
Nowoczesna uprawa roślin
wymaga efektywnych rozwiązań

Szerokość robocza 10 do 18 m



Rozsiewacz MDS to idealne
rozwiązanie w każdej uprawie:
zarówno polowej ze ścieżkami
technologicznymi w rozstawie do 
18 m, jak również w różnego rodzaju
uprawach specjalistycznych takich jak
sady, winnice, uprawa chmielu itp.
Możliwość wyposażenia w nadstawy
oraz duży udźwig sprawiają, że MDS
oferuje bezkonkurencyjną wydajność.
Mimo kompaktowej budowy
rozsiewacza, dostęp do jego punktów
regulacyjnych jest bardzo wygodny i
zapewnia komfortową obsługę
maszyny.

Jednokomorowy zbiornik MDS 

Idealny w przypadku wąskich i krótkich pól:
równomierne opróżnianie zbiornika w
każdych warunkach, również gdy jedna z
zasuw jest zamknięta.

MDS pokazuje swoje

mocne strony w

codziennej pracy
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Nowoczesna technika nawożenia
zaczyna się od systemu Multi Disc
Kluczowym rozwiązaniem w rozsiewaczach
MDS są tarcze wysiewające: niezawodne,
trwałe i łatwe w obsłudze, zapewniające
precyzyjny wysiew nawozów podczas
nawożenia normalnego, pogłównego lub
wysiewu granicznego (po prawej i lewej
stronie).

Wygodny w odczycie wskaźnik pozycji łopatek
pozwala w łatwy i szybki sposób ustawić ich
długość oraz kąt pracy, zapewniając dokładne
dostosowanie rozsiewacza do różnych rodzajów
nawozów i wielu szerokości roboczych. 
Jest to gwarancja najwyższej precyzji i uzyskania
prawidłowego obrazu wysiewu dla wszystkich
rodzajów nawozów i innych wysiewanych
materiałów takich jak np. środki ślimakobójcze.
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Doskonała współpraca wszystkich
funkcji maszyny

- Dozowania nawozu, 

- Przepływu nawozu,  

- Wysiewu nawozu na całej
szerokości roboczej 

decyduje o jakości obrazu rozsiewu.
Prawidłowy obraz wysiewu
charakteryzują szerokie granice
rozrzutu, a tym samym szerokie
obszary pokrycia nawozu. Trójkątny
obraz wysiewu pozostaje
niezmienny niezależnie od
czynników zewnętrznych takich jak
warunki pogodowe, czy zmiana
jakości nawozu, zapewniając
precyzyjne pokrycie nawozem całej
powierzchni pola.

Sercem rozsiewacza MDS jest bezobsługowa
przekładnia pracująca w kąpieli olejowej.
Wszystkie wały posiadają podwójne
łożyskowanie. Wał mieszadła jest wykonany z
wysokogatunkowej stali nierdzewnej. 

Wolno obracające się mieszadło (tylko 
180 obr/min) delikatnie porusza granulatem,
zapewniając płynny przepływ nawozu.
Specjalny kształt zasuw dozujących umożliwia
dozowanie zarówno bardzo małych (od 3
kg/ha) jak i bardzo dużych dawek nawozu, np.
saletrzak (KAS) 500 kg przy szerokości
roboczej 18 m i prędkości roboczej 10 km/h.

Rozwiązanie firmy RAUCH: MDS nadaje się
doskonale do wysiewu preparatów
ślimakobójczych i drobnych nasion.

Granule są delikatnie podawane przez kanał
dozujący na łopatki wysiewające. Dzięki
specjalnym nacięciom na łopatkach, strumień
nawozu jest w delikatny sposób rozdzielany,
co pozwala na ochronę nawet najbardziej
wrażliwych nawozów i zachowanie ich
właściwości lotnych.

Duża prędkość obrotowa tarcz wysiewających
wynosząca 980 obr/min nadaje granulom
optymalną prędkość wyrzutu.  

Wynikiem tego jest uzyskanie najwyższej
precyzji i prawidłowego obrazu wysiewu dla
wszystkich rodzajów nawozów, drobnych
nasion i środków ślimakobójczych.
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Najwyższa wydajność

dzięki innowacji

Precyzyjna technika, która przekonuje

Szerokość robocza: 18 m, wartość VK: 4,7%,
nawóz: KAS

Wysiew krańcowy (prawa lub lewa strona)
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Prosta, bezpieczna obsługa

Przy normalnym nawożeniu, rozsiewacz MDS ustawiony jest
w pozycji poziomej na stałej wysokości. Regulacja maszyny
w takiej pozycji jest bardzo prosta. W przypadku nawożenia
pogłównego należy nieznacznie skrócić górny łącznik. W ten
sposób, nawóz jest wyrzucany delikatnie powyżej roślin.
Uszkodzenie kłosów lub liści jest wykluczone. Dzięki tarczom
wysiewającym M1XC przy nawożeniu pogłównym możliwe
są szerokości robocze od 20 do 24 m. 

Otwieranie i zamykanie zasuw odbywa się w wygodny
sposób mechanicznie, hydraulicznie lub zdalnie elektrycznie
dla lewej i prawej strony indywidualnie. Wysiew jest bardzo
dokładny nawet na powierzchniach w kształcie klina. 

Zalety praktycznej techniki w codziennym

użytkowaniu

Dokładne dozowanie

Regulacja dawki wysiewu odbywa się bezstopniowo od 
3 kg/ha przy użyciu proporcjonalnej skali DfC z gęstą
podziałką. Skala DfC umożliwia dokładne ustawienie
wydatku ilościowego bez konieczności wykonywania
dodatkowych obliczeń. 

Bardzo proste rozwiązanie – wartość skali wyższa o 10%
oznacza większy o 10% wydatek ilościowy. System ułatwia
precyzyjne ustawienie dawki wysiewu przy zmianie pól.

Wygodna próba kręcona:

Ponieważ różnice w rodzajach nawozów mogą być znaczne,
gwarancję precyzji wysiewu daje nam tylko próba kręcona.
Rozwiązanie firmy RAUCH: system szybkiego mocowania tarcz
wysiewających umożliwia ich łatwy demontaż bez użycia
narzędzi, co pozwala na wygodne wykonanie próby kręconej
lub czyszczenie zbiornika z resztek nawozu. Zestaw do próby
kręconej pozwalający na precyzyjne ustawienie rozsiewacza,
stanowi wyposażenie seryjne maszyny.

Proste czyszczenie i łatwa konserwacja

Konserwacja rozsiewacza MDS wymaga niewielkiego nakładu
pracy. Duża ilość elementów ze stali nierdzewnej oraz
technologia lakierowania proszkowego są gwarancją długiej
żywotności i niezawodności maszyny.

Proporcjonalna skala DfC

Wersja C: elektroniczne  sterowanie
zasuwami z przełącznikiem E-Click 
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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.

QUANTRON-A posiada duży, czytelny wyświetlacz, logiczną strukturę
menu i wejście USB. Wszystkie funkcje mogą być zdalnie sterowane
elektronicznie i można je obsługiwać w wygodny i bezpieczny sposób
jedną ręką.

MDS z QUANTRON-A oferuje nie tylko wysoki komfort obsługi, lecz
również poprawia precyzję i skuteczność wysiewu drogich nawozów
granulowanych.

- Precyzyjne dozowanie nawozów w zależności od prędkości jazdy

- Otwieranie i zamykanie zasuw dozujących

- Indywidualne wyłączenie połowy szerokości wysiewu po lewej i po
prawej stronie

- Indywidualna regulacja ilości wysiewu po lewej i po prawej stronie w
trakcie jazdy

- Redukcja dawki przy wysiewie granicznym

- Dokumentacja danych dla 200 pól

- Stała kontrola wysianych ilości nawozu

- Możliwość stosowania aplikacji rolnictwa precyzyjnego przez port
szeregowy RS232 

- Menedżer danych przy użyciu pamięci USB (opcja)

- Sterowanie GPS – automatyczne otwieranie i zamykanie zasuw
dozujących na uwrociach lub na powierzchniach w kształcie klina (opcja)

Wyraźne zalety 

Elektroniczny system regulacji dawki wysiewu –
perfekcyjność nowych technologii 

MDS  rozwija się w miarę
oczekiwań

Wyposażenie dodatkowe

Sterowanie GPS-Control z systemem
 QUANTRON-Guide 

Bogate wyposażenie seryjne może zostać
w miarę potrzeb jeszcze bardziej
rozbudowane. Planowany rodzaj pracy
określa indywidualne potrzeby:

- Szeroki wybór nadstaw zbiornika

- Mocne, w łatwy sposób otwierane
plandeki 

- Łopatki wysiewające z utwardzoną
powłoką VxR o znacznie wydłużonej
żywotności

- Tarcze do szerokiego wysiewu M1XC 
20 do 24 m (nawożenie pogłówne)

- Oświetlenie z tablicami ostrzegawczymi

- System wysiewu granicznego- TELIMAT T1

- System wysiewu krańcowego GSE 7, GSE 6

- Zdalne sterowanie dla GSE 7/GSE 6 FHZ
(jednostronnego działania /
dwustronnego działania)

- Elektroniczny system regulacji dawki
wysiewu QUANTRON-A

- Urządzenie do wysiewu pasowego RV 2M

- Urządzenie do wysiewu rzędowego RFZ 7

QUANTRON-A
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Wysiew graniczny i krańcowy podczas jazdy po skrajnej ścieżce technologicznej z urządzeniem TELIMAT T1
nie stanowi najmniejszego problemu. System wysiewu granicznego jest zdalnie sterowany z siedzenia
operatora w ciągniku. Płynne przechodzenie z wysiewu granicznego do wysiewu normalnego, bez
przerywania pracy, znacznie zwiększa wydajność. TELIMAT można dopasować do każdego systemu ścieżek
technologicznych – łatwo, szybko i precyzyjnie.

Jeżeli ścieżka technologiczna leży bezpośrednio na
brzegu pola, wówczas używa się wyposażenia do wysiewu
krańcowego GSE 7. Odstęp od granicy pola zmienia się w
zakresie od 0 do 3 m. GSE 6 nie ma możliwości regulacji.

Za pomocą układu zdalnego sterowania hydraulicznego
GSE 7 może być sterowane z kabiny ciągnika (opcja).

Precyzyjne urządzenia do wysiewu granicznego i
krańcowego MDS spełniają wymagania europejskiej
normy ochrony środowiska (EN 13739-1) dotyczącej
rozsiewaczy nawozów i mają wielki wkład w poprawę
ekonomii i ekologii.

Precyzja  do samej granicy pola

Zespół do wysiewu granicznego GSE 7

TELIMAT T1

Obraz wysiewu granicznego
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RV 2M RFZ 7

Technika wysiewu RV 2M

Rozsiewacze MDS, dzięki swoim innowacyjnym
rozwiązaniom, idealnie nadają się do profesjonalnego
zastosowania w uprawie owoców, winogron, chmielu
lub warzyw.

Urządzenie do wysiewu pasowego RV 2M umożliwia
dokładne ukierunkowanie nawozu w obszarze
korzeni uprawianych roślin. Nawóz nie jest
wysiewany w międzyrzędziach, co pozwala na jego
znaczną oszczędność. RV 2M można w prosty sposób
dopasowywać do rozstawu rzędów od 2 do 5 m.

Urządzenie RFZ 7 stanowi korzystną cenowo
alternatywę do wysiewu nawozów w uprawach
rzędowych takich jak kukurydza, truskawki,
warzywa itp., gwarantując precyzyjną aplikację
nawozów w maks. 7 rzędach. Zaledwie kilkoma
ruchami ręki można przestawić RFZ 7 na różne
dawki i odstępy między rzędami.

RFZ 7 jest kompatybilne z rozsiewaczami 
MDS 11.1/12.1/17.1 i 19.1.

Doskonały do upraw intensywnych Łatwa kontrola

System identyfikacji nawozów DiS

System identyfikacji nawozów RAUCH DiS
umożliwia szybkie określenie ustawień rozsiewacza
w przypadku nawozów nieznanego pochodzenia.

Zestaw do polowej kontroli wysiewu PPS 5

Zestaw do polowej kontroli wysiewu PPS 5
pozwala na łatwe i szybkie sprawdzenie oraz
korektę poprzecznej równomierności wysiewu na
polu. Wyposażenie gwarantuje bezpieczne
wysiewanie nawozów, także tych o nieznanym
pochodzeniu lub złej jakości.



Dane techniczne

Dane użytkowe

MDS 10.1 800 800 108* x 108 92 98 500 190

MDS 11.1 800 1400 140 x 115 92 130 600 200

MDS 12.1 800 1400 140 x 115 104 130 800 210

MDS 17.1 1800 190 x 120 91 180 700 210

MDS 19.1

* Szerokość maszyny w wersji M 108 cm, w wersji K, D Q, C i R = 120 cm

1800 190 x 120 101 180 900 230

Maks. udźwig
Kat. I Kat.II

Wymiary
 zbiornika cm

Wysokość
 napełniania cm

Szerokość
 napełniania cm

Pojemność
ok. l

Masa
kg

Nadstawy*

M 21 do MDS 11.1/12.1 140 x 115 + 12 130 + 200 + 20

M 41 do MDS 11.1/12.1 140 x 115 + 24 130 + 400 + 30

M 430 do MDS 17.1/19.1 190 x 120 + 18 178 + 400 + 30

M 433 do MDS 17.1/19.1 190 x 120 +  8 178 + 400 + 31

M 630 do MDS 17.1/19.1 190 x 120 + 30 178 + 600 + 42

M 633 do MDS 17.1/19.1 240 x 120 + 18 228 + 600 + 49

M 873 do MDS 17.1/19.1 240 x 120 + 27 228 + 800 + 59

Warianty sterowania zasuwami – wymagane zawory sterujące

Wersja M Mechaniczne sterowanie zasuwami po prawej/lewej stronie

Wersja K Hydrauliczne sterowanie zasuwami za pomocą 2 zaworów  jednostronnego działania, działających oddzielnie po prawej/lewej stronie

Wersja D Hydrauliczne sterowanie zasuwami z 2 zaworami dwustronnego działania, działającymi oddzielnie po prawej/lewej stronie

Wersja R Hydrauliczne sterowanie  z rozdzielaczem; 1 zawór jednostronnego działania, działający oddzielnie po prawej/lewej stronie

Wersja Q Elektroniczna regulacja dawki wysiewu QUANTRON-A

Wymiary
 zbiornika cm

Wysokość
 napełniania cm

Szerokość
 napełniania cm

Pojemność
ok. l

Masa
kg

Wyposażenie seryjne
- Tarcze wysiewające ze stali szlachetnej „Multi-Disc“: M1C dla

szerokości roboczej 10 – 18 m

- Wolno obracające się, nie uszkadzające nawozów mieszadło

- Bezobsługowa przekładnia pracująca w kąpieli olejowej

- Dno zbiornika, tarcze  wysiewające, łopatki wysiewające i

zasuwy wykonane są ze stali chromowo-niklowej (V2A)

- Specjalna nakrętka mocująca tarcze wysiewające

pozwalająca na ich szybki demontaż w celu wykonania

próby kręconej lub opróżnienia zbiornika.

- MDS 10.1/11.1/12.1 kat. I lub II, MDS17.1/19.1 kat. II 

(kat. III możliwa)

- Wałek napędowy WOM

- Zestaw do próby  kręconej

- Sito zasypowe

- Osłony tarcz wysiewających spełniające wymagania norm

bezpieczeństwa 

- 1 para tarcz wysiewających do nawożenia normalnego,

nawożenia pogłównego i wysiewu krańcowego

- Bezpieczny trójkątny obraz wysiewu z dużymi strefami

pokrywania nawozu

- pozioma pozycja i stała wysokość uprawy.

- Prosta regulacja dla wszystkich rodzajów nawozu,

drobnych nasion i środków ślimakobójczych.

- Wolno obracające się, delikatne dla nawozu mieszadło

(180 obr/min)

- Łatwa regulacja dawki za pomocą skali proporcjonalnej

do ilości wysiewu DfC

- Praktyczny zestaw do próby kręconej w wyposażeniu

seryjnym

- Utrzymanie wysokiej wartości maszyny oraz pełna

ochrona antykorozyjna dzięki zastosowaniu technologii

malowania proszkowego i elementów ze stali

nierdzewnej

Zalety widoczne na pierwszy rzut oka

Wersja C Elektroniczne sterowanie zasuwami z przełącznikiem E-Click 



Zastrzegamy sobie prawo do zmian mających na celu ulepszenia naszych produktów.

RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH
D-76545 Sinzheim · Postfach 1162
Telefon +49 (0) 7221/985-0
Faks +49 (0) 7221/985-200
info@rauch.de · www.rauch.de 

KUHN-Maszyny Rolnicze Sp.z.o.o.
Jelonek, ul. Orzechowa 1, 62-002 Suchy Las
Telefon: +48 61 81 25 235
Fax +48 61 81 17 010
www.kuhn.com.pl M
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