mocy 160 - 240 KM 

 

Cena netto:    59 900  PLN 

Cena brutto:  73 677  PLN 
 

 

 

 

 

 

 
Wyposażenie opcjonalne: 

 Wał Terrapack DM 600Ś 7 990 PLN netto 

 Przednie koła podporowe DM 600 

(220  X 600 mm): 5 900 PLN netto 
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Pług obrotowy XM 950/4/ST ©plus 

 

Wyposażenie standardowe: 

 Pług 4- korpusowy 

 Zabezpieczenie przeciążeniowe korpusów NON-STOP resorowe 

 Odległość między korpusami 95 cm 

 Wysokość pod ramą 78 cm 

 Rama o przekroju 100 x 140 mm, grubość ścianki 8 mm 

 Szerokość robocza korpusu regulowana mechanicznie 36-40-44-48 cm 

 Odkładnica pełna WY400 z listwą dokładającą 

 Lemiesz z dłutem  
 Vcinacze listwowe regulowane 

 Płozy boczne 4- krotnego użytku 

 Koło podporowe gumowe DM 600, (220x600 mm) 
 Belka zaczepowa kategorii II lub III 

 Pług do ciągników o mocy maksymalnej 140 KM 

 Waga 1290 kg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena netto:    48 500  PLN 

Cena brutto:  59 655  PLN 

 

 
Wyposażenie opcjonalne: 

 Ramię hydrauliczne do wałuŚ 5 609 PLN netto 

 Krój tarczowy DM 500Ś 2 517 PLN netto 

 PogłębiaczeŚ 1 419 PLN netto/ para 

 PrzedpłużkiŚ 2050 PLN netto 
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Pług obrotowy XMS950/5/K ©plus 

 

Wyposażenie standardowe: 

 Pług 5- korpusowy 

 Zabezpieczenie przeciążeniowe korpusów na kołek ścinany 

 Odległość między korpusami 95 cm 

 Wysokość pod ramą 82 cm 

 Rama o przekroju 100 x 150 mm, grubość ścianki 12 mm 

 Szerokość robocza korpusu regulowana mechanicznie 36-40-44-48 cm 

 Siłownik wspomagający obrót (Memorycylinder) 
 Odkładnica pełna WY400 z listwą dokładającą 

 Lemiesz z dłutem  
 Vcinacze listwowe regulowane 

 Płozy boczne 4- krotnego użytku 

 Koło podporowo- transportowe gumowe DM 680, (250x680 mm) 

 Belka zaczepowa kategorii II lub III 

 Pług do ciągników o mocy maksymalne 200 KM 

 Waga 1520 kg  

 

Cena netto:    53 900  PLN 

Cena brutto:  66 297  PLN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wyposażenie opcjonalne: 

 Ramię hydrauliczne do wału: 5 609 PLN netto 

 Krój tarczowy DM 500Ś 2 517 PLN netto 

 PogłębiaczeŚ 1 419 PLN netto/ para 

 PrzedpłużkiŚ 2 550 PLN netto 
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Pług obrotowy XMS950/5/ST ©plus 

 

Wyposażenie standardowe: 

 Pług 5- korpusowy 

 Zabezpieczenie przeciążeniowe korpusów NON-STOP HYDRAULICZNE 

 Odległość między korpusami 95 cm 

 Wysokość pod ramą 78 cm 

 Rama o przekroju 100 x 150 mm, grubość ścianki 12 mm 

 Szerokość robocza korpusu regulowana mechanicznie 36-40-44-48 cm 

 Siłownik wspomagający obrót (Memorycylinder) 
 Odkładnica pełna WY400 z listwą dokładającą 

 Lemiesz z dłutem  
 Vcinacze listwowe regulowane 

 Płozy boczne 4- krotnego użytku 

 Koło podporowo- transportowe gumowe DM 680, (250x680 mm) 

 Belka zaczepowa kategorii II lub III 

 Pług do ciągników o mocy maksymalne 200 KM 

 Waga 1690 kg  

 

Cena netto:    69 000  PLN 

Cena brutto:  84 870  PLN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wyposażenie opcjonalne: 

 Ramię hydrauliczne do wału: 5 606 PLN netto 

 Krój tarczowy DM 500Ś 2 400 PLN netto 

 PogłębiaczeŚ 1 350 PLN netto/ para 

 PrzedpłużkiŚ 2 550 PLN netto 
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Zestaw Uprawowo- siewny mechaniczny 

Siewnik mechaniczny ProfiDrill D300:  Siewnik zawieszany o szerokości roboczej 3 m 

 Redlica podwójna talerzowa, liczba redlic 23 szt., rozstaw redlic co 13 cm 

 Wały wysiewające bębnowe do zbóż oraz nasion drobnych 

 Wysiew nasion od 1 kg do 400 kg/ha 

 Przekładnia napędowa bezstopniowa 

 Skrzynia nasienna 620 l, zamykana szczelnie pokrywą metalową 

 Platforma załadunkowa jezdna w zbiorniku 

 Zagarniacz tylny regulowany typu „S” 

 Stabilne szerokie ogumienie 200-95/12 

 Znaczniki boczne hydrauliczne zębate, stawiane całkowicie do pionu 

 Schodki, platforma załadunkowa ocynkowana, antypoślizgowa 

 Centralna regulacja nacisku redlic, z czytelnym wskaźnikiem 

 Waga siewnika 910 kg 

 Komputer sterujący Muller- Elektronik Drillmat III 

 

Brona wirnikowa Terramat L300: 

 Brona o szerokości roboczej 3 m 

 Siewnik agregowany za pomocą hydropaku dwusiłownikowego 

 13 wirników, zęby o wymiarach 300 x 12 mm 

 Napęd 540 obr/min, obroty wirników 290 obr/min 

 Wałek napędowy ze sprzęgłem 

 Osłony boczny amortyzowane, osłony przeciwkamieniowe wirników 

 Włóka tylna regulowana, amortyzowana 

 Wał doprawiający packer 470 mm 

 Waga 1290 kg 

 Brona do ciągników o mocy maksymalnej 130 KM 

 

Cena netto:    77 500  PLN 

Cena brutto:  95 325  PLN 
 

 

 
Wyposażenie opcjonalne: 

 Rolki dociskowe: 8 686 PLN netto 

 Znaczniki przedwschodowe: 4 931 PLN netto 

 Oświetlenie+ tablice: 1 146 PLN netto 

 Nadstawa 250 l: 1 876 PLN netto 

 Nadstawa 500 l: 1 990 PLN netto 

 Wał packer 500 mm (Terramat L): 1 778 PLN netto 

 Arterra M do 150 KM: 8 000 PLN netto 

(wał packer 500 mm) 

 Arterra MS do 180 KM: 11 500 PLN netto 

(wał packer 500 mm) 
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Zestaw Uprawowo- siewny pneumatyczny 

Siewnik pneumatyczny MasterDrill A300:  Siewnik nabudowany o szerokości roboczej 3 m 

 Redlica podwójna talerzowa, liczba redlic 24 szt., rozstaw redlic co 12,5 cm 

 Centralny aparat wysiewający 

 Transport materiału siewnego pneumatyczny 

 Mechaniczny napęd dmuchawy, (koło pasowe) 
 Wysiew nasion od 2 kg do 400 kg/ha 

 Napęd od koła metrycznego w obrysie maszyny 

 Skrzynia nasienna 840 l + plandeka ze stelażem 

 Zagarniacz tylny regulowany typu „S” 

 Znaczniki boczne hydrauliczne zębate, stawiane całkowicie do pionu 

 Schodki, platforma załadunkowa ocynkowana, antypoślizgowa 

 Centralna regulacja nacisku redlic, z czytelnym wskaźnikiem 

 Szybkie opróżnianie zbiornika 

 Waga siewnika 850 kg 

 Komputer sterujący Muller- Elektronik Drillmat III 

 

Brona wirnikowa Terramat L300: 

 Brona o szerokości roboczej 3 m 

 Siewnik agregowany za pomocą trójkąta montażowego 

 13 wirników, zęby o wymiarach 300 x 12 mm 

 Napęd 540 obr/min, obroty wirników 290 obr/min 

 Wałek napędowy ze sprzęgłem 

 Osłony boczny amortyzowane, osłony przeciwkamieniowe wirników 

 Włóka tylna regulowana, amortyzowana 

 Wał doprawiający packer 470 mm 

 Waga 1100 kg 

 Brona do ciągników o mocy maksymalnej 130 KM 

 

Cena netto:    79 200  PLN 

Cena brutto:  97 416  PLN 
 
Wyposażenie opcjonalne: 

 Rolki dociskowe: 8 555 PLN netto 

 Znaczniki przedwschodowe: 4 413 PLN netto 

 Nadstawa 400 l: 946 PLN netto 

 Wał packer 500 mm (Terramat L): 1 778 PLN netto 

 Arterra M do 150 KM: 8 000 PLN netto 

(wał packer 500 mm) 
 Arterra MS do 180 KM: 12 000 PLN netto 

(wał packer 500 mm) 
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