
Посiвний  комплекс

златник

ГРОШІ ПАШУТЬ!
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ЗОЛОТО  ВАШИХ  ПОЛiВ

златник
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Сьогодні на ринку  сільгосптехніки представлено  

багато  посівних комплексів, у кожного є свої перева-

ги. Виробників сільськогосподарської продукції ціка-

вить, в першу чергу, точне висівання,  а також міцність, 

потужність та багатофункціональність  техніки.

Посівний комплекс  ЗЛАТНИК - машина для підготовки  

ґрунту та для посів,у, яка застосовується у всіх техно-

логіях. ЗЛАТНИК  може  сіяти  як за мінімальною, так 

і за нульової технологіями, завдяки висівному блоку 

з посиленими дводисковими  сошниками. Оснащен-

ня  хвилястими дисками, встановленими перед кож-

ним сошником, дозволяє працювати  і  на багатьох  

пожнивних залишках.

У той же час він може працювати  на різних видах 

ґрунту та при цьому висівати широкий спектр культур-

від дрібно насіннєвих культур, таких як, мак та рапс, до 

сої та квасолі без змін і додавання висівного апарату.

Одночасно з посівом комплекс  може вносити у  рядки 

стартові мінеральні добрива.

ЗЛАТНИК застосовується для:

• посіву зернових та технічних культур – від маку 

до квасолі;

• посіву за мінімальною та нульової технологіями;

• внесення стартових добрив одночасно з посівом.
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Дводисковий сошник із
суміщенням та хвилястим диском

Регулювання глибини 
закладання насіння

Важкий дводисковий сошник із сумі-

щенням дисків та установкою хвиляс-

того диска  попереду забезпечує  точне 

внесення насіння та добрив за різних 

умов на задану глибину.

Хвилясті диски захищені кручений пру-

жиною з регулюванням зусилля спра-

цьовування до 250 кг.

У хвилястих дисках та дисках сошників 

використовуються  фірмові найнадійні-

ші  не обслуговуючі підшипникові вуз-

ли HARP AGRO UNIT із  безвідмовною 

роботою  протягом тривалого терміну 

та підвищеним експлуатаційним ресур-

сом, які не потребують обслуговування 

протягом усього терміну служби. Багато-

рівневий захист, високоякісна змазка та 

масивний кований корпус забезпечують 

високу надійність та стійкість за будь-   

               яких умов експлуатації

Регулювання глибини ходу сошнико-

вого диску здійснюється механізмом 

регулювання. 

Маса висівного блоку, яка приходить на 

секцію, - 135 кг. з можливістю  дованта-

ження масою бункера

Унікальні підшипникові вузли 
висівних секцій

1. Лабіринтовий 
відсікач

2. Трьохкромочне 
ущільнення

ДВА РІВНЯ ЗАХИСТУ 

ПІДШИПНИКІВ
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Рівномірний розподіл  маси висівного блоку
між висівними секціями

Контроль процесу сівби

Дві напіврами з робочими органами 

підвішені  центральними шарнірами з 

крилами рами висівного блоку, що рівно-

мірно розподіляє масу висівного блоку 

між напіврамами.

Міжряддя 15 см. дозволяє забезпечити 

рівномірну зону живлення рослин.

Система контролю висіву  забезпечує 

on-line контроль  процесу сівби та мит-

тєво сигналізує у випадку засорення  

якого – небудь сошника

Така схема підвісу гарантовано запо-
бігає  ефекту перекосу напіврам від 
гідроциліндрів, який  притаманний  
більшості інших секційних сіялок.
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Висівний апарат має також функцію 

мікровисівання  для можливості ви-

сівання   дрібно насіннєвих  культур 

(рапс, трави тощо) з нормою висіву  

2,3 кг/га.

Привід висівного апарату безпосередньо 

від ходового колеса бункера забезпечує 

точну синхронізацію швидкості обертан-

ня висівного апарату зі швидкістю руху 

посівного комплексу.

Плавне регулювання  норми 
висівання

Можливість висівання  дрібно 
насіннєвих культур

Синхронізація висівного апарату

з посівним комплексом

Висівний апарат із безступінчастим 

регулюванням норми сівби забезпе-

чує можливість  швидкої та точної на-

стройки  потрібної норми висіву і/або  

внесення добрив без трудомісткого про-

цесу заміни  привідних зірочок.

Компоненти висівного апарату виготов-

лені із стійких до корозії матеріалів, що 

виключає  ризик  втрати  їх працездат-

ності внаслідок корозії.
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Дбайлива та швидка система транспортування насіння

Пневматична система транспортуван-

ня насіння та добрив з центрального 

бункера  суттєво скорочує неефективні 

витрати часу на заповнення  окремих 

бункерів, повністю виключає ризик їх 

нерівномірного завантаження, а також 

значно знизити  витрати часу на очи-

щення бункерів по закінченню сівби.

При цьому звільняється цінний час 

для виконання безпосередньої задачі  

посіву.

Вентилятор здійснює подавання пові-

тря під тиском у систему висіву.  Можна 

регулювати  потік повітря  за допомо-

гою перемикача  від відмітки F(min)  до 

5N (max).

Вентилятор підвищеної 
продуктивності
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ЗЛАТНИК

Конструктивна ширина захвату, м 6

Необхідна потужність трактора, к.с від  160

Агрегатування з трактором напівпричіпне

Маса, кг 7080

Кількість сошників, шт. 40

Міжряддя, см 15

Об’єм двохсекційного бункера, м3 5 (3/2)

Норми висіву, кг/га 2,3—508

Глибина сівби, см 3—8

Робоча швидкість, км/год 6—12 

Продуктивність, га/год до 6

Витрати палива, л/га 6,0—7,5

Габаритні розміри у транспортному положенні
(довжина × ширина × висота), мм 10570 × 3355 × 4055

Шнековий транспортер з гідравлічним 

приводом значно спрощує загрузку  

бункерів сівалок насінням та добрива-

ми

Переваги роздільно  агрегатної 
конструкції

Надійний  місткий бункер Зручна та швидка загрузка 
насіння

Сівалка має роздільно агрегатну кон-

струкцію, яка складається із бункера 

і висівного блоку. Бункер при цьому 

може використовуватися як самостійно, 

так і з  іншими висівними обладнаннями 

або ґрунтооброблювальними знаряддя-

ми, які оснащені системами висівання. 

Висівний блок може бути агрегатований 

з іншими бункерами.

На замовлення модуль бункера можна  

укомплектувати зчіпною головкою  під 

сферу

Бункер із спеціального полімерного ма-

теріалу з високою стійкістю до ультра-

фіолету та хімічно агресивного серед-

овища абсолютно не піддається корозії.

Бункер роздільний, об’ємом 2 та 3 м3, що 

дозволяє засипати  добрива та насіння і 

в різних варіантах.

Ємності бункера  оснащені сітчастими 

фільтрами, щоб уникнути  попадання  у 

нього сторонніх предметів.
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У базовій комплектації посівний комп-

лекс оснащений маркером для візуаль-

ного орієнтування тракториста у полі. 

Диск маркера також встановлений на 

не обслуговуваний підшипниковий 

вузол  HARP AGRO UNIT.

Привід вентилятора  від валу відбору 

потужності трактора дає можливість 

агрегатувати посівний комплекс з трак-

торами, які не мають якісного гідравліч-

ного відбору.

Наявність надійного орієнтира Можливість  агрегатування 
з різними тракторами

ЗЛАТНИК

Конструктивна ширина захвату, м 6

Необхідна потужність трактора, к.с від  160

Агрегатування з трактором напівпричіпне

Маса, кг 7080

Кількість сошників, шт. 40

Міжряддя, см 15

Об’єм двохсекційного бункера, м3 5 (3/2)

Норми висіву, кг/га 2,3—508

Глибина сівби, см 3—8

Робоча швидкість, км/год 6—12 

Продуктивність, га/год до 6

Витрати палива, л/га 6,0—7,5

Габаритні розміри у транспортному положенні
(довжина × ширина × висота), мм 10570 × 3355 × 4055

ОсНОвНі ТехНічНі хАрАКТерИсТИКИ

Посівний комплекс оснащений гальмів-

ною системою на бункері для безпеч-

ного руху у транспортному положенні та 

зменшенні  ризику  ДТП.

Безпечне транспортування 
комплексу
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1. Ґрунт під посів

2. Обробка ґрунту хвилястим диском  пропорційно сошнику

3. Ґрунт оброблений на ширину 2,5-4 см. з розрізанням пожнивних залишків.

4. Посів дводисковим сошником

5. Прикочування  посівної борозни

6. Оброблена смуга оптимально прогрівається  для отримання дружніх сходів.

7. Створені умови зросту та розвитку рослин гарантують високий врожай.

1 2 3 4 5 76

схемАТИчНе ЗОбрАжеННя  
прОцесу вИсівАННя
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Головна перевага посівного  комплексу ЗЛАТНИК полягає в тому, що він гарантує відмінну якість посіву по стерні  та 

на полях з великою кількістю пожнивних залишків.

При застосуванні технології no-till солома та рослинні залишки  знаходяться у верхньому шарі та насіння можуть  

потрапити не у ґрунт, а на солому. Крім того, ґрунт з великою кількістю рослинних залишків погано ущільнюється. 

Тому, при виборі посівної техніки особливу увагу треба звертати на здатність забезпечити  якісну підготовку насін-

нєвого ложе  та якісне прикочування посівного матеріалу.

Міцні висівні секції ідеально справляються  з механічним обробленням ґрунту та стерні. Насіння і добрива рівно-

мірно укладаються під розділений шар ґрунту та лягають на підготовлене насіннєве ложе. Прикочені колеса забез-

печують прикочування смуги посіву  при будь-якій кількості рослинних залишків на полі. При прикочуванні тільки 

смуга посіву, міжряддя залишаються не прикочуваними, що покращує повітряний обмін, зменшує випаровування 

вологи, перешкоджає розвитку бур’янів та утворенню ґрунтової кірки.

У результаті посіву зі ЗЛАТНИКОМ виходять міцні та дружні сходи.




