
 

  

 Універсальний комбінований посівний комплекс CORONA 

 
Комбінація сівалки і дискової борони ідеально підходить для посіву по оранці, в мульчу 

або по стерні, і гарантує вам зниження витрат, максимальну універсальність і акуратний 
посів 

 

Диски з твердої борвмісної сталі діаметром 510 мм 

 і товщиною 5 мм дозволяють якісно подрібнити 

 грудки землі по всій ширині машини та якісно підготувати  

посівне ложе. Кожен  диск має незалежну підвіску і 

демпфірований від вібрацій  та ударів 4-ма гумовими 

сайлентблоками. 

 

 

 

 

Розподільник GASPARDO FLEXEED в алюмінієвому корпусі 

дозволяє точно дозувати норми насіння різного розміру.  

Котушки великого діаметру з секціями, розташованими по 

 спіралі, і вал з пальчиками для видалення сторонніх  

предметів гарантують точний розподіл навіть при  

великих кількостях (до 350 кг/га насіння). 

 

 

 

 



 
 

 

Дванадцять самоочищувальних коліс діаметром 1076мм  

і шириною 405мм (405/70-R20), розташованих за  

дисковою бороною, формують посівне ложе і підвищують 

контакт насіння з грунтом. Задні колеса забезпечують  

чудове вирівнювання посівного горизонту і стабільний 

рух машини по полю. Колеса через одне зміщені щодо  

осі на 175мм, що  забезпечує вільний рух землі і залишків. 

 

 

Для посіву зернових, ріпаку та інших дрібносем'яних    

CORONA може бути агрегатована із зерновою секцією  

PERFECTA. Дводисковий сошник (ø 370 мм) на  

паралелограмі (хід ± 14 cм) забезпечує незалежне  

регулювання тиску сошника і глибини посіву. Гумове  

колесо контролю зберігає постійну глибину посіву  

(від 0 до 8см). Велика відстань (585мм) між двома  

рядами сошників відкриває вільний прохід землі і 

 залишків. Зносостійкий чистик сошника забезпечує  

оптимальну очистку. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Стандартне обладнання 

• 2-х точкова поворотна навіска 

• 2 ряди незалежних зубчатих дисків Ø 510 мм 

• дрібнозубчасті диски на замовлення 

• дванадцять коліс 405/70-R20 

• система Müller ISOBUS 

• бункер ємністю 3500л 

• заднє навішування II і III кат. 

• система розподілу Flexeed 

• електронний баланс 

• пневматичні гальма 

• гідравлічний привід турбіни від системи трактора 

• габаритні вогні і відбивачі, камера заднього виду 

• борона загортання насіння 

• прикотуючі колеса 

• гідравлічний маркер 

Модель CORONA 600 

Ширина захвату, м 6 

Кількість сошників, шт 40 

Відстань між сошниками, см 15 

Тип сошників дводискові 

Кількість дисків, шт 48 

Ємність насіннєвого бункера, л 3 500 

Норма висіву 3 – 350 кг 

Регулювання норми висіву FLEXEED 

Вага, кг 11 100 

Спосіб агрегатування Причіпна 

Потужність трактора, к.с. 200-300 


