
4, 6 soros pneumatikus szemenkéntvető-gép

Kukorica, napraforgó vagy bármilyen szemenkénti vetést igénylő kultúrához.

6 soros kukoricavetőgép műszaki jellemzői
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Az Agrion vetőgépek függesztett rendszerű teleszkópos vázszerkezetű 
gépek. Munkaszélességük 4,5 m, transzporti helyezetben 3,5 m.
A tartós, masszív a vastagfalú zártszelvény biztosítja, és a munka-
hengerek is a vázon belül kasptak helyet. Ez tartja a 2 db 250 vagy 1 
db 800 l-es műtrágytartályokat, valamint a nagykapacitású  váku-
umventilátort. A vázon szabadon elmozdíthatóak a paralelogramma 
felfüggesztésű vetőkocsik perselyezett függesztőkarokkal, szállítás 
helyzeti tehermentesítővel. A kocsik több fokozatban előfeszíthető, a 
talajnyomást változtató rugókkal rendelkeznek, melyeket a vetőágy ál-
lapotának megfelelően állíthatunk. A vetőgép dupla tárcsás csoroszlyák-
kal van szerelve, amelyek mellett a mélységhatárolást két nagy átmérőjű 
gumírozott és sárkaparókkal ellátott talajkopírkerék végzi. Ezek rend-
kívül jó mélységtartást tesznek lehetővé.

A sornyitó erős csapágyazásúak, és ugyancsak sárkaparókkal vannak 
felszerelve. A magágy hibáit a csoroszlyák elé szerelt, magasságban 
állítható „V” alakú rögterelő lemezek kompenzálják. Szármaradványos 
területen a bordázott vágótárcsák teszi biztosabbá a vetés minőségét. 
A magok tömörítését a kocsik után kapcsolt, rugóval állítható feszítésű, 
„V” alakaban elhelyezett, gumírozott iker tömörítő kerekek végzik, a bi-
ztos keléshez szükséges tömörítést adva. 2014 óta a kerekek szögben 
is állíthatók, így az aprómagvetésnél a tömörítő kerekekkel a takaró 
„bakhát” is kialakítható.
A gép 2 db 250 vagy 1 db 800 l-es műtrágytartállyal van felszerelve. A 
műtrágyatartályok aljára egy műanyag házban rugalmas szilikon gumi 

adagoló kerekeket helyeztek, melyek a flexibilis csöveken keresztül 
adagolják a műtrágyát a rugózott és mélységben állítható csoroszlyák-
hoz. A csoroszlyák alapesetben csúszókéses kivitelűek, de opcióban 
rendelhető duplatárcsás kivitelben is. Az adagolás itt a keverőtengely 
alatt elhelyezett „súber” nyitottságával ill. az adagolókerék fordu-
latszámával szabályozható. Mechanikus mikrogranulátum-szóró egység 
segíti a föld fertőtlenítését.

Ki mint vet – úgy arat!
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A pontos vetéshez, az egyenletes tőtávolság kialakításához egy egyszerűen 
állítható, megbízható adagoló szükséges.
A magadagoló-egység a hajtást talajkerékről kapja, amely láncon, lánck-
eréken keresztül egy láncos váltómű segítségével (ahol a vetési men-
nyiséget állíthatjuk be egy mozdulattal, szerelés nélkül) hajtja meg az 
előtéttengelyt.
Ez a tengely hajtja tovább a vetőkocsikra épített üzembiztos , fém kúpk-
erékkel szerelt szöghajtást, ami a gyorsan oldható kardánokon keresztül 
(ezzel egy pillanat alatt oldható meg a vetőkocsik adagolórendszerének 
ki-be kapcsolása, szélvetésnél) az elosztótárcsa szöghajtásba kapcsolódik.

A vetőtárcsa kézzel, szerszám 
nélkül cserélhető, ezzel gyorsan 
és egyszerűen átállítható a gép 
más növények vetésére is.
A gépeket két garnitúra vetőtár-
csával szállítjuk, de rendelhetők 
raktárról, ún. vaktárcsák is, me-
lyek furatait és osztását a felhasz-
náló igény szerint alakíthatja.

Az adagolóház masszív alumínium öntvény, mely ellenáll a korróziónak. 
A vetőtárcsa és a ház közé speciális anyagösszetételű teflon kopóbetét 
került, amely jó tömítettséget biztosít a vetőháznak. A vetés beállítását és 
ellenőrzését segíti a kémlelő ablak, amelyen betekintve állíthatjuk  be a 
maglesodrót, hogy a kettős vetést elkerüljük.

A gépet magyar gyártmányú, kiváló minőségű vetésellenörzővel szállítjuk, 
amely a vetéskimaradás jelzése mellett a vetett magszámot és a bevetett 
területet is rögzíti.
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