
 
 

SUP48DKL 
SEMĂNĂTOARE UNIVERSALĂ PURTATĂ PE 48 DE RANDURI CU BRĂZDARE 

DUBLU DISC ŞI TRANSPORT PE LUNG 
Destinatie 
Este destinata pentru semanatul in randuri a semintelor plantelor de cultura: grâu, orz, ovăz, 
mazăre,  mei, rapiţă, mac, in, mărar, trifoi, lucernă şi altele asemănătoare ca dimensiuni şi 
formă.  

 
 
Caracteristici tehnice: 

Tipul semănătorii purtată în lucru, tractată în transport 

Tractor necesar (CP) min. 180 
Număr de brăzdare 48 
Tipul brăzdarelor dublu disc 
Distanţa între brăzdare min. 12,5 cm 
Lăţime de lucru 6 m 
Adâncime de lucru 2-8 cm continuu 
Capacitate seminţe cca. 1200 dm³ 
Reglare debit seminţe CV cu 72 de trepte 
Distribuitor seminte Cilindru cu pinteni dublu 
Transport seminte  Cadere libera  
Viteza în lucru 5-10 km/h 
Viteza în transport 15 km/h 



 
 
 
 

 
 
Elemente de noutate 

- Brazdare dublu disc cu diametrul de 370 mm 
- Roti de tasare 
- Marcatori actionati cu cilindri independenti 
- Cadru de cuplare modernizat 
- Buncare de samanta de capacitate marita 
- Tren de transport actionat cu cilindri hidraulici 

 
 
Avantaje 

 Dispune de o cutie de viteze tip Norton cu 72 trepte de viteza pentru seminte mici si 
72 de trepte pentru seminte normale 

 Dotarea semanatorilor cu brazdar dubludisc si un distribuitor de seminte dublu ofera 
posibilitatea de a semana seminte foarte mici in doze de pana la 2 kg/ha( rapita, 
trifoi, lucerna,in,mac,mei,mustar) 

 Trecerea de la tipul de seminte nici la normale si invers se realizeaza prin simpla 
actionare a unui buton aflat pe distribuitor ,trecand dintr-o pozitie in alta . 

 Brazdarul dublu disc poate fi reglat pana la o adancime constanta de semanat de 8 cm 
 Unavantaj important al brazdarelor dublu disc este ca nu aduna resturile vegetale 

comparative cu brazdarele patina, contribuind la maruntirea acestora 
 Utilajele pot lucra pe terenuri plane sau in panta de maxim 8 grade 
 Optional pot fi prevazute si cu roti de tasare 

 
 

Marcatoare de urmă telescopice cu disc sferic 
Acţionarea marcatoarelor cu cilindri hidraulici 
Masa  2400 kg 
Dimensiuni  gabarit (L x l x h)  1,93 m x 7,32 m x 1,94 m  


