
 

 

 

   
 

 
 

  Означава качество и надеждност 

 
GAMMA PLUS е прецизна пневматична сеялка, която благодарение на своите характеристики има 
дълги традиции в гамата сеялки, като остава символ на  развитието на  Sfoggia. 

 
GAMMA PLUS е анкерна сеялка, изсяващият апарат е на едва 4см от земята – гаранция за 
високи резултати и надеждно засяване  при скорост до 10км/ч. 

 

 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ 
 

• Самосмазващи се втулки в множество точки на паралелограма 

• Сеитбено тяло от алуминиева основа, недеформируем, здрав и лек, 
гарантира същата прецизност на сеитба дори и след много години 

• Селектор с четири зъба за по добро пдреждане  на семената 

• Семената падат от само 4 см от земята 

• Скоростна кутия с 42 скорости 

• Обемен разпределител на торове и микрогранули 
 
 
 
 

 

Модел Царевица-Слънчоглед-Памук Цвекло-Соя-Боб 

Брой редове 4 6 8 12 6 12 18 

Ширина на рамка(м) 2,55 4,30 6,00 9,00 2,55 6,00 9,00 

Изсяващ капацитет(л) 120 180 240 360 180 360 540 

Торовнасяне(л) 440 440 880 880 440 880 1320 

Маса(празна) кг 600 800 1200 2000 70 110 150 

Мин. мощност (к.с.) 60 80 100 130 70 110 150 

Макс. скорост км/ч 8-10 

Дистанция м/у редовете от 25-30 до 85 см. 



GAMMA PLUS се предлага в различни 
версии от 4 до 18 реда за царевица и 
слънчоглед и от 6 до 24 реда за цвекло и 
соя. 

Навесни или прикачени. 

GAMMA PLUS се предлага в различни 
конфигурации: твърда рамка, телескоична рамка 
(2,5м и 3,0м транспортна ширина); хидравлично 
сгъваема и телескопична рамка, триточково навесно 
закачване. 

 

 

Видове изсяващи секции: 

ЦАРЕВИЦА ЗАХАРНО ЦВЕКЛО 

 

 

Стандартно оборудване: 

• Кардан 
• Сетлини 
• Механични маркири 
• 540 об/мин на ВОМ 
• Анкерен ботуш за зах.цвекло 
• Избор на компресионни колела 
• 1 комплект изсяващи дискове 

Опции: 

• Механичен или електронен ха-брояч 
• Разрохвач на следи (4 органа) 
• Хидравлични маркири 
• Дискове за отваряне на браздата 

(семена, тор) 
• Монитор за контрол на сеитбата 
• Малки притъпкващи колела 

 

 

 
www.sfoggia.com 

 
За повече подробности: 

Тел. 0700 10 445; 

www.iritrade.com; 

 

http://www.sfoggia.com/
http://www.iritrade.com/

