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HISTORIA
Spółdzielnia rolnicza Hlohovec została założona w 1976 roku i oprócz standardowych działalności rolniczych zapewniała również produkcję techniczną, której
centrum stanowią siewniki Pneusej. Sam podział powstał w 1987 roku.
Główną ideą powstania zakładu Pneusej było stworzenie słowackiego zakładu do produkcji siewników wysokiej jakości, aby zaspokoić potrzeby każdego rolnika
na rynku krajowym i zagranicznym. Zaspokojenie potrzeb rolników stało się naszym priorytetem, dlatego asortyment siewników stale się powiększa i nieustannie
poszukujemy nowych sposobów na zaspokojenie wszystkich naszych klientów. Obecnie działamy na wielu rynkach w Europie, ale także w innych krajach na
całym świecie. Oferujemy szeroką gamę maszyn do siewu dla rolników zarówno z małym, jak i większym areałem. W naszej ofercie oprócz siewników znajdują się
również maszyny do przygotowywania gleby i jakościowe części zamienne.
1976 utworzenie spółdzielni Rolniczej Hlohovec.

1987 Ustanowienie Oddziału Produkcyjnego. Produkowane były tylko podstawowe typy siewników, takie jak M i MT.
1992 poszerzenie oferty o nowe typy maszyn, które zostały zaprojektowane do połączenia z siewnikiem.
2005 rozszerzenie zakresu pierwszej szerokokątnej maszyny MV, która zaczęła być produkowana w wersjach 5m, 6m, 6.6m i 8m.

2006 ekspansja na rynki zagraniczne.
2012 innowacja technologii zakładowych.
2016 rozszerzenie siewników o siewnik Fantom i siewnik Venga, których główną zaletą jest system modułowy.

2017 zmiana tożsamości firmy, która przyniosła nowe logo i nowe kolory maszyn.
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HISTORIA

WYMOGI ROLNICZE
Równomierne pojawianie się roślin uprawnych jest kluczem do osiągnięcia wysokich plonów. Dla równomiernych wschodów ważne jest nie tylko przygotowanie
podłoża siewnego, ale także optymalne umieszczenie nasion. Nasiona powinny być umieszczone na stałej
głębokości na dnie lekko usztywnionego podłoża siewnego i pokryte luźną ziemią.
Maszyny siewne PNEUSEJ charakteryzują się precyzyjnym umieszczeniem nasion i równomiernym
rozmieszczeniem nasion w każdym rzędzie. Pneumatyczne dozowanie w połączeniu z redlicą tworzą optymalny
kształt linii, dzięki czemu każde ziarno jest przechowywane na tej samej głębokości. Sekcje wysiewu talerzowego
umożliwia siew w glebie suboptymalnej z większą ilością resztek roślinnych. Koło dociskowe lekko dociska
nasiona do dna redliny siewnej, zapewniając dobry kontakt nasion z glebą. Ziarno przechowywane w ten sposób
ma idealne warunki do równomiernego oraz szybkiego wzrostu oraz rozbudowy systemu korzeniowego.
Siewniki PNEUSEJ są przeznaczone nie tylko do siewu w przygotowanej glebie, ale także do siewu na minimalnie
uprawianej glebie z większą liczbą resztek roślinnych. Aktywne lub pasywne przygotowanie gleby umożliwia
stworzenie optymalnego koryta siewnego i idealne przechowywanie nasion w jednym przejściu z możliwością
zastosowania nawozów przemysłowych, co znacznie skraca czas pracy. Siewniki wyposażone w redlice
dwutalerzową są przeznaczone do siewu bezposiredniego oraz w mulcz .
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SYSTEM

PNEUMATYCZNY SYSTEM WYSIEWAJĄCY
Pneumatyczny system wysiewu polega na dozowaniu dokładnej ilości nasion do strumienia powietrza. Materiał siewny jest następnie transportowany do
dystrybutora, gdzie jest równomiernie rozprowadzany do każdej redlicy. Materiał siewny jest przechowywany w skrzyni centralnej i równomiernie rozłożony na
wszystkie redlice siewne. Zaletą dozowania centralnego jest również siew niewielkiej ilości materiału siewnego,
który jest wysiewany do 0 ze skrzyni nasiennej bez koniecznośći nadwyżki nasion w zbiorniku.
Pneumatyczny system siewny PNEUSEJ składa się z dozownika ACCORD, który ma możliwość precyzyjnej regulacji
wymaganej ilości materiału siewnego oraz zapewnienia optymalnego i równomiernego dozowania. Obsługa
dozownika jest prosta, zmiana ilości materiału siewnego jest możliwa w dowolnym momencie bez użycia narzędzi
i bez konieczności wymiany wałka wysiewającego. Do siewu bardzo małej ilości możliwe jest wykorzystanie funkcji
mikro-wysiew, gdzie równomiernie dozowane są nawet bardzo małe nasiona w niewielkiej ilości. Dozownik może
być napędzany mechanicznie lub elektronicznie z możliwością zmiany ilości wysiewu z kabiny ciągnika.
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Niezawodność, szybkość, zadowolenie.
SERWIS
Działalność usługowa odgrywa bardzo ważną rolę w sprzedaży technologii rolniczej. Oprócz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego nasza firma oferuje
naszym klientom najlepszą obsługę. Kładziemy również duży nacisk na szkolenie techniczne i praktyczne naszych pracowników. Pojazdy serwisowe są wyposażone
tak, aby umożliwić technikom serwisowym wykonanie jak najlepszej pracy.
Ściśle współpracujemy z klientami i zapewniamy zadowolenie z pracy maszyny. Usługi naszej firmy profesjonalnie i szybko reagują na Twoje wymagania, ponieważ
termin agrotechniczny nie czeka, ważne jest, aby interweniować szybko, nie tylko w trakcie sezonu, ale także przez cały rok.
Jeśli nas potrzebujesz, nasi partnerzy biznesowi znajdują się na naszej oficjalnej stronie PNEUSEJ.
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SERWIS

Wsparcie techniczne
Klient jest zawsze w centrum uwagi, ponieważ jesteśmy w bliskim kontakcie z naszymi klientami, jesteśmy dobrze poinformowani o trendach w rolnictwie i
warunkach, w jakich u nas działają. W naszej tradycji aktywna współpraca z klientami ma na celu lepsze zrozumienie i zaspokojenie ich potrzeb i wymagań.

Oryginalne części zamienne
Tylko oryginalne części zamienne zapewniają bezpieczeństwo, ekonomiczność i niezawodność działania. Oferujemy szeroką gamę części zamiennych dostępnych
w magazynie, co zapewnia szybką dostawę części do klienta. Aby zapewnić wysoką jakość i trwałość , dbamy o wybór wysokiej jakości materiałów z dużą
dokładnością.
Gwarantujemy dostawę części zamiennych do starszych typów maszyn.
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BUDOWA
W dzisiejszych czasach rozwój jest integralną częścią każdej firmy. Dlatego nasi wykwalifikowani projektanci projektują i wdrażają nowe rozwiązania konstrukcyjne
dla produktów i ich części, nowych modeli oraz projektów produktów. Wszystkie zmiany i modyfikacje siewników są testowane na powierzchni 4430 ha.
Testowanie nowych maszyn odbywa się w ścisłej współpracy z rolnikami. Tego rodzaju wspólne prace rozwojowe są dla nas ważne, ponieważ informacje zwrotne
często prowadzą do ulepszeń i nowego sposobu myślenia.
Dzięki zaawansowanej technologii oprogramowania możemy udoskonalić parametry techniczne naszych maszyn, dzięki czemu jesteśmy jednym z liderów rynku
na świecie.
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BUDOWA

PRODUKCJA
Produkcja siewnika rozpoczyna się od wyboru odpowiedniego materiału. Dlatego koncentrujemy się na jakości w doborze materiałów, co pozwala nam
osiągnąć doskonałe wyniki pod względem wytrzymałości i odporności na zużycie. Najnowsza technologia przetwarzania materiałów pozwala nam osiągnąć
wyjątkową dokładność i jakość, której wymagają nasi klienci. Dzięki temu siewniki są przechylane, dzięki czemu mogą pracować niezawodnie nawet w najbardziej
wymagających warunkach.

Środowisko nie jest dla nas obojętne i dlatego materiał jest poddawany obróbce powierzchniowej w polu elektrostatycznym przez malowanie proszkowe i
wypalanie w piecu w temperaturze 180-200 ° C. Montaż siewników odbywa się pod nadzorem wyspecjalizowanego personelu na terenie naszej firmy.

Zestaw wszystkich czynników oddziałujących na produkcję wpływa na jakość produktów końcowych, a co za tym idzie jakość produktów i cały proces produkcyjny
odgrywa niezwykłą rolę w naszej firmie. Oprócz jakościowych procesów produkcyjnych, dbamy o wybór naszych dostawców i regularnie sprawdzamy jakość
dostarczanych materiałów.
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Innowacja, dokładność, jakość.
MATERIAŁ SIEWNY
Celem stopki siewnej jest ułozenie nasion i nawozu na wymaganą głębokość i odstępy, aby zapewnić równomierny wzrost rośliny.
W uprawach rzędowych klin uformowany za pomocą stopy siewnej powinien być wzmocniony u dołu (pod nasionami), dlatego powinien być uformowany
poprzez nacięcie gleby przy minimalnej powłoce. Szczelinę należy zamknąć dopiero po bezpiecznym ułożeniu nasion na ustalonej głębokości w danym dniu. Jego
powstawanie zależy od właściwości i przygotowania gleby oraz od kształtu i rodzaju siewek.
Zgodnie z indywidualnymi wymaganiami i warunkami glebowymi pneumatyczne maszyny do siewu mogą być wyposażone w różne typy redlic do siewu. Obecnie
oferujemy trzy typy redlic do siewu: nożowe, dwutalerzowe DXD oraz dwutalerzowe (DD).
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MATERIAŁ SIEWNY

Redlica do wysiewu - nożowa
Nadaje się do lekkich typów gleb z niewielką ilością pozostałości.

Redlica dwutalezowa do wysiewu - DXD
Przeznaczony do siewu w najcięższych warunkach z dużą ilością resztek roślin żniwnych.

RC I
Zaprojektowany do siewnika: M, MSh, Pluma, MKC, MKC Magna, MT

RC II
Zaprojektowany do siewnika: Venga, DC Compact

HD
Zaprojektowany do siewnika: MV

Redlica dwutalerzowa do wysiewu - DD
Nowo zaprojektowane dyski twarde, których główną zaletą jest amortyzacja za pomocą silenbloków gumowych.
13

REDLICA NOŻA

Zbiornik
Zamykanie klapy
Siew roślin
Nóż

DXD RCI

Zapas nasion
Dysk sterujący
Dysk roboczy
Kółko dogiatające

Redlice nożowe są odpowiednie do lekkich rodzajów gleby z niewielką
ilością resztek pożniwnych, łatwo pokonują przeszkody, kamienie i bryły.
Klapa zamykająca zapobiega zatykaniu się redlicy podczas ruchu w
odwrotnym kierunku. Nóż roboczy redlicy jest wykonany ze specjalnego
żeliwa i jest łatwo wymienny.
• docisk 27 kg / redlica do siewu
• klapka przeciw osadom
• brona sprężynowa
• przeznaczony do: M, MSh, Pluma, MKC, MKC Magna, MT, MV

Przeznaczone są do siewu na ciężkich glebach z dużą ilością resztek
roślin żniwnych. Wzajemne oczyszczanie sie talerzy zapobiega efektowi
oklejania dzięki czemu nie zatrzymują sie podczas pracy.
Średnica dysku wynosi 300 mm.
• docisk 35 kg / redlica do siewu
• zagęszczanie siewu
• centralna i indywidualna regulacja nacisku
• przeznaczenie: M, MSh, Pluma, MKC, MKC Magna, MT

DXD RCII

Zapas nasion
Dysk sterujący
Dysk roboczy
Kółko dogniatajace
14

Są one przeznaczone do pracy w najtrudniejszych warunkach z dużą
liczbą resztek roślin żniwnych. Wzajemne oczyszczanie sie talerzy
zapobiega efektowi oklejania dzięki czemu nie zatrzymują sie podczas
pracy. Średnica tarczy wynosi 325 mm.
• docisk 50 kg / redlica siewna
• możliwość stalowej lub plastikowej tarczy zgarniającej
• centralne ustawienie ciśnienia
• przeznaczony do: Venga, DC Compact

MATERIAŁ SIEWNY

Zapas nasion
DXD HD

Dysk roboczy
Dysk sterujący

Od DXD RC I różnią się konstrukcją, profil ma kwadratowy krój a materiał
siewny podawany jest z tyłu redlicy . Średnica dysku wynosi 300 mm.
• docisk 35 kg / redlica do siewu
• centralna i indywidualna regulacja nacisku
• zagęszczanie siewu
• przeznaczone dla MV

Kółko dogniatające

Zapas nasion

DD

Sprężyna wtryskowa
Dysk roboczy

APLIKATOR NAWOZU

Kółko dogniatające

DD

DXD RC I / RC II

Redlice zamontowane są na 4 klockach gumowych(ciche klocki).
Długości redlic są takie same na całej maszynie, zapewniając taki sam
docisk na każdej redlicy. Redlica jest wyposażona w koło dogniatające,
które pomaga dokładnie wysiewać nawet przy dużych prędkościach, co
umożliwia dokładną głębokość śiewu.
• docisk 120 kg / redlica do siewu
• kółko dogniatające
• talerze robocze
• skrobaki
• przeznaczenie: Fantom, Optimus

DXD HD
Używany do redlic DXD i DD. Aplikator nawozów granulowanych jest
częścią koła dogniatającego i znajduje się za tarczą wysiewającą. Nawóz
sztuczny jest wysiewany razem z nasionami w jednym rzędzie. Aplikator
przeznaczony jest do siewników M 300-400, MKC 300-400, MKC Magna
300-400, Pluma 250-300, FT Fert 300-400.
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ELEKTRONIKA
W dzisiejszych czasach systemy elektroniczne stały się ważną częścią produkcji roślinnej, ponieważ udostępniono wiele nowych technologii do tej praktyki.
Technologie sensoryczne i regulacyjne umożliwiają znaczną oszczędność w pracy oraz pomagają poprawić i kontrolować dochody. Jednocześnie chronią
środowisko.
Dostarczają operatorowi podstawowych informacji na temat obszaru siewu, prędkości wysiewu, prędkości obrotowej wentylatora, sterowania wysiewu i śledzenia.
Obecnie korzystamy z urządzeń elektronicznych firmy Müller Elektronik, RDS / Topcon i Digitroll.
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ELEKTRONIKA

Drillmat III
Urządzenie elektroniczne Drillmat III jest przyjazne dla użytkownika ze względu na prostą i logiczną obsługę. Przeznaczony jest do siewu maszyn z napędem
mechanicznym urządzenia dozującego. Bardzo kompaktowy kształt wymaga niewielkiej przestrzeni w kabinie ciągnika.
Drillmat III oferuje następujące funkcje:
•
•
•
•
•
•

sprawdź prędkość wentylatora
kontrola dozownika
sygnalizacja minimalnego stanu nasion
elektroniczny licznik hektarów
czujnik prędkości maszyny
tworzenie ścierzek technologicznych za pomocą zaworów elektromagnetycznych

Drill - Control
Elektronika Drill-Control oferuje napęd pojedynczego urządzenia dozującego za pośrednictwem silnika elektrycznego. Prosta i dokładna kalibracja odbywa
się za pomocą przycisku kalibracji. Dzięki Drill-Checks operator wie, jak zwiększyć lub zmniejszyć dawkę na hektar podczas siewu. Elektronika jest wstępnie
przygotowana na znaczniki przedwschodowe.
Drill -Control oferuje następujące funkcje:
•
•
•
•
•
•
•

kontrola dozownika
sygnalizacja minimalnego stanu nasion
elektroniczny licznik hektarów
tworzenie ścierzek technologicznych za pomocą zaworów elektromagnetycznych
kontrola prędkości wentylatora
radar prędkości maszyny
napęd elektroniczny urządzenia dozującego
17

RDS iSOCAN Artemis
iSOCAN Artemis to elastyczny system dostosowany specjalnie do sterowania pneumatycznymi siewnikami z napędem elektrycznym. System jest kompatybilny z
ISOBUS i oferuje możliwość podłączenia do 4 silników elektrycznych. Wyświetlanie informacji o funkcjach urządzenia rozwiązuje terminal dotykowy. Przy użyciu
iSOCAN Artemis możliwe jest rozłączenie połowy siewnika podczas jazdy z kabiny ciagnika i zwiększenie lub zmniejszenie dawki wysiewu na hektar.
RDS iSOCAN Artemis oferuje następujące funkcje:
•
•
•
•
•
•
•
•
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kontrola urządzenia dozującego
sygnalizacja minimalnego stanu nasion
elektroniczny licznik hektarów
tworzenie ścierzek technologicznych za pomocą zaworów elektromagnetycznych
kontrola prędkości wentylatora
radar prędkości maszyny
wyłączenie połowy siewu maszyny z panelu sterującego
napęd elektroniczny urządzenia dozującego

ELEKTRONIKA

Digitroll
Sprzęt elektroniczny Digitroll służy do monitorowania przepływu nasion przez poszczególne przewody redlic. Elektronika wyposażona jest w czujnik prędkości,
który automatycznie przelicza wymagany strumień materiału siewnego przy zmianie prędkości wysiewu i nie powoduje żadnych błędów.
Calibretta jest przeznaczona dla siewników, do wykrywania przepływu nasion od 24 do 36 przewodów.

Calibra jest przeznaczona dla siewników, do wykrywania przepływu nasion od 40-64 przewodów.

Integra przeznaczona jest dla siewników do wykrywania przepływu nasion i nawozów w liczbie 24 + 24szt., 32 + 32szt., 40 + 40szt., 48 + 48szt. Oprócz
monitorowania przepływu materiału siewnego, oferuje on także czujnik poziomu nasion w zbiorniku, czujnik prędkości wentylatora, elektroniczny, licznik
hektarów, kontrolę dozowania oraz śledzenie.
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SIEWNIKI
Siewnik PNEUSEJ M
Zawieszany siewnik przeznaczony dla małych i średnich gospodarstw. Umieszczenie środka ciężkości w pobliżu ciągnika zmniejsza wymagania dotyczące udźwigu
podnośnika. Dzięki zaczepom trzypunktowym można łatwo agregować maszynę bezpośrednio z ciągnikiem. W pozycji roboczej jest ona podparta na własnych
kołach. Standardowo maszyna wyposażona jest w mechaniczny napęd dmuchawy 540 obr/min lub 1000 obr/min. Pojemność zbiornika wynosi 1150 l.
Siewnik PNEUSEJ M wykonany jest w wersji sztywnej ,szerokości robocze 3m - 4m – 4,5m.
Oferuje opcję większych rozmiarów opon 26 x12-12 “.

*siew przy użyciu stopki dociskowej DXD RC I
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SIEWNIK
M

M 450
21
Małe I średnie gospodarstwo

Wersja zawieszana

Pojemność zbiornika 1150 l

Od 880 kg

Min. 60 HP

Siewnik PNEUSEJ MSH
Konstrukcja maszyny ta jest identyczna z modelem Pneusej M. Jej główną zaletą jest hydrauliczne składanie do szerokości transportowej 3m. Standardowo
maszyna wyposażona jest w mechaniczny napęd dmuchawy 540 obr/min lub 1000 obr/min. Pojemność zbiornika wynosi 1150 l. Oferuje opcję większych
rozmiarów opon 26x12-12 “.
Siewnik PNEUSEJ MSH posiada szerokość roboczą od 4 i 4,5 m.

*siew przy użyciu stopki dociskowej DXD RC I
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SIEWNIK
MSH

MSH 450
Małe I średnie gospodarstwo

Wersja zawieszana

Pojemność zbiornika 1150 l

Od 1080 kg

Min. 80 HP
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Siewnik PNEUSEJ MT
Ta maszyna jest przeznaczona dla średnich gospodarstw. Standardowo maszyna wyposażona jest w mechaniczny napęd dmuchawy - 1000 obr/min. Rolnicy
docenią dużą pojemność zbiornika (2x 1150 l) i szerokość roboczą 6 m.
Zawieszany siewnik agregowany z ciągnikiem za pomocą trójpunktu. Siewnik jest standardowo wyposażony seryjnie w wózek transportowy wzdłużny.

*siew przy użyciu stopki dociskowej DXD RC I
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SIEWNIK
MT

MT 600
Średnie gospodarstwo

Wersja zawieszana

Pojemność zbiornika 2x1150 l

Od 1790 kg

Min. 120 HP
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Siewnik PNEUSEJ MV
Siewniki pneumatyczne MV są idealne dla średnich i dużych gospodarstw, które szukają opłacalnego sposobu na użycie wysoce dokładnego pneumatycznego
siewnika do konwencjonalnej uprawy gleby. Siewnik PNEUSEJ MV jest produkowany w szerokościach roboczych 5, 6 i 8 metrowych. Główną zaletą tej maszyny
jesz hydrauliczne składanie do transportu na szerokość 3 m, dzięki czemu nadaje się do agregowania z maszynami uprawowymi. Sam siewnik jest agregoweany
bezpośrednio z ciągnikiem lub z maszyną uprawową. Posiada duże opony 31x15,5 – 15“.
Siewnik jest wyposażony w dwa systemy dozujące Accord z centralnym ustawieniem wysiewu.

*siew przy użyciu stopki dociskowej DXD RC I
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SIEWNIK
MV

MV 600
Duże gospodarstwo

Wersja zawieszana

Pojemność zbiornika 2000 l

Od 2020 kg

Min. 160 HP
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Siewnik PNEUSEJ PLUMA
Lekki model zaprojektowany do połączenia z aktywnymi lub pasywnymi maszynami do uprawy gleby, zaprojektowanymi przede wszystkim dla małych
gospodarstw. Szerokość robocza maszyny wynosi 2,5 lub 3m. Mechaniczny centralny docisk redlic. Pojemność zbiornika wynosi 850 litrów. Opcja solo wysiewu
przy pomocy uniwersalnego podwozia. Agregacja prez trójkat montażowy.
Siewnik Pluma może być agregowany z bronami rotacyjnymi PPK i PSK.

* siew przy użyciu stopki dociskowej DXD RC I

28

SIEWNIK
PLUMA

PLUMA 300
29
Małe gospodarstwo

Wersja zawieszana

Pojemność zbiornika 850 l

Od 750 kg

Min. 115 HP

Siewnik PNEUSEJ MKC / MKC - MAGNA
Siewnik MKC jest przeznaczony do pracy z aktywnymi lub pasywnymi maszynami do uprawy gleby, głównie dla małych i średnich gospodarstw. Siewnik jest
produkowany w szerokości roboczej od 3 do 4 - 4,5 m. W standardzie siewnik jest wyposażony w 1150-litrowy zbiornik. Agregacja odbywa się za pomocą
szybkozłącza. Siewnik może być również używany solo poprzez zamocowanie uniwersalnego podwozia. Siewnik MKC może być agregowany z bramami
wirnikowymi PSK.
Bardziej masywna konstrukcja siewnika MKC-Magna jest przeznaczona do przygotowywania gleby w ciężkich warunkach. Agregacja odbywa się za pomocą
szybkozłącza. Dzięki uniwersalnemu podwoziu maszyna może być używana do siewu solo. Standard to zbiornik o pojemności 1600 litrów. Szerokość robocza to
3 - 4 - 4,5 m.

* siew przy użyciu stopki dociskowej DXD RC I
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SIEWNIK
MKC / MAGNA

MKC 300
31
Małe gospodarstwo

Wersja zawieszana

Pojemność zbiornika 1150/1600 l

Od 1140/1210 kg

Min. 140 HP

Siewnik PNEUSEJ FT1 / FT FERT
Siewniki przeznaczone są dla małych i średnich gospodarstw. Istotną zaletą maszyny jest równomierne rozłożenie ciężaru na ciągniku, co zmniejsza potrzebę
osiągów o 20 procent. Siewnik FT1 oferuje kilka opcji, które można wykorzystać do siewu lub nawożenia.Przedni zbiornik FT1 jest maszyną , która w kombinacji
Z siewnikiem PNEUSEJ umożliwa wysiew nawozów i materiasłu siewnego w liniowo.
Zasobnik FT1 - 1100 litrowy zbiornik na ziarno z przodu jest obsługiwany i
wspierane przez tylne redlice. Pojemność zbiornika można zwiększyć o kolejne
600 litrów. Produkowany jest do szerokości 3 do 4 metrów.

Zasobnik FT FERT to maszyna, która w połączeniu z siewnikiem PNEUSJ
zapewnia przechowywanie nawozu w jednej linii z siewem. FT Fert składa
się z przedniego zbiornika nawozu, głowicy rozłupującej, zamocowanej do
siewnika z tyłu i podajników nawozu. Zbiornik przedni podaje nawóz, który
jest dostarczany do głowicy rozdzielacza, a następnie jest transportowany
w specjalnych kanałach do rzędów redlic na siewniku.
FT Fert jest kompatybilny z maszynami PNEUSEJ MKC 300, MKC 400, MKC Magna 300, MKC - Magna 400, M 300, M 400, Pluma 250, Pluma 300.

* siew przy użyciu stopki dociskowej DXD RC I

Zasobnik FT1 – nawożenie to także przedni kosz zasypowy przeznaczony
do aplikacji nawozu w połączeniu z precyzyjnymi siewnikami (maksymalnie
8 przewodów siewnych) oraz 6-metrowymi maszynami do uprawy gleby.
Powierzchnia leja i część dozownika są zaprojektowane tak, aby były odporne
na różne nawozy.
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SIEWNIK
FT1 / FT FERT

FT1 / FT FERT
Małe gospodarstwo

Wersja zawieszana

Pojemność zbiornika 1100 l

Od 480 kg

Min. 110 HP
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Siewnik PNEUSEJ OPTIMUS
Wydajny, skuteczny siewnik zbudowany na potrzeby rolników, aby zwiększyć wydajność pracy przy małym zapotrzebowaniu mocy. Klient doceni wszechstronność
oferowanego modelu, który może być stosowany w kilku wariantach:
•
•
•

zbiornik na nasiona o pojemności 4600 litrów sprzężony z hydraulicznie składaną belką wyssiewającą z redlicami DD o szerokościach 6 i 8 m
zbiornik o pojemności 4600 litrów podzielony na dwie części (2400 litrów materiału siewnego i 2200 litrów nawozu) połączony z hydraulicznie składaną
belką wyssiewającą z redlicami DD o szerokościach (6 metrów)
zbiornik o pojemności 4600 lprzeznaczony na nawóz i z możliwością zaczepienia siewnika punktowego 6-8-12 rzędów

* siew przy użyciu stopki dociskowej DD
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SIEWNIK
OPTIMUS

OPTIMUS 600
Duże gospodarstwo

Wersja półzawieszana

Pojemność zbiornika 4600 l

Od 5600 kg

Min. 140 HP
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Szerokość robocza 6 M = 120 KM
Siewnik PNEUSEJ VENGA – zawieszany / ciągany
Siewnik zaprojektowany, aby spełnić wymagania każdego rolnika. Pneusej Venga to lekka maszyna o zupełnie nowej konstrukcji, a dzięki systemowi modułowemu
jest produkowana w dwóch wersjach - zawieszana i ciągana. Poprzez zintegrowanie oddzielnej osi hydraulicznej, dolne nogi ciągnika zostają zwolnione, dzięki
czemu maszyna ta jest odpowiednia dla ciągników o mocy 80 KM.
Nowa konstrukcja pozwala na stosowanie redlic DXD RC II, które idealnie układają nasiona bezpośrednio w redlicy. Siewnik Venga została zaprojektowana w celu
zwiększenia ogólnej wydajności przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na moc. Venga zmniejsza nakłady, zwiększa przychody.

* siew przy użyciu stopki dociskowej RC II
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VENGA

SIEWNIK

NOWOŚĆ

VENGA 600
Średnie gospodarstwo

Wersja ciągana

Wersja zawieszana

Pojemność zbiornika 1800 l

Od 1560/1440 kg

Min. 90/140 HP
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Siewnik PNEUSEJ VENGA – zawieszany / ciągany
System modułowy
Modułowy system umożliwia produkcję siewnika wersji ciąganej i zawieszanej. Centralny układ hydrauliczny
unosi całą maszynę co zmniejsza zapotrzebowanie mocy ciągnika.Układ jezdny jest usytuowany przed
sekcją wysiewającą co czyni maszynę bardzo zwrotną oraz umożliwia siew od granicy pola.

Zbiornik
Zbiornik nasion o pojemności 1800 litrów minimalizuje przestoje. Dobra dostępność ułatwia napełnianie
i czyszczenie. Samopoziomująca się plandeka otwiera zbiornik, umożliwiając napełnienie zbiornika np. z
big-bag’a.

Redlice wysiewające RC II
Nowe redlice przeznaczone są do pracy na najcięższych glebach z dużą liczbą resztek żniwnych.
Umieszczenie talerzy ø 325 mm wspiera efekt samooczyszczania, zapobiegając przywieraniu gleby do
talerzy i blokowaniu talerzy. Docisk redlicy wysiewającej wynosi do 50 kg. Klienci mają do wyboru między
stalowymi lub plastikowymi dyskami do oczyszczania. Regulacja docisku jest scentralizowana za pomocą
śruby trapezowej.

38

SEJACÍ STROJ
System dawkowania

VENGA

Centralnie umieszczony dozownik ACCORD umożliwia dokładną regulację dawki nasion. Dobry dostęp
zapewnia łatwą konfigurację i kalibrację. Napęd dystrybutora został zaprojektowany z wykorzystaniem
automatycznego systemu blokowania zależnie od położenia osi maszyny. Siewnik może być wyposażony w
napęd aparatu silnikiem elektrycznym.

Znaczniki
Rolnicy są szczególnie wdzięczni za zaprojektowanie znaczników, które pozwalają przejechać pod drzewami
i innymi przeszkodami. Średnica talerzy wraz z regulowanym kątem zapewniają widoczne oznaczenia nawet
w najtrudniejszych warunkach. Specjalna konstrukcja zapewnia szybkie składanie, co zmniejsza rotację i
ułatwia przejście wokół przeszkód.

Komfort operatora
Łatwość obsługi siewnika, obejmuje również centralne ustawienie docisku, łatwą regulację makro i mikro
wysiewu, wygodny dostęp do leja zasypowego i jego napełnianie. Poza tym rolnicy docenią również
wysoką wydajność przy niskich wymaganiach energetycznych i łatwą manewrowość. Wszystkie te czynniki
sprawiają, że siewnik Venga jest wyjątkowy.
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Siewnik PNEUSEJ DC COMPACT
Zmodyfikowana koncepcja siewnika została zaprojektowana w taki sposób, aby zainspirować klientów, którzy wymagali kompaktowego, wstępnie zmontowanego
siewnika. Podstawą tego połączenia był MKC 300, który ma silną pozycję w portfolio produktów Pneusej, a jego funkcjonalność jest potwierdzona wieloletnim
użytkowaniem przez wielu klientów. Główne zmiany konstrukcyjne obejmują redlicę wysiewającą DXD RC II i rolkę dociskową, ulepszoną ramę i podłużne
ramiona.
Kombinacja siewnika charakteryzuje się dużą prędkością roboczą, która może osiągać do 20 km / h, co jest doceniane głównie przez operatora. Dużą zaletą jest
użyteczność 3 w 1:
• połączenie siewnika z bronami talerzowymi
• połączenie siewnika z uniwersalnym podwoziem używanym do siewu solo
• kombinacja z broną wirnikową PSK 300

* siew przy użyciu stopki dociskowej RC II

40

DC COMPACT

SIEWNIK

NOWOŚĆ

DC COMPACT
Średnie gospodarstwo

Wersja zawieszana

Pojemność zbiornika 1150 l

Od 2940 kg

Min. 180 HP
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Siewnik PNEUSEJ DC COMPACT
Zbiornik
Siewnik jest standardem o pojemności 1150 litrów, z możliwością rozszerzenia zbiornika do 1300 litrów.
Dostęp do zasobnika jest łatwy dzięki platformie bezpieczeństwa, co ułatwia operatorowi napełnianie
i czyszczenie maszyny. Otwór zasypowy jest wyposażony w sito z siatką zanieczyszczeń, a jego rozmiar
pozwala na wygodne napełnianie nasion.

Uprawa gleby
Pasywna uprawa gleby za pomocą talerzy umożliwia maszynie pracę z większą prędkością roboczą i wysokim
poziomem pozostałości roślinnych. Specjalny kształt talerzy ø 460 lub ø 510 mm, wraz z kolumnami
samonośnymi, pozwala na maksymalną przepustowość.

Redlice wysiewające RC II
Nowe redlice przeznaczone są do pracy na najcięższych glebach z dużą liczbą resztek żniwnych.
Umieszczenie talerzy ø 325 mm wspiera efekt samooczyszczania, zapobiegając przywieraniu gleby do
talerzy i blokowaniu ściegów. Docisk redlicy wysiewającej wynosi 50 kg. Klienci mają do wyboru między
stalowymi lub plastikowymi dyskami do oczyszczania. Regulacja docisku jest scentralizowana za pomocą
śruby trapezowej.
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SIEWNIK
DC COMPACT

Regulacja głębokości uprawy gleby
Dla optymalnego wysiewu bardzo ważne jest ustawienie głębokości roboczej, która może być ustawiona
na 15 cm. Regulację głębokości można zmienić za pomocą zaczepów na ramionach prowadzących, które
znajdują się z boku siewnika. System regulacji głębokości dla gleby jest bardzo prosty i dostępny dla
operatora.

Cylinder roboczy
Cylinder roboczy służy do utrzymania głębokości. W standardzie maszyna jest wyposażona w wał rurowy ø
550 mm lub wał gumowy ø 500 mm.
• gumowy wał jest przeznaczony do lżejszych I żróżnicowanych rodzajów gleby. Rozmieszczenie pierścieni
jest take samo, jak odstęp między rzędami nasion, dzięki czemu jest równomierne dogniatanie pod
redlicą ,co tworzy jednolite warunki dla każdej redlicy siewnej.
• walec rurowy jest przeznaczony do ciężkich rodzajów gleb. Ze względu na dużą średnicę zmniejsza się
opór toczenia wału. Składa się z 16 grubościennych rur o średnicy Ø 38 mm
Hydrauliczny napęd wentylatora
Poprawia komfort użytkownika, sterowność i żywotność wentylatora,dzięki czemu nie występują spadki
obrotów . Możliwe jest agregowanie go z ciągnikami z kontrolą przepływu oleju bezpośrednio z kabiny
ciągnika lub bez możliwości regulacji z kabiny.
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Siewnik PNEUSEJ FANTOM
Siewnik Fantom zaprojektowano tak aby efektywność jego była maksymalna.Fantom zmniejsza ilość przejazdów do przygotowania gleby i siewu z największą
precyzją. Pasywne przygotowanie gleby pozwala na zwiększenie prędkości podczas uprawy i siewu nawet przy dużej ilości resztek pożniwnych.
Dzięki równomiernie rozłożonej masie zagęszczenie na całej szerokości jest takie same. Podczas jednego przejazdu wykonujemy 4 czynności: uprawa, zagęszczenie
przedsiewne, siew i równomierne dogniatanie zaiarna co powoduje lepsze podsiąkanie i równomierne wschody.

* siew przy użyciu stopki dociskowej DD
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FANTOM

SIEWNIK

NOWOŚĆ

FANTOM 400
Duże gospodarstwo

Wersja półzawieszana

Pojemność zbiornika 3400 l

Od 3350 kg

Min. 130 HP

45

Siewnik PNEUSEJ FANTOM
Zbiornik
Standardowo siewnik wyposażony jest w 3400-litrowy zbiornik ziarna, który minimalizuje przestoje. Siewnik
można doposażyć w zbiornik 1400 litrów.
Możliwość zastosowania nawozu:
• dawkowanie nawozu przed pierwszym rzędem talerzy uprawowych
• dozowanie nazu za redlicą wysiewającą w jednym rzędzie
Uprawa gleby
Pasywna uprawa gleby za pomocą talerzy umożliwia stosowanie maszyny przy dużej ilości resztek
pożniwnych. Specjalny kształt talerzy o średnicy 460 lub 510 mm wraz z kolumnami samonośnymi umożliwia
maksymalną przepustowość.
Przygotowanie gleby można polepszyć za zgrzebła sprężynowego, które jest umieszczone bezpośrednio za
talerzami. Jego zadaniem jest wstępne równanie gleby oraz równomierne rozciąganie resztek pożniwnych.
Wał oponowy
Szerokie opony równomiernie dogniatają powierzchnię gleby, przyczyniając się w ten sposób do konsolidacji
gleby. Konstrukcja wału oponowego ogranicza blokadę, zwiększając tym samym przepustowość maszyny w
pracy. Zintegrowana oś amortyzująca, zwiększa stabilność podczas jazdy po drodze.
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SIEWNIK
Spulchniacz

FANTOM

Klient ma możliwość doposazenia siewnika o włukę przednią.
• talerze spulchniają ziemię za oponami ciągnika
• słupica talerzy kopiuje powierzchnię gleby

Redlica wysiewająca DD
Nowo zaprojektowane redlice DD umożliwiają dokładne umieszczenie materiału siewnego na dnie redliny.
Gumowe, ciche przeguby zapewniają delikatną regulację docisku.
Redlice wysiewające wspomagają precyzyjną pracę, nawet przy dużych prędkościach, co zapewnia dokładną
głębokość siewu. Docisk redlicy wynosi do 120 kg / redlica wysiewająca.

Dawkowanie
System dozowania ACCORD jest centralnie umieszczony i umożliwia dokładne ustawienie nasion. Dobry
dostęp zapewnia łatwą konfigurację i kalibrację. Napęd dozownika:mechaniczny napędzany za pomocą
przekładni czołowej lub silnika elektrycznego.
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MASZYNY DO OBRÓBKI GLEBY
Brona talerzowa PNEUSEJ DC 300
Brony talerzowe DC 300, których główną zaletą jest trzymanie talerzy na kolumnach z zawieszeniem
własnym, co pozwala na doskonałe powierzchni powierzchni. Średnica talerza jest dostępna dla
klienta przy zamówieniu, obecnie dostępne są dwa typy talerzy: ø 460 lub ø 510 mm, które są
zaadaptowane z siewnika Fantom.
Głębokość robocza talerzy wynosi do 15 cm. Brony talerzowe mogą
być wyposażone w walec rurowy lub walec gumowy. Brony talerzowe
są agregowane za pomocą 3-punktowego układu zawieszanego.
Uprawa gleby pozwala maszynie na mieszanie większej liczby
resztek pożniwnych. Specjalny kształt talerzy wraz z samonośnymi
kolumnami umożliwia maksymalną penetrację.

Wał ø 550 mm średnicy nadaje się do ciężkich gleb. Gumowy wał o średnicy ø 500 mm nadaje się do lekkich gruntów.
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DC 300

MASZYNY DO OBRÓBKI GLEBY

Brona wirnikowa PNEUSEJ PPK i PSK
Pneusej PPK
Stanowią one kategorię lekkich bron wirnikowych do ciągników o mocy do 140 KM.
Brony wirnikowe są przeznaczone do siewników pneumatycznych Pluma o szerokości
2,5 i 3 metra. Brony wirnikowe są wyposażone w wielobiegową skrzynię o prędkości
obrotowej 540 lub 1000 obr./min. Ruchome osłony boczne zapewniają kopiowanie
terenu i zapobiegają powstawaniu bruzdy między przejazdami. Głębokość robocza
bran wirnikowych wynosi maksymalnie 26 cm. Głębokość roboczą brony wirnikowej
można regulować za pomocą tylnego wałka. Hydraulicznie lub mechanicznie.
Pływające uchwyty dolne, kategorii II gwarantują kopiowanie powierzchni. Do
wyrównania powierzchni stosuje się włókę równającą pomiędzy wałem a ostrzami
obrotowych noży. Brony wirnikowe mogą być wyposażone w gumowy wał ø 500 mm,
wał ø 550 mm, wał ø 480 mm lub wał ø 490 mm. Dodatkowo brony wirnikowe mogą
być wyposażone w zabezpieczenie przed kamieniami.
Pneusej PSK
Stanowią one kategorię ciężkich bron wirnikowych do ciągników o mocy do 200 KM.
Brony wirnikowe są przeznaczone do siewników Pneusej MKC, MKC Magna i Pluma.
Brony wirnikowe są wyposażone w wielobiegową skrzynię o prędkości 1000 obr./min.
Ruchome panele boczne zapewniają kopiowanie terenu i zapobiegają powstawaniu
bruzdy miedzy przejazdami. Głębokość robocza bran obrotowych wynosi maksymalnie
30 cm. Mocowanie ostrzy jest standardowe za pomocą śrub lub szybkiej wymiany ostrzy.
Głębokość bron wirnikowych można regulować za pomocą tylnego wału hydraulicznie
lub mechanicznie poprzez sworznie.
Pływające uchwyty dolne, kategorii II gwarantują kopiowanie powierzchni. Do
wyrównania powierzchni stosuje się włókę równającą pomiędzy wałem a ostrzami
obrotowych noży. Brony wirnikowe mogą być wyposażone w gumowy wał ø 500 mm,
wał ø 550 mm, wał ø 480 mm lub wał ø 490 mm. Dodatkowo brony wirnikowe mogą
być wyposażone w zabezpieczenie przed kamieniami.
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PPK / PSK

MASZYNY DO OBRÓBKI GLEBY

Bierny kultywator PNEUSEJ PKA
Agregat pasywny jest ekonomiczną alternatywą dla przygotowania gleby. Może być
agregowany z 3 i 4-metrowymi siewnikami Tetra Pluma, MKC lub MKC Magna.
Głębokość robocza pasywnego pługu wynosi 12 cm. Składa się z 20 lub 27 zębów
umieszczonych w 3 rzędach. Głębokość obróbki gleby można regulować mechanicznie
za pomocą tylnego wału. Z przodu znajduje się włuka zębata o regulowanej wysokości.

Ruchome panele boczne zapewniają kopiowanie terenu i zapobiegają
powstawaniu bruzdy miedzy przejazdami. Tylny wałek może być ø 450
mm, ø 410 mm, croskill ø 400 mm lub paker ø 470 mm.
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PKA

STROJE NA SPRACOVANIE PÔDY

POZOSTAŁE MASZYNY ROLNICZE
Ugniatacz do kiszonki PNEUSEJ UK
Rozdrabniacz zapewnia równomierne ugniatanie całego obszaru roboczego. Jego wysoka waga zapewnia doskonałe odprowadzanie powietrza, co korzystnie
wpływa na jakość kiszonki.
Zalety:
• równomierne ugniatanie całego obszaru kiszonki, w tym krawędzi
• większe zagęszczenie masy kiszonki ze względu na dużą masę
• lepsza fermentacja bez dostępu powietrza
• lepsze parametry jakościowe kiszonki
• szybszy proces kiszenia
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UK

POZOSTAŁE MASZYNY ROLNICZE

Rozdrabniacz uniwersalny PNEUSEJ DU -170
Rozdrabniacz uniwersalny DU 170 przeznaczony jest do
rozdrabniania wszystkich rodzajów słomy , mulczowania
chwastów na terenach ugorowych oraz niszczenia
mędzyplonów.
Aby zwiększyć wydajność rozdrabniacza, jest on
wyposażony w dwa rzędy noży tej samej wielkości,
dopasowane do kształtu obudowy rozdrabniarki.
Przeciwnożę są spawane do obudowy i są wymienne.
Maszyna wyposażona jest w odchylające się skrzydła,
które regulują rozpraszanie rozdrobnionych części na
szerokość od 1,7 do 6m. W bocznych ścianach obudowy
w łożyskach obrotowych zamontowany jest rotor, na
którym osadzone są noże w kształcie litery “S”.
Napęd rozdrabniarki pochodzi z wałka przekaźnika przez przegub i przesuwną skrzynię biegów, która jest wyposażona w
mechanizm wolnego koła, który zapobiega powrotowi momentu obrotowego rotora do ciągnika.
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DU-170

POZOSTAŁE MASZYNY ROLNICZE

DODATKOWE WYPOSAŻENIE
Schody trójstopniowe

Podwójny doscisk
Jest przeznaczony do typu M, MSh, MV, MT,
aby zapewnić wygodny i bezpieczny dostęp do
zbiornika ziarna.

Schody czterostopniowe

Mechaniczny licznik hektarów
Zaprojektowany dla Plumy i Vengi, zapewnia
wygodny i bezpieczny dostęp do zbiornika.

Hamulec koła napedowego
Stosuje się go do przerwania dozowania nasion, gdy
maszyna (na końcu pola) jest unoszona, aby ziarno
nie leciało na uwrociach. Możliwość zamówienia z
M, MSh, MV, Venga.
Dozownik ze stali nierdzewnej

Stosowany jest w wersjach siewników do
nawożenia.
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Podwójny docisk redlic wysiewających DXD RC I zwiększa nacisk wysiewu stopy siewnej do 37 kg.

Służy do rejestrowania powierzchni zasiewów w
ha. Zaletą jest łatwość obsługi i trwałość.
Hydrauliczny docisk redlic
Zapewnia centralną regulację docisku belki
wysiewającej bezpośrednio z ciągnika, manometr
umieszczony z przodu siewnika widoczny z kabiny
ciągnika.
Wał dogniatający front (4szt) z platformą
Poza wagą walca zapewniony jest również rozkład
ciężaru kontenera na całej szerokości urządzenia
(ciągnika). Zaprojektowany dla siewnika FT.

Hydrauliczny napęd wentylatora do wszystkich ciągników
Jest on stosowany w ciągnikach, w których
nie jest możliwe regulowanie przepływu oleju
bezpośrednio z kabiny ciągnika, w którym to
przypadku jest on sterowany bezpośrednio
na siewniku za pomocą zaworu sterującego.
Przekroczenie obwodu hydraulicznego jest
wyposażone w sprzęgło PPV3.2019.113 BSP 3/4
“(DN20) (szybkozłącze), które należy podłączyć do
wolnego spływu ciągnika.

Hydrauliczny napęd dmuchawy do ciągników z zaworem na reg. przepływ
Jest on stosowany w ciągnikach, w których można
regulować przepływ oleju bezpośrednio z kabiny
ciągnika. Przekroczenie obwodu hydraulicznego
jest wyposażone w sprzęgło PPV3.2019.113 BSP
3/4 “(DN20) (szybkozłącze), które należy podłączyć
do wolnego spływu ciągnika.

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

Hydrauliczny napęd wentylatora poprawia komfort, manewrowość i żywotność
wentylatora. Nie ma zmian prędkości wentylatora i wynikającego z tego
zapychania się aparatu - możliwość regulacji prędkości. Zaletą jest możliwość
agregowania siewników za pomocą różnych maszyn do przygotowywania
gleby. Max. dopuszczalne ciśnienie powrotne wynosi 5 bar, min. wymagany
przepływ oleju 43 l / min, ciśnienie robocze 150 bar.

Szybkozłącze hydrauliczne
PPV3.2019.112 BSP 3/4 “(DN20) zaleca się
zamawiać razem z hydraulicznym napędem
wentylatora, a ciągnik nie jest wyposażony.
Szybka wymiana
Służy do podłączenia siewnika i maszyny do
przygotowywania gleby (np. Brony wirnikowa).
Zaprojektowany dla siewników Pluma, MKC i MKC
Magna.
Hydrauliczne podnoszenie koła ostrogowego
Dzięki zamontowaniu z przodu zbiornika
frontowego oferuje opcję uruchamiania lub
przerywania napędu podajnika bez konieczności
podnoszenia przedniego trzypunktowego układu
zawieszenia.
Redukcja rozdzielacz
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DODATKOWE WYPOSAŻENIE
Waga z hakiem ze stali nierdzewnej
Służy do kontrolowania partii materiału siewnego.
Duży wyświetlacz LCD o przekątnej 11 mm jest
łatwy do odczytania. Funkcje obejmują przycisk
tary i funkcję zatrzymywania danych. Funkcja AutoOff wyłącza wagę na 3 minuty. Zakres ważenia do
15 kg, rozdzielczość wagowa 20g.
Redukcja rozdzielacza na 1/2 szerokości
Podczas ustawiania stojaka w odniesieniu do
rzędów torów, czasami konieczne jest wyłączenie
połowy szerokości maszyny podczas pierwszego
przejścia. Używany do siewników M, MSh, Pluma,
MKC, MKC Magna, FT1, Venga i Fantom.
Nadstawka zbiornika FT

Solo korzystanie z siewnika z możliwością
zamontowania
hydraulicznych
znaczników
przejazdowych na ramie podwozia. Zaprojektowany
dla maszyn Pluma, MKC, MKC Magna, DC Compact.
Napęd mechaniczny wentylatora- pasek napędu Microdrive
Mechaniczny napęd wentylatora 540 obr./min
bez sprzęgła odśrodkowego: Zaprojektowany do
siewników M, MSh i Venga.
Napęd mechaniczny wentylatora - pas klinowy

Nadbudowa kontenera o pojemności 600 l w FT
służy do zwiększenia pojemności leja w siewniku
FT.

Belka ze sprężynami

Mechaniczny napęd wentylatora 540 obr./min
bez sprzęgła odśrodkowego: Zaprojektowany do
siewników Pluma, MKC i MKC Magna, Fantom.
Znaczniki przedwschodowe

Dotyczy to również optymalnego pokrycia nasion,
nawet przy większej liczbie resztek pożniwnych.
Wielką zaletą jest dowolna regulacja nachylenia
głębokości roboczej i ciśnienia.
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Uniwersalny podwozie

Wskazują ślady ścieżek technologicznych przed
kiełkowaniem nasion do opryskiwacza lub nawozu.
Elektroniczne kontrolowanie.

Wskazują ślady ścieżek technologicznych przed
kiełkowaniem nasion do opryskiwacza lub nawozu.
Elektroniczne kontrolowanie.

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

Znaczniki przedwschodowe dla siewnika Fantom

Zrovnávač kolají pneuvalca pre sejací stroj Fantom

Zrovnáva kolaje za pneuvalcom.

Zgrzebło sprężynowe dla siewnika Fantom

Równa powierzchnię i poprawia strukturę glebyoraz
równomiernie rozciąga resztki pożniwne.
Spulchniacz śladów kół traktora w siewniku Fantom

Dla siewnika Fantom służy do spulchniania za
kołami ciągnika.

Przednie włóka do siewnika Fantom

Służy do szorstkiego uprawiania gleby.
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REPREZENTACJA BIZNESOWA

Pneusej to dynamicznie rozwijająca się firma, która koncentruje się na produkcji maszyn do siewu. Obecnie działa w Unii Europejskiej i poza nią i stale
rozszerza swoją działalność.
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BIZNES

SPÓŁDZIELNIA ROLNICZA HLOHOVEC
NITRIANSKA 109
920 12 HLOHOVEC
IČO: 00207781
IČ DPH: SK2020394904
Zarząd PV
Ing. Stanislav Cebo
Telefon: +421-905-535 098
E-mail:pneusej@pneusej.sk
Dyrektor handlowy
Ing. Eva Manduchová
Telefon: +421-918-515 069
E- mail:manduchova@pneusej.sk
Menadżer ds. Sprzedaży i usług
Jacek Kopaniecki
Telefon: +48-537-405-418
E-mail:kopaniecki@pneusej.sk
Sprzedaż oryginalnych części zamiennych
Telefon: +421-917-885-941
E-mail:sklad@pneusej.sk
Dział personalny
Lenka Husárová
Telefon: +421-908-928 200
E-mail:personalne@pneusej.sk
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,, Seeding your future ”

