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ПРОДУКЦІЯ КОМПАНІЇ SOLA



Висівний апарат – диск
обертається разом із вакуумною
камерою, а встановлений
селектор розподіляє насіння

Контроль глибини –
регулювання необхідної
глибини висіву

Прикочуючі колеса  
закривають рядок 
висіву, 5-позиційне 
регулювання тиску і 4-х 
позиційне кута нахилу

Важіль регулювання тиску
висівної секції – регулює тиск
на грунт кожної висівної секції

Бункер для насіння із міцного
пластику об’ємом 55 л.

Дводисковий 
висіваючий сошник - 
відкриває рядок для 
укладання насіння

Розгортач – видаляє
крупну грунтову 
фракцію та рослинні 
рештки з зони рядка 
висіву

Колеса контролю 
глибини висіву  - 
регулюють глибину 
загортання насіння

ВИСІВ

Розкладка посівного матеріалу

Підготовка полоси 
для укладання 
насіння в грунт. 
Усунення 
перешкод.

Відкриття висівної 
борозни є точним 
і регульованим з 
кутом 9º.

Основа борозни, 
яка забезпечує 
оптимальну 
розкладку насіння.

Регульована 
розкладка насіння 
в ряду (інтервал)

Прикочування 
рядка висіву, 
що сприяє появі 
дружніх сходів

Prosem єдина сівалка на ринку, в якій подвійні диски висівного 
сошника розташовані під кутом 9º, цей параметр отриманий 
шляхом незалежних досліджень, які показали збільшення врожаїв 
завдяки укладанню насіння в грунт сошником з вище вказаним 
кутом розходження дисків, що сприяє швидкому й рівномірному 
проростанню. Цей результат підтверджується рік за роком, врожай 
за врожаєм.



ПРАЦЮВАТИ В ГАРМОНІЇ.
Вакуумна камера і диск обертаються разом. 
Ця розробка має патент, включаючи камеру 
в якій є диск і селектор, що утримуються за 
допомогою магнітів.

Без з’єднання, без тертя, без зношування, без 
ключів, без втрати вакууму - максимальна 
точність висіву, навіть на великих швидкостях.

Селектор регулювання насіння кріпиться на 
двох направляючих та магніті, що дозволяє 
легко демонтувати його при зміні висіваючого 
диску.

За правильного регулювання селектора, 
уникаємо двійників та отримуємо відмінну 
якість висіву.

Контроль за регулюванням здійснюється через 
вікно кришки розподільника насіння.

Під час роботи, насіння повинно розміщуватись 
на кожному отворі диску. Великий вибір 
висівних дисків товщиною 1,5мм. Діаметр 
отворів висівного диску   підбирається 
відповідно до фракції посівного матеріалу.

Скидання та розміщення насіння на диску 
відбувається таким чином, що на кожному 
отворі диска розміщується одиниця посівного 
матеріалу, що також дозволяє уникати 
пошкодження насіння.

В точці відриву насіння має одну лінію 
оптимального скидання, незалежно від 
швидкості висіву.

З внутрішньої сторони диска перекривається 
вакуум, таким чином насіння вільно, один за 
одним потрапляє у насіннєпровід.

Система кріплення дисків Prosem K 
відрізняється від інших систем тим, що 
фіксується за допомогою 4 направляючих і 
магнітів, тобто не має деталей, що зношуються 
і не потребують обслуговування.

ДИСТРИБУЦІЯ
НАСІННЯ

ПРЯМИЙ ВИСІВ

ПРОРІЗНИЙ АНКЕР РЯДКА
ПРЯМОГО ВИСІВУ

ДИСКИ МАРКЕРІВ
ПРЯМОГО ВИСІВУ

ТУРБО ДИСК
(ПРОРІЗНИЙ)

ЗУБЧАСТІ РОЗГОРТАЧІ

ПОДВІЙНИЙ ДИСК ДОБРИВ
ПРЯМОГО ВИСІВУ

V-ПОДІБНІ ПРИКОЧУЮЧІ
ЗУБЧАСТІ КОЛЕСА

Регульований прорізний
анкер рядка, виготовлений
з міцної сталі для
прямого висіву.

Стальні зубчасті розгортачі
рослинних решток
з регулюванням по висоті

Диск відкриття рядка з
регулюванням по висоті
та глибині

Подвійний дискдобрив для
PROSEM FIX і TELESCOPIC
з регулюванням
прямого  висіву.

Стальні прикочуючі колеса
з гумовим елементом по
внутрішньому діаметру та
регульованим кутом

Стальний зубчатий
диск маркера з
обмежувачем глибини



Сівалка у навісному варіанті

Сівалка у причіпному варіанті

Сівалка у навісному варіанті із поздовжнім транспортуванням

Рама сівалки із гідравлічним складанням. Транспортна Ширина – 3,0 метри

Рама сівалки із гідравлічним складанням і змінною шириною міжряддя

Ширина рами /
кількість рядів 450/6  450/7  600/8 600/12

Ширина рами /
кількість рядів 450/6  450/7  600/8 600/12

Ширина рами /
кількість рядів 600/8 600/12 900/12 900/18

Ширина рами /
кількість рядів 300/12

Відстань між
рядами, см 33-80 33-70 33-80 33-50

Відстань між
рядами, см 33-80 33-70 33-80 33-50

Відстань між
рядами, см 50/80 50 50-75 50

Відстань між
рядами, см

45-75
Регулювання ширини міжряддя з кроком 5 см

Ширина рами /
кількість рядів 300/8 300/12

Відстань між
рядами, см 70 45

БАЗОВА
КОМПЛЕКТАЦІЯ

Розгортач, усуває крупну
грунтову фракцію
та рослинні рештки,
регульований по висоті

Коробка передач, для
сівалок більше 7 секцій

Литий башмак для
ущільнення посівного ложа
та насіннєпровід з
нержавіючим накінечником

Механізм для деактивації
секції

Два незалежних колеса з
чистиками 5” для контролю
глибини висіву

Коробка передач для
сівалок менше 7 секцій

2 привідних колеса з
обгонними муфтами та
4 привідних колеса в
моделях 600/12 та 600/8 з
внесенням добрив

Регулятор тиску секції на
грунт

Прикочуючі V- подібні
колеса 1” та 2” з
регульованим кутом та
тиском на грунт

Дводисковий висіваючий
сошник з двома чистиками

Механічне відключення
висіву на кожній секції

Комплект висіваючих
дисків

Вал відбору потужності
(ВВП)

Вентилятор та вакуумметр

Бункер 300л із шнековою
подачею для всіх типів
гранульованих добрив



Сівалка GEA Електрична  Механічна

Ширина рами / кількість рядів 300/8 300/12 300/8 300/12

Відстань між рядами, см 70 70 45 70 45

Бункер для добрив із нержавіючої сталі, л 2000 або 1360 2000 або 1360

Внесення добрив Дисковий сошник

Привід секцій
Автономний електричний
привід висівних секцій та

внесення добрив

Механічний привід (ланцюгова
коробка передач) висівних
секцій та внесення добрив

Монітор
Muller Touch 800
без активацій TC, 
TL, SC, MC

PM 300 E
комп’ютер 
контролю
висіву насіння

ISOBUS сумісність
ISOBUS підготовлена,
відкрита (не потребує

додаткових розблокувань)

лічильник гектарів,
датчик швидкості,

контроль за відстанню
між насінням, система
контролю за кожним

висіваючим елементом,
контроль насіннєвого

матеріалу
Електрична система

Автономна,
генератор - 1680 Вт,

2 акумулятори по 50 А/год

Рама Гідравлічне складання

Транспортна ширина, м 3,0

ЕЛЕКТРИЧНА
СІВАЛКА GEA

Основні характеристики:

НАВІСНА СІВАЛКА OMNIA ІЗ 
ЗМІННИМ МІЖРЯДДЯМ 45-75 СМ

Модель AURA 3215

Об’єм бункера, л 2000

Розподільча головка 12 виходів в базі

Контролер Performer 530 / ISOBUS (в залежності від комплектації)

Система дозування Герметичний Герметичний бункер

Додаткове обладнання Трубки, сошники, розподільники, котушки дозатора та інше обладнання

ФРОНТАЛЬНИЙ БУНКЕР
ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ

Основні характеристики:
Сівалка OMNIA Електрична

Ширина рами / кількість рядів 300/12

Відстань між рядами, см
45-75 см. Регулювання ширини міжряддя з кроком 5 см в діапазоні 45-75 см, дозволяє зручно та 
швидко переналаштувати сівалку. Центральні 6 секцій (3,4,5,6,7,8,9,10) регулюються гідравлічно 

за допомогою кліпс. Бокові секції 1,2,11,12 регулюються механічно за допомогою винта так кліпс.
Внесення добрив За допомогою фронтального бункера Aura і системи розподілення. Дисковий сошник
Привід секцій Автономний електричний привід висівних секцій та внесення добрив
Монітор Muller Touch 1200
ISOBUS сумісність ISOBUS підготовлена, відкрита (не потребує додаткових розблокувань)

Електрична система Автономна, генератор - 1680 Вт, 2 акумулятори по 50 А/год
Рама Гідравлічне складання
Транспортна ширина, м 3,0



РОЗКИДАЧІ МІНЕРАЛЬНИХ
ДОБРИВ D-903

Технічні характеристики:
• Навісний (бункер на 1500 л) та причіпний (бункер на 3000 л) варіанти
• 2 дискових розкидача з нержавіючої сталі забезпечують ширину розкидання від 15 до 24 м (опція: від 30 до 36 м)
• Кількість добрив, що розкидаються регулюється через повзунок
• Механічний засув для одностороннього розкидання
• Відкидний бункер для зручності очищення
• Сітчастий фільтр всередині воронки запобігає потраплянню сторонніх речовин і перешкоджає забиванню
• Пара розподільчих воронок з нержавіючої сталі з горизонтально розташованою ворошилкою
• Гідравлічне дистанційне керування подачею мінеральних добрив
• Карданний вал на 8 шліців
• Редуктори повільного обертання (130 об/хв), що не потребують обслуговування, для управління внутрішніми
         мішалками на нижній частині воронки, забезпечують рівномірну подачу мінеральних добрив
• Всі деталі розподільчої системи розкидання виготовлені з нержавіючої сталі
• Бортовий комп’ютер (опція)
• Тент (опція)

для просапних
та зернових

культур

Сівалка 

Технічні характеристики Просапна сівалка  Зернова сівалка
Кількість рядків 16 76
Міжряддя 700 – 750 мм 158 мм
Робоча ширина 12000 мм 12000 мм
Загальна ширина в робочому положенні (без маркерів) 12200 мм 11940 мм

Загальна ширина в робочому положенні (з маркерами) 12910 (з закритими маркерами)
17750 (з одним відкритим маркером), мм

12910 (з закритими маркерами)
17750 (з одним відкритим маркером)

Робоча довжина 10950 мм 10970 мм
Робоча висота 3700 мм 3700 мм
Транспортна ширина 3950 мм 3660 мм
Транспортна довжина 8530 мм 8530 мм
Транспортна висота 4395 мм 3890 мм
Висота завантаження бункера 3200 мм 3200 мм
Внутрішня відстань між колесами 1695 мм 1695 мм
Зовнішня відстань між колесами 2805 мм 2805 мм
Колеса 2 × 650 / 60 R22,5 2 × 650 / 60 R22,5
Об’єм бункера для добрив 2 × 3030 л --
Об’єм бункера для насіння / добрив -- 1 × 3030 л / 1 × 3030 л
Об’єм бункера для насіння 16 × 50 2 × 3030 л
Привід для подачі добрив Електричний --
Об’єм бункера для мікродобрив 2 × 185 л (опція) --
Привід для подачі мікродобрив Електричний --
Привід дозатора для насіння Електричний / Механічний Електричний
Маркери Колесо трактора Колесо трактора
Неспоряджена маса 8320 кг 8320 кг
Необхідна потужність (мінімум) 240 к.с. 240 к.с.
Штифт для агрегатування з трактором (діаметр) 50 мм 50 мм



. Обухів, вул. Промислова, 20
моб.: + 38 (067) 434 47 26 - Центральний офіс
моб.: + 38 (067) 402 86 08 - Центральний регіон
моб.: + 38 (067) 404 52 23 - Західний регіон
моб.: + 38 (067) 402 86 23 - Східний регіон
моб.: + 38 (067) 24 77 790 - Сервісна служба
моб.: + 38 (067) 44 14 173 - Запчастини
www.spectr-agro.com


