
Precyzyjna regulacja 
– dokładna kontrola wysiewu!

Szerokość robocza 12-50 m



Dzięki wyjątkowym możliwościom
rozsiewacze nawozów AXIS
wyznaczają nowe standardy:

– najwyższa precyzja, dzięki
zastosowaniu współosiowej
regulacji dawki wysiewu i
punktu dozowania nawozu na
tarczach wysiewających (CDA)

– maksymalny komfort obsługi
oraz łatwa i bezpieczna zmiana
ustawień maszyny przy użyciu
terminalu regulacyjnego CDA

– wysoka efektywność dzięki
systemowi High-Speed-
Spreading

– ergonomiczna konstrukcja
zapewniająca łatwe i szybkie
czyszczenie maszyny
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AXIS – rozsiewacz,

który zmienił

technikę nawożenia

Trzy perfekcyjnie zaprojektowane modele rozsiewacza AXIS spełnią
każde oczekiwania:  

AXIS 20.1 oferuje najnowszą technikę wysiewu nawozów, stworzoną z
myślą o nowoczesnym rolnictwie.

Większy model, AXIS 30.1 o ładowności 3 ton oraz szerokości roboczej
od 12 do 42 m zapewnia imponującą wydajność.  

Zdalne sterowanie wysiewem w zależności od rodzaju i jakości nawozu
oraz szerokość robocza od 18 do 50 m to szczególne cechy
rozsiewacza AXIS 50.1 o ładowności do 4.000 kg.

Wyposażone w system ważenia RAUCH 100 Hz modele AXIS 20.1 W,
30.1 W i 50.1 W oferują jeszcze większy komfort obsługi i precyzję
wysiewu. 

Modele AXIS 30.1 W i AXIS 50.1 W mogą być również wyposażone w
nowoczesną technologię ISOBUS.

Terminal regulacyjny CDA
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AXIS 20.1 AXIS 50.1 W z systemem ważenia



Ustawienie dawki wysiewu jest łatwe, a zarazem bardzo
dokładne. Dla precyzyjnego wysiewu nawozu dawka jest
regulowana bezstopniowo od 3 kg/ha przy pomocy dużej i
przejrzystej skali, oddzielnie dla prawej i lewej strony.

Opracowana przez firmę RAUCH skala DfC umożliwia szybkie i
bardzo dokładne ustawienie dawki wysiewu na podstawie próby
kręconej.  

DfC ułatwia również zmianę dawki wysiewu w poszczególnych
częściach pola o różnej zasobności gleby.
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Terminal obsługowy AXIS 20.1 montowany na
podstawie zbiornika rozsiewacza

Terminal obsługowy AXIS 30.1
umieszczony wysoko z boku rozsiewacza

Regulacja dwutarczowego
rozsiewacza nawozowego nigdy
dotąd nie była tak łatwa.  Wszystkie
funkcje są precyzyjnie ustawiane w
wygodnej dla operatora pozycji na
terminalu regulacyjnym CDA. 

– typ i jakość nawozu

– szerokość robocza

– dawka wysiewu

Regulacja rozsiewacza nie wymaga
bezpośredniego kontaktu z
łopatkami wysiewającymi.

Nowoczesność i

funkcjonalność
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Mocznik

Korn-Kali

Siarczan amonu

Saletra amonowa

NPK

PK

Granulat przeciw myszom

Granulat przeciw ślimakom

Drobne nasiona

Przejrzysta, obszerna tabela wysiewu zawiera wszystkie
istotne informacje dotyczące ustawień rozsiewacza.
Firma RAUCH opracowuje również dane dotyczące wysiewu
granulatów przeciw ślimakom i myszom oraz dawki wysiewu
nasion. Wszystkie informacje są dostępne w tabelach
wysiewu oraz na stronie internetowej: www.rauch.de.

Wystarczy jedno, łatwo kontrolowane przesunięcie na
terminalu regulacyjnym CDA, aby szybko i dokładnie
dostosować rozsiewacz AXIS do rodzaju i właściwości
nawozu oraz szerokości roboczej. Na terminalu można
również regulować dawkę wysiewu.
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Idealna współpraca wszystkich
funkcji rozsiewacza: 

Dozowanie nawozu,  

Przepływ nawozu,  

Wysiew nawozu na całej
szerokości roboczej 

decyduje o jakości obrazu wysiewu. 

Prawidłowy obraz wysiewu posiada
szeroki zasięg oraz szerokie obszary
pokrywania.  

Taki obraz wysiewu jest mniej
wrażliwy na warunki pogodowe i
jakość nawozu. 

Rezultat: idealny obraz wysiewu w
każdej sytuacji.
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Nowoczesna uprawa

roślin wymaga

skutecznych rozwiązań!

System Granusafe:

Precyzja wysiewu i ochrona granul

nawozu

Innowacyjny i chroniący nawóz system Granusafe gwarantuje
delikatne podawanie granul nawozu ze zbiornika na łopatki
wysiewające, a następnie na pole.

Doskonale przemyślana, harmonijna współpraca poszczególnych
elementów:

- wolno obracającego się mieszadła - zaledwie 17 obr./min  

- zasuw dozujących, umieszczonych nad środkiem tarcz
wysiewających

- szczotek osłaniających wyloty nawozu  

- osłon na tarczach wysiewających

pozwoliło zredukować do minimum uszkodzenia granul oraz
powstawanie zawirowań powietrza we wrażliwej strefie wysiewu.
Właściwości lotne nawet najdelikatniejszych granulatów zostają
zachowane.  Obracające się z dużą prędkością tarcze (900 obr./min)
rozpędzają granule nawozu do optymalnej prędkości wyrzutu.  

Efektem jest prawidłowy obraz wysiewu i dostarczenie
optymalnej ilości składników pokarmowych roślinom.
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Wysiew nawozu bez ograniczeń

Rozsiewacz AXIS został zaprojektowany w taki sposób, aby łączyć
wysoką wydajność z wysoką precyzją.  Zarówno najmniejsze dawki
od 3 kg/ha, jak i największe dawki wysiewu są dokładnie wysiewane
bez względu na prędkość jazdy i szerokość roboczą.

Unikalny, wydłużony kształt wylotu nawozowego umieszczonego
nad środkiem tarcz wysiewających oraz zaawansowany
technologicznie system podawania nawozu, umożliwiają pracę z
prędkością do 25 km/ha z zachowaniem najwyższej precyzji siewu.

Również w ekstremalnych warunkach pracy, np. przy szerokości
roboczej 24 m i prędkości 25 km/h, AXIS uzyskuje imponującą
wydajność 500 kg/ha dla nawozu NPK.

Dzięki systemowi High-Speed-Spreading AXIS oferuje ogromne
możliwości w zakresie redukcji kosztów i zwiększania efektywności
nawożenia. 

High-Speed-Spreading

Stabilność dawki
System CDA umożliwia uzyskanie
równych obrazów wysiewu, nawet
przy dużych zmianach dawki oraz
prędkości jazdy.
Dzięki temu rozsiewacze AXIS
spełniają wymagania rolnictwa
precyzyjnego.

Dawka wysiewu 150 kg/ha, współczynnik
odchylenia VK 6,76%

Dawka wysiewu 350 kg/ha, współczynnik
odchylenia VK 4,46%

Dawka wysiewu 1150 kg/ha, współczynnik
odchylenia VK 5,39%

12 km/h

16 km/h

20 km/h
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QUANTRON-E2 we współpracy z systemem ważenia RAUCH,
kontroluje dawkę wysiewu z częstotliwością 100 razy na sekundę.
Błędy wysiewu spowodowane zmieniającymi się właściwościami
strumienia nawozu, czy zmianami prędkości jazdy są natychmiast
wychwytywane i automatycznie korygowane co sekundę.

Podczas wysiewu, inteligentny system elektroniczny automatycznie
rejestruje wszystkie dane i zapewnia prawidłową dokumentację.
Aktualna ilość nawozu, który pozostał do wysiania jest na bieżąco
wyświetlana. W przypadku wysiewu nawozu na bardzo pochyłym
terenie, system zostaje w łatwy sposób przełączony do trybu pracy
na zboczach. 

Nieznaczna różnica w położeniu środka ciężkości w modelach 
AXIS 20.1 W i 30.1 W oraz wyjątkowo mała waga umożliwiają
zastosowanie ciągników o niższej mocy.

Nowoczesne rozwiązania na pokładzie

Za pośrednictwem portu szeregowego RS 232 rozsiewacze AXIS z
wagą są przygotowane do precyzyjnego nawożenia z
uwzględnieniem zasobności gleby w danym miejscu pola oraz są
kompatybilne z systemem RAUCH GPS automatycznie sterującym
zamykaniem i otwieraniem zasuw dozujących. Port USB służy do
wymiany danych między QUANTRON-E2 a komputerem PC lub
internetem.

Rozsiewacze nawozów z wagą AXIS 30.1 W i 50.1 W są wyposażone
w nowoczesną i przyszłościową technologię ISOBUS.

System ważenia 100 Hz

automatyzacja,

innowacja, precyzja

Rama ważąca z dwoma sensorami

Perfekcyjna technika ważenia



Nowoczesny, innowacyjny terminal RAUCH CCI* oferuje łatwe
wejście w świat nowej technologii ISOBUS. Prosta obsługa, wysokiej
jakości kolorowy ekran dotykowy i liczne możliwości zastosowania
w pracy:

- sterowanie GPS: automatyczne włączanie trybu pracy na
uwrociach i sterowanie połową szerokości roboczej (więcej na
stronie 12)

- wysiew nawozu zgodny z mapami glebowymi

- nawożenie precyzyjne z wykorzystaniem czujników do zmiennego
dawkowania azotu

- dokumentacja danych 

- transfer danych przez klucz USB lub modem bezprzewodowy

- ekonomiczna analiza danych eksploatacyjnych z I-Green

- szerokie możliwości wyposażenia: antena GPS, system
prowadzenia równoległego Lightbar

zwiększają wydajność i precyzję nie tylko w nawożeniu mineralnym,
lecz także w siewie, ochronie roślin i wielu innych zabiegach.

*Partnerzy centrum kompetencji CCI: Amazone, Bergmann, Grimme, Kuhn, Krone,
Lemken, Pöttinger, Rauch
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Innowacyjna technologia 
RAUCH ISOBUS stosowana w
rozsiewaczach z wagą AXIS 30.1 W
i 50.1 W umożliwia obsługę
maszyny za pośrednictwem
terminali sterujących ISOBUS
oferowanych przez szereg innych
producentów maszyn.

ISOBUS

Współpracując –

zwiększamy efektywność
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Terminal CCI 

– ISOBUS może wiele ułatwić

Współpraca ISOBUS

Rozsiewacze z wagą RAUCH ISOBUS
są przygotowane do pracy z
wykorzystaniem najnowszych
aplikacji ISOBUS, takich jak Section
Control (Müller Elektronik) i
Spreader Pro (John Deere).



QUANTRON-A reguluje ustawienie otworu zasuw dozujących, a tym
samym natężenie przepływu w zależności od prędkości jazdy i
zadanej dawki wysiewu.  

Przy zmiennej prędkości jazdy wybrana dawka wysiewu zawsze
pozostaje na stałym poziomie. 

Duży, przejrzysty monitor i logicznie skonfigurowane menu to atuty
komputera QUANTRON-A. Wszystkie funkcje rozsiewacza mogą być
sterowane elektrycznie i zdalnie w wygodny i bezpieczny sposób
przy użyciu jednej ręki:

- otwieranie i zamykanie zasuw dozujących

- sterowanie połową szerokości roboczej

- zmiana dawki podczas jazdy, również oddzielnie dla prawej i lewej
strony

- redukcja dawki przy wysiewie granicznym

- możliwość korzystania z aplikacji rolnictwa precyzyjnego za
pośrednictwem portu szeregowego RS 232

- dokumentowanie i zapis danych eksploatacyjnych z 200 pól z
nazwą i rodzajem nawozu

- transfer danych poprzez łącze USB

- program Data Manager umożliwiający wymianę danych z
komputerem PC lub internetem (opcja)

- wskaźnik położenia osłony do siewu granicznego TELIMAT T25
(opcja)

- wskaźnik czujnika poziomu nawozu w zbiorniku (opcja)

- sterowanie GPS – automatyczne otwieranie i zamykanie zasuw
dozujących na uwrociach i w klinach pola (opcja)
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Elektroniczny system

regulacji dawki wysiewu

Inteligentny rozsiewacz

QUANTRON-A, elektroniczny
system dozowania nawozu w
zależności od prędkości jazdy,
jest rozwiązaniem stosowanym
w całej gamie rozsiewaczy AXIS.

Wymiana danych za pomocą klucza USB

Współpraca z urządzeniem N-sensor

Port szeregowy do komunikacji z
mapami glebowymi

QUANTRON-A



Automatyczny system przełączania w tryb wysiewu na uwrociach oraz
kontrola wysiewu po każdej stronie rozsiewacza obsługiwane przez
sterownik QUANTRON-Guide zapewniają optymalną aplikację nawozu
na skraju i klinach pól.

QUANTRON-Guide precyzyjnie otwiera i zamyka zasuwy dozujące w
idealnie obliczonej odległości od granicy pola. Nawet w klinach pola,
system QUANTRON-Guide steruje wysiewem z lewej lub z prawej
strony rozsiewacza z bardzo dużą precyzją.

Rezultat: maksymalny komfort obsługi, duża precyzja nawożenia
w newralgicznych obszarach klinów i na uwrociach oraz większą
wydajność dzięki precyzyjnemu systemowi prowadzenia
równoległego.

RAUCH GPS-Control z terminalem i anteną GPS jest kompatybilny ze
wszystkimi sterownikami QUANTRON-A oraz QUANTRON-E2 i może
być instalowany w każdej kabinie ciągnika.

GPS-Control do terminali ISOBUS

Za pomocą opcjonalnego oprogramowania, wszystkie terminale
ISOBUS mogą być wyposażone w GPS-Control. System na podstawie
obliczeń steruje optymalnym ustawieniem zasuw, indywidualnie dla
każdego nawozu i dla każdej szerokości roboczej.

Programowanie jest bardzo łatwe i niezawodne: wystarczy
wprowadzić do menu GPS-Control szerokość roboczą oraz
współczynniki zasięgu z tabeli wysiewu i system jest gotowy do pracy.
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GPS-Control

Precyzyjny siew na uwrociach

- wygodne sterowanie w klinach pola

GPS-Control dla ISOBUS
W rozsiewaczach RAUCH optymalne
punkty przełączania dla zasuw
dozujących są precyzyjnie obliczane
dla każdego rodzaju nawozów.
Współczynniki zasięgu pozwalają
uwzględnić charakterystykę lotu
nawozu, jak również cechy obrazu
wysiewu. Niezależnie od działań
operatora, wysiew nawozu jest
automatycznie dostosowywany do
pracy na uwrociach i w klinach pól.

Optymalny punkt przełączenia 

Nawóz 1

Nawóz 2
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Więcej możliwości dzięki

dodatkowemu

wyposażeniu

Wyposażenie dodatkowe

TELIMAT T25 i T50 to urządzenia umożliwiające precyzyjny siew
graniczny podczas jazdy po skrajnej ścieżce technologicznej, bez
potrzeby wysiadania z ciągnika.  TELIMAT jest hydraulicznie zdalnie
składany przed tarczą wysiewającą. Dzięki dobrze widocznemu
mechanicznemu wskaźnikowi, położenie urządzenia jest bezpiecznie
kontrolowane.  

GSE 25 to osłona zapewniająca precyzyjny wysiew nawozu
bezpośrednio na granicy pola. Prostą obsługę ręczną można
opcjonalnie zastąpić układem hydraulicznym.

TELIMAT T25/T50 i GSE 25 spełniają europejską normę ochrony
środowiska.

Zabezpieczone przed kurzem i błotem oświetlenie BLW 25 oraz
odblaskowe tablice ostrzegawcze zapewniają bezpieczeństwo na
drodze, nawet przy złej widoczności oraz dużym stopniu zabrudzenia.

Zastosowanie dużych rolek podporowych ASR 25 ułatwia
podczepianie rozsiewacza do ciągnika. Dzięki systemowi
szybkozłączy, rolki można w każdej chwili łatwo zdemontować lub
przestawić w pozycję transportową.

Plandeka zbiornika wykonana z materiału wysokiej jakości,
zabezpieczonego przed promieniowaniem UV umożliwia prawidłowy
wysiew nawozu w niesprzyjających warunkach atmosferycznych.
Daleko sięgające brzegi plandeki chronią drogi nawóz przed
zabrudzeniem lub zawilgoceniem podczas dłuższych przejazdów
transportowych.  

Typowym rozwiązaniem stosowanym w rozsiewaczach RAUCH są
dwa duże okna zapewniające łatwą kontrolę poziomu nawozu w
zbiorniku.

Ogranicznik wysiewu na skraju pola GSE

TELIMAT T25 ze
wskaźnikiem
położenia

TELIMAT T50 ze sterowaniem
elektrycznym



Wyposażenie dodatkowe
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- nadstawy do zbiorników: 
wąskie (L) lub szerokie (XL)

- plandeka z dużym oknem
kontrolnym

- system wysiewu granicznego
TELIMAT T25

- ogranicznik wysiewu na skraju pola
GSE 25 (AXIS 20.1/30.1)

- VxR plus utwardzane łopatki
wysiewające do tarcz S2 i S4

- drabinka do szerokich nadstaw XL

- osłony przeciwbłotne do AXIS 20.1

- rolki podporowe

- przegubowy wałek napędowy WOM
Telespace

- zestaw do polowego testu wysiewu
PPS 5

- system identyfikacji nawozów DiS

Elektronika:

- program Data Manger do transferu danych przez USB między
sterownikiem QUANTRON-E/E2/A a komputerem PC

- QUANTRON-Guide: automatyczne przełączanie trybu wysiewu na
uwrociach/klinach i sterowanie połową szerokości roboczej

- czujnik prędkości jazdy dla QUANTRON-A, -E2

- czujnik prędkości GPS 

- czujnik położenia Telimat dla QUANTRON-A, E2 + ISOBUS

L 800

L 1500 XL 1300

XL 1800 XL 1103

L 603

GLW 1000 GLW 2000

Nadstawy: 
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Standardowy zestaw do próby kręconej

Europejska norma ochrony środowiska dla rozsiewaczy nawozów
nakłada na producenta obowiązek wyposażenia tych maszyn w
zestaw do próby kręconej oraz urządzenie do opróżniania zbiornika.
Ponieważ nawozy mogą różnić się między sobą, jedyną gwarancją
prawidłowego ustawienia wysiewu jest próba kręcona.

W przypadku rozsiewacza AXIS zestaw do próby wysiewu jest
idealnie wbudowany w maszynę. Szybkozłącze umożliwia
beznarzędziowe zdemontowanie tarczy wysiewającej. Uzyskana w
ten sposób przestrzeń zapewnia wygodne przeprowadzenie próby
kręconej oraz usuwanie resztek nawozu ze zbiornika.

Zestaw do polowego testu wysiewu RAUCH PPS 5 pozwala łatwo i
szybko sprawdzić i skorygować równomierność poprzeczną wysiewu
bezpośrednio na polu. Pozwala to w jeszcze większym stopniu
kontrolować precyzję wysiewu, szczególnie w przypadku nawozów
złej jakości, problematycznych pod względem wysiewu lub nawozów
nieznanego pochodzenia.

Zmiana ustawień rozsiewacza odbywa się bardzo szybko w
wyjątkowo łatwy sposób dzięki systemowi AXIS-CDA

Doświadczenie pomaga  

– Kontrola daje pewność

System identyfikacji nawozów DiS oferowany przez firmę RAUCH
umożliwia szybkie określanie ustawień rozsiewacz, szczególnie w
przypadku nawozów nie uwzględnionych w tabelach wysiewu
(wyposażenie dodatkowe).

Zestaw do polowej kontroli wysiewu
PPS 5 (wyposażenie dodatkowe)

DiS 
(wyposażenie dodatkowe) 

Wyposażenie dodatkowe



JAKOŚĆ RAUCH
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Suma wielu rozwiązań

wyznacza działanie

całości

AX-Drive – bezobsługowa przekładnia z
zabezpieczeniem przeciążeniowym

AX Drive - innowacyjny napęd tarcz wysiewających i
mieszadła nie wymaga konserwacji przez całe lata.
Wyjątkowe rozwiązanie w technice nawożenia: rozsiewacz
AXIS jest wyposażony w systemy zabezpieczeń
przeciążeniowych, które chronią cały napęd, w tym
delikatne mieszadło, przed nadmiernym obciążeniami w
wyniku blokowania materiału, błędów operatora lub
szarpnięć wałka napędowego. 

ACS (Anti Corossion Shell) – ochrona antykorozyjna

Duży udział stali nierdzewnej, tworzywa sztuczne
wysokiej jakości i najnowocześniejsza technika malowania
proszkowego gwarantują efektywne zabezpieczenie
przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. Wysoka
wartość i funkcjonalność Twojej inwestycji zostanie
zachowana na długie lata.

Łopatki wysiewające VxR plus: dłuższy okres
eksploatacji

Bardzo wytrzymała na ścieranie powłoka VxR plus
wielokrotnie wydłuża żywotność łopatek, zwłaszcza w
przypadku nawozów o ostrych krawędziach, działających
ścierająco. Tarcze wysiewające S6, S8, S10 i S12 są seryjnie
wyposażone w powlekane łopatki VxR.



Wyposażenie seryjne

Dane techniczne Szerokość
robocza

m

Pojemność
zbiornika

l

Maksymalna
ładowność

kg

Wysokość
napełniania

cm

Wymiary
zbiornika

cm

Waga

kg

Nadstawy Wymiary
zbiornika

cm

Wysokość
napełniania

cm

Waga

kg

Pojemność całkowita

l

AXIS 20.1 / 20.1 W 12 – 28 1000 2100 95 240 x 130 295/350

AXIS 30.1 / 30.1 W 12 – 42 1200 3000 101 240 x 130 320/375

AXIS 50.1 / 50.1 W 18 – 50 2000 4000 125 290 x 150 620/700

L 603 240 x 130 + 0 + 30 1600 1800 -

L 800 240 x 130 + 26 + 45 1800 2000 -

L 1500 240 x 130 + 50 + 75 - 2700 -

XL 1103 280 x 130 + 23 + 60 2100 2300 -

XL 1300 280 x 130 + 38 + 65 - 2500 -

XL 1800 280 x 130 + 52 + 75 - 3000 -

GLW 1000 290 x 150 + 25 + 80 - - 3000

GLW 2000 290 x 150 + 45 + 130 - - 4000

Tarcze wysiewające

S2 Opcja: VxR plus 12 – 18 m

AXIS 20.1 AXIS 30.1 AXIS 50.1

x x

x x x

x x x

x x

S4 Opcja: VxR plus 18 – 28 m

S6 VxR plus 24 – 36 m

S8 VxR plus 36 – 42 m

xS10 VxR plus 36 – 48 m

xS12 VxR plus 42 – 50 m

VxR plus: łopatki powlekane węglikiem chromu o zwiększonej żywotności

AXIS 20.1

Technika wysiewu CDA, High-Speed-Spreading, zestaw do próby kręconej, 2 duże sita zasypowe; 
osłony tarcz wysiewających, rury ochronne, dno zbiornika, zasuwy dozujące, łopatki wysiewające i wał mieszadła

wykonane ze stali nierdzewnej; napęd od wałka WOM 540 obr./min; 
bezobsługowa, zamknięta przekładnia w kąpieli olejowej Walterscheid

System ważenia

System ważenia 100 Hz z dwoma sensorami,
sterownik QUANTRON-E2 z portem USB do transferu danych, osłona przed zanieczyszczeniami

AXIS 30.1 AXIS 50.1

- 2 terminale
obsługowe CDA
mocowane na
podstawie zbiornika

- wałek napędowy
zabezpieczony śrubą
ścinaną

Opcja ISOBUS Opcja ISOBUS, Elektryczne zdalne sterowanie punktem
dozowania nawozu na tarczach wysiewających

- 2 terminale obsługowe CDA mocowane
z boku zbiornika

- wałek napędowy ze sprzęgłem
przeciążeniowym

- osłony przeciwbłotne
- oświetlenie z tablicami ostrzegawczymi
- 2 okienka do kontroli poziomu nawozu

w zbiorniku

- 2 terminale obsługowe CDA mocowane z boku
zbiornika

- wałek napędowy ze sprzęgłem przeciążeniowym 
- przekładnia dla napędu 540 lub 750 obr./min
- osłony przeciwbłotne
- oświetlenie z tablicami ostrzegawczymi
- 2 okienka do kontroli poziomu nawozu w

zbiorniku



Zastrzegamy prawo do zmian mających na celu ulepszanie produktu.
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Podwozie FGS Rozsiewacz z przyczepą nawozową
TWS

Pneumatyczny rozsiewacz nawozów
AGT
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Powody, dla których warto wybrać
rozsiewacz AXIS

Precyzyjna technika wysiewu nawozów CDA
Innowacyjny współosiowy system regulacji dawki i punktu dozowania
nawozu na tarczach wysiewających zapewnia maksymalną
równomierność wysiewu i gwarantuje prawidłowe dostarczanie
roślinom substancji odżywczych.

Wyjątkowo łatwa regulacja
Wystarczy jedno przesunięcie na terminalu obsługowym, aby w ciągu
kilku sekund precyzyjnie dostosować rozsiewacz AXIS do jakości
wysiewanego nawozu i wymaganej szerokości roboczej. 

Wysiew graniczny i krańcowy zgodny z europejską normą ochrony
środowiska*
Urządzenia TELIMAT T25 oraz GSE 25 umożliwiają wygodny i precyzyjny
wysiew na granicy pola. 

Większa wydajność dzięki systemowi High Speed Spreading
High Speed Spreading umożliwia pracę z prędkością powyżej 20 km/h
bez ryzyka utraty precyzji wysiewu.

Delikatny wysiew granulatu
System Granusafe zapewnia wyjątkową ochronę nawet najbardziej
delikatnych granulatów podczas przepływu nawozu ze zbiornika,
poprzez łopatki wysiewające na pole.  

Mieszadło chroniące nawóz
Żeliwna głowica mieszadła obraca się z prędkością zaledwie 17 obr./min.
Wysokiej jakości łożyska, uszczelniacze oraz wykonany ze stali
szlachetnej wał mieszadła zapewniają bezusterkową pracę i eliminują
obsługę serwisową.

Bezobsługowa przekładnia napędzająca tarcze wysiewające i
mieszadła
Wszystkie przekładnie pracują w zamkniętej kąpieli olejowej i są
bezobsługowe. Wbudowane seryjnie zabezpieczenia przeciążeniowe
chronią przekładnię i mieszadło przed uszkodzeniami wskutek
ekstremalnych obciążeń.

Mniejsze zużycie łopatek wysiewających*
Wysokiej klasy łopatki wysiewające z powłoką VxR plus charakteryzują
się znacznie wydłużoną żywotnością.  W przypadku tarcz wysiewających
S6 oraz S8 utwardzane łopatki VxR plus stanowią wyposażenie seryjne.

Łatwe i szybkie czyszczenie
Swobodny dostęp do wszystkich elementów rozsiewacza oraz duże
przestrzenie ułatwiają czyszczenie i konserwację maszyny.

Optymalna ochrona przed korozją
Wysokiej jakości malowanie proszkowe, duży udział stali szlachetnej
oraz tworzywa sztuczne odporne na promieniowanie UV, skutecznie
zabezpieczają maszynę przed korozją, co pozwala zachować wysoką
wartość twojej inwestycji.

*Opcja


