Maşină de semănat gazon
RS 50 H II – manuală

testată în practică,
fiabilă, robustă,
comodă, sigură,
economică, de încredere

date tehnice

RS 50 H II

Lăţimea de lucru

50 cm

Greutate

60-120 kg

Capacitate cutie seminţe

~40 Ltr.

Dimensiuni: lungime/lăţime/înalţime (coarne)

1270/590/940 mm

Dimensiuni la livrare lungime/lăţime/înălţime
(împachetată)

820/590/550mm

O maşină de dimensiuni mici, dar foarte eficace!
Noua maşină manuală RS50HII, pentru suprafeţe mici şi medii este înzestrată cu toate
calitătile cunoscute ale unei maşini de semănat gazon marca SEMBDNER.
Caracteristici de echipare










tăvălug striat anterior şi tăvălug lis posterior
tăvălug cu ţepi acţionat mecanic
lagărele nu necesită întreţinere
cutie seminţe protejată împotriva vântului
coarnele reglabile pe înălţime
o cutie detaşabilă pentru greutăţi
sistem de reglare a cantităţii de sămânţă
foarte simplu şi uşor de manevrat

Marcat „GS”- siglă pentru controlul de siguranţă

din 1914
Producătorul îşi rezervă dreptul la modificări
Valabil 02/2010

Patru procedee de lucru realizate la o singură trecere
Maşinile de semănat gazon marca SEMBDNER - fac posibil semănatul perfect al gazonului printr-o colaborare permanentă cu beneficiarii şi prin
verificarea de mii de ori în practică a sistemelor de semănat.
La baza marelui succes, atât în Germania, cât şi în străinătate, stă atât stilul compact de construcţii şi manevrabilitatea, cât şi proverbiala
fiabilitate a maşinilor de semănat.

 Nivelare
Tăvălugul anterior nivelează şi uniformizează terenul prin strivirea bolovanilor şi astfel se asigură o adâncime
constantă şi optimă de semănat. În acelaşi timp tăvălug striat, serveşte ca transmisie pentru perie.
 Semănat
Sistemul de semănat din cutia cu seminţe are un ax cu perie flexibilă şi rezistentă la uzură, din Perlon. Aceasta
perie flexibilă, spre deosebire de periile rigide, este insensibilă la corpurile străine mici şi nici nu se înfundă sau
blochează.
Cu ajutorul unei manete, se poate regla cantitatea de semănat.
.
 Perforarea solului
Tăvălugul cu ţepi este acţionat printr-un lant şi lucreaz exact şi constant. Tăvălugul cu ţepi preia neregularităţile
solului. Se poate pune rapid în poziţia de deplasare.
 Tasarea terenului
Tăvălugul posterior bătătoreşte terenul şi înglobează uniform sămânţa în sol, asigurând o încolţire rapidă. În funcţie
de caracterul solului, se poate regla repede şi precis, presiunea de contact cu solul.

Dotări speciale
Tăvălugul cu ţepi este acţionat prin intermediul unui lanţ cu un raport de 1:3 şi este
protejat printr-o apărătoare.

Deasupra tăvălugului lis se află o cutie solidă şi detaşabilă care poate fi umplută cu
diverse materiale (nisip, piatră etc) şi se foloseşte ca şi contragreutate.

Semănarea se face cu ajutorul unei perii de Perlon. Pentru dozarea cantităţii de
seminţe se foloseşte o manetă de reglaj.

Tăvălugul cu ţepi se poate ridica în timpul transportului.
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