
Навісна зернова механічна сівалка MEGA  
із внесенням міндобрив

Шестиметрова зернова сівалка MEGA призначена для посіву зернових культур та ріпаку за традиційною або мінімальною технологією.  
Глибина посіву може варіюватися в межах 3,5–10 см.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

 � Триточкова навіска ІІІ категорії
 � Два ряди дводискових сошників з пружиною тиску
 � Безступінчасті кулачкові коробки передач в масляній ванні на 

насіння і добрива
 � Два трансмісійних колеса (6,50-15)
 � Централізоване регулювання глибини посіву
 � Пружинна борона для загортання насіння з підніжкою
 � Гідравлічні маркери
 � Розпушувач слідів трактора (4 шт.)



ОСОБЛИВОСТІ:

 � Норма висіву сівалки MEGA ре-
гулюється плавною зміною швид-
кості обертання висівних котушок, 
що дозволяє виконувати посів 
дуже широкого спектру культур (від 
дрібнонасінних до бобових).

 � Мінімальна відстань падіння зерна від котушки до сошни-
ка, завдяки чому досягається точне дозування та рівномірне 
розподілення зерна по площі і підвищується врожайність. 

 � Дводискові сошники оснащено пружинами тиску (до 40 кг), які 
дозволяють копіювати рельєф ґрунту і виконувати посів на зада-
ну глибину. Навіть при високій швидкості роботи дотримання за-
даної глибини дводисковим сошником залишається ідеальним.

За сошниками встановлено пружинну борінку спеціальної форми 
для заробляння зерна в ґрунт та створення на поверхні дрібногру-
дочкуватої структури, що запобігає випаровуванню вологи із ґрунту. 
Також ефективна при роботі у вологих умовах.

Одночасне внесення мінеральних добрив в рядки дозволяє опти-
мально використовувати площу живлення рослин, підтримуючи їх 
на початкових стадіях розвитку, і підвищити врожайність.

Подвійні приводні колеса (2×2) забезпечують якісний контакт із 
ґрунтом, що гарантує рівномірність обертання дозувальних котушок 
і задану норму висіву як зерна, так і мінеральних добрив.

Можливість роботи у широкозахватній дванадцятиметровій комбі-
нації METRO MEGA значно збільшує продуктивність сівалки та ско-
рочує строки посіву.

МОДЕЛЬ MEGA 600

Ширина захвату, м 6

Кількість сошників, шт. 44

Відстань між сошниками, см 13,6

Тип сошників дводискові

Ємність насіннєвого бункера, л 660

Ємність бункера для міндобрив, л 540

Норма висіву насіння, кг 4 – 460 

Норми внесення добрив, кг 36 - 128

Регулювання норми висіву 2 безступінчасті коробки 
передач в масляній ванні

Вага, кг 2 600

Спосіб агрегатування Навісна

Потужність трактора, к.с. від 120

Пружинна борінка встановлено

Гідравлічний маркер встановлено

Прикотуючі колеса опція


