PÖTTINGER TERRASEM з оновленнями на Битві Агротитанів 2019
Посівний комплекс Пьотінгер Терразем – це справді універсальна машина, що може замінити на
господарстві кілька агрегатів, виконати свою роботу якісніше та із значно нижчими затратами.
Пьотінгер Терразем – це:
• Потужна дискова борона, що відповідає за передпосівний обробіток, дозволяє працювати
практично по будь-якому фону. Від нерівної оранки, глибокого дискування, лущення стерні і до
необробленої стерні. Ця машина забезпечує якісний посів як по стерні зернових, ріпаку, сої, гороху
так і по стерні силосної кукурудзи та соняшнику.
• Ця машина добре вписується як в технологію класичного землеробства так і безвідвального
обробітку чи міні тілу.
• Висівати може будь-які культури з нормою посіву від 0,7 до 450 кг/га. За допомогою цього
посівного комплексу Ви можете отримати ідеальні сходи як пшениці, ячменю та ріпаку так і
гороху, сої, соняшника, льону, нуту, розторопші, люцерни, конопель та інших культур.
• За один прохід вона робить передпосівний обробіток, внесення стартових добрив, зворотне
ущільнення, висів, прикочування та закриття вологи. І все це силами одного трактора і одного
тракториста.
• Добрі 120 гектар за 10-ти годинну робочу зміну 8-ми метровим комплексом. При цьому на
виконання шести операцій витрачається всього один прохід техніки та 6-8 літрів дизелю на га!
Саме ці можливості Терразем зробили її лідером на ринку посівних комплексів в Україні. Але це
ще не все! Для Битви Агротитанів ми підготували цілу купу оновлень. Тепер Терразем стала ще
кращою:
• Нова система забору повітря. Точку забору піднято максимально високо та захищено від опадів.
Менше пилу в турбіні, довший термін експлуатації.

• Розрихлювачі колії. Не рвуть груду. Вирівнюють фон при посіві по вже обробленому полю.
• Новий монітор ССІ 1200. Мультиканальний – може одночасно обробляти кілька сигналів та
керувати і нормою висіву, і нормою внесення добрив, і перекриттям сошників. Великий монітор з
багато віконним режимом на який одночасно можна вивести інформацію про всі підключені
машини (і сівалку, і трактор, і вебкамеру).
• Новий ІДС грибок з повним контролем за кожним насіннєпроводом. Тепер не потрібно
підбирати ширину обприскувача під ширину сівалки – технологічні колії вмикаються на будь-яких
сошниках. Посів на будь-яке міжряддя кратне 12,5 см (зі спеціалізованими заглушками). В
найближчому майбутньому – посекційне відключення висіву.

