МАШИНИ ДЛЯ ПРОТРУЮВАННЯ НАСІННЯ
ЗЕРНОВИХ, БОБОВИХ КУЛЬТУР

ПРОЦЕС ПРОТРУЮВАННЯ НАСІННЯ ПЕРЕД ПОСІВОМ ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ УНИКНУТИ ВТРАТИ ВРОЖАЮ І ЗБІЛЬШИТИ ЙОГО ЕФЕКТИВНІСТЬ
ВІД 40 ДО 55%. АВТОМАТИЗУВАТИ ЦЕЙ ВАЖЛИВИЙ ЕТАП ПІДГОТОВЧИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОБІТ ДОПОМАГАЮТЬ СПЕЦІАЛЬНІ
МАШИНИ ДЛЯ ПРОТРУЮВАННЯ ЗЕРНА, СОЇ, БОБІВ.

Техніка забезпечує рівномірну
повну обробку насіння і водночас не завдає їм шкоди. Матеріал для посіву виходить стійкий
до багатьох хвороб, що позитивно впливає на врожайність.
Компанія «Львівагромашпроект» виготовляє якісну, точну і
надійну спецтехніку для про
труювання насіння. Машини
прості в обслуговуванні і розраховані на тривалий термін
служби.
Моделі машин для про
труювання насіння
Радимо вибирати модель
протруювача виходячи з кількості обробки посівного матеріалу у співвідношенні з ціною
обладнання. Виробник «Львівагромашпроект»
пропонує
кілька моделей, які вже змогли
оцінити по достоїнству українські фермери.
• Шнековий протруювач ПНШ-3 (П)
Фермер
• Шнековий протруювач ПНШ-5 (П)
Господар
• Протруювачі камерні ПК-20,
ПК-20-02 Супер (П) САРР
• Протруювачі камерні стаціонарні
ПКС-20 П, ПКС-20 ПБ, ПКС-20 ПТ
• Протруювач шнековий ПНС-5
• Протруювач шнековий ПНШ-3-01
«Фермер» під біг-беги
• Протруювач стаціонарний
ПНС-5-1 під біг-беги
Машини здатні обробляти хімікатами від 1 до 20 тонн
насіння на годину. Споживана
потужність і габарити прямо
пропорційні
продуктивності
техніки. Завантаження насіння здійснюється вручну або
автоматично. Керувати роботою протруювача можна також
з пульта управління. Техніка для
протруювання насіння не вимагає особливого догляду, основні вузли виконані з нержавіючої
сталі. Всі машини прості в обслуговуванні, точні в дозуванні і
дбайливі до насіння.
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Тому вибирайте протруювачі, відштовхуючись від кількості оброблюваного насіння для
вашого фермерського господарства
або
підприємства
агропромислового комплексу.
ПЕРЕВАГИ ПРИЧІПНИХ
ОБПРИСКУВАЧІВ ВИРОБНИКА
«ЛЬВІВАГРОМАШПРОЕКТ»
Причіпний обприскувач –
необхідна техніка для кожного
сільськогосподарського
підприємства.
На які технічні характеристики треба звернути увагу і
яку модель вибрати?
Все залежить в першу чергу
від розміру посівної площі і особливостей вирощування різних
сільськогосподарських культур.
Технічні
характеристики
обприскувачів причіпних
Перш за все слід звернути увагу на габаритні розміри
техніки, робочу ширину обробки і висоту штанги. Для саду,
виноградника або хмільника
кращим варіантом стане причіпний вентиляторний обприскувач ОВП-2000. Для обробки
польових культур використовують штангові обприскувачі, ширину штанги можна вибрати з
декількох варіантів. Друга важлива характеристика – місткість бака і наявність системи

промивки з додатковим баком.
Полімерні суцільнолиті ємності
забезпечують тривалий термін
служби обприскувача.
Додаткові технічні параметри, такі як система управління, підсвічування, спеціальні
розпилювачі, якісний насос,
спеціальний міксер значно полегшують роботу по боротьбі із
шкідниками та бур'янами. Якісні
комплектуючі деталі від кращих
виробників – не менш важливі
для надійної роботи агрегату.
Український виробник «Львівагромашпроект» працює з перевіреними лідерами світового ринку:
TeeJet, Lechler, Annovi Reverberi,
Polmac, Bondioli & Pavesi.
Переваги причіпних обприскувачів
виробника
«Львівагромашпроект»
Сільськогосподарська техніка
вітчизняного виробництва відрізняється цілим рядом переваг:
•доступні ціни для українських аграріїв;
•гарантія сервісного обслуговування від виробника;
•економна витрата ресурсів;
•автоматизація
процесів
обробки ґрунту і рослин.
Але найголовніше – можливість вибрати найкращий варіант причіпного обприскувача
для вашого господарства.

79041, Україна, м. Львів, вул. Городоцька, 205

(0800) 408 900 дзвінки безкоштовні
www.lvivagromash.com

sales@lvivagromash.com

ОГЛЯД ЗАХОДІВ
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