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AKČNÍ NABÍDKA

Vhodné pro mnoho různých druhů osiva !

Různé varianty menu STI ovládání                                                     Ovládací terminál SPEED-TRONIC

www.einboeck.at - www.bvtechnika.cz

» Od EINBÖCK koncipováno a vyrobeno
» Přehledné a barevné ovládání
» Mnoho individuálních možností nastavení
» Výsevní válečky vyměnitelné bez nářadí
» Automatická zkouška dávky
» Robustní rám a zásobník na osivo

SÉRIOVÉ VYBAVENÍ:
» STI ovládání dle vlastního vývoje
» Barevné ovládací menu
» Kompaktní ovládací terminál odolný proti prachu a  
   vodě (dle normy IP67)
» Zásobník na osivo z ocelového plechu - robustní,
   s dlouhou životností, šetrný k životnímu prostředí
» Čechrací hřídel
» Výsevní válečky se samostatnými sekcemi pro každou
    výsevní hadici
» Skluz a záchytná vana pro zkoušku dávky
» Speciálně formované rozdělovací nárazové plechy

» 2 různé výsevní válečky - pro velké a malé osivo
» Objem zásobníku 300 l (na přání 500 l)
» Elektrický ventilátor při pracovním záběru 6 m (na přání
   mechanický nebo hydraulický pohon), mechanický pohon
   ventilátoru při pracovním záběru 12 m (na přání
   hydraulický pohon)
» Otvor pro vyprázdnění zbytku osiva ze zásobníku a
    kontrolní průzor do zásobníku
» Určeno pro setí například následujících plodin: polní bob,

fazole, pšenice, travní směsi, lupina, vlčí bob, svazenka,
soja, bílý jetel, atd.

od 99.000,- Kč
bez DPH, bez dopravy, bez montáže !

Na přání dle aktuálního ceníku možné další vybavení (jako například i 

někdy potřebný senzor rychlosti) !  Platnost do 15.07.2020 !



VÍCE VARIANT SENZORU
(Nutné zvolit minimálně jednu variantu pro zajištění signálu aktuální pracovní rychlosti)

MOŽNOSTI POUŽITÍ
(Možná agregace s mnoha stroji EINBÖCK a také s konkurenčními stroji)

Tlačítko pro zkoušku dávky vzadu
na stroji umožňuje provést zkoušku
dávky přímo na stroji.

Senzor pozice tříbodového závěsu
vypíná automaticky výsevní váleček
při zvednutí stroje.

GPS-Senzor na víku zásobníku osiva pro
přesné snímání rychlosti GPS signálem.

Napájeni prostřednictvím palubní
elektroniky traktoru. Napojením na
7-pólovou signální zásuvku můžou být
převzaty hodnoty od senzorů traktoru
(např. rychlost)

Senzor na kolo snímá rychlost na
opěrném kole připojeného stroje.

Senzor zbytku osiva upozorní, když již
zůstává malé množství osiva v zásobníku.
Senzor pracuje induktivně a díky tomu je
nezávislý na otřesech.

Váš prodejce EINBÖCK Vám rád poradí:
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