
 
 

                                                                                                          08335 Київська обл, Бориспільський район 
                                                                                                      с. Іванків, вул. Харківська, 1В 

                                                                                                          (067)656-54-07, (063)304-17-87, (063)304-1774 
 

                                                                                                         www.ltec.com.ua  
                                                                                                           E-mail: office@agrosvit.com 

 
 

ДИСКОВА ПНЕВМАТИЧНА СІВАЛКА 
TOSCANO серії PEM-D 

 

 

Дискова пневматична сівалка точного висіву TOSCANO серії PEM-D висіває насіння в заданих 
параметрах на задану глибину без задвоєнь в будь-яких грунтових умовах. Вона дозволяє 
працювати з насінням, що вимагає особливих умов посіву, таких як соняшник, кукурудза, 
бавовна, буряк, соя, квасоля, нут, гарбуз і т. д. 

Система паралелограма дозволяє утримувати кожну висівну секцію у верткальному положенні 
незалежно від рельефу поля/ 

Точно висіває насіння в будь-якому вигляді грунту в обраному діапазоні. Машина 
використовується для посіву соняшника, кукурудзи, бавовни, буряків, сої, бобів, нуту, кабачків та 
інших насіння, що вимагають точної сівби. 

 

 Рослинні відходи і бур'яни не заважають роботі машини завдяки її дисковому типу. 
 Регулювання коліс з кожної зі сторін дозволяє налаштовувати точність глибини машини. 
 Контролює точність висівання 12-ти рівневий механізм. 
 V-подібні колеса стискають насіння і запобігають появі небажаних верств зверху грунту. 
 Розмір посівних рядів можна регулювати за допомогою болтів. 
 Після закінчення посіву залишок насіння можна легко видалити з резервуара через кришку. 
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СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ 

 

 
 

1. Універсальна 3-х точкова система під навіску 
CAT II 

2. Привід вакума через ремінну передачу, 6ти 
шліцевий вал та кардан 3/8 '' z6  

3. Розкладання маркерів гідравлічно 
4. Подвійний механізм захисту від двійників 
5. Електронний контроль і облік висіву через 

фотоелементи у висівних апарата та монітор в 
кабіні трактора  

6. Відстань між секціями – 70 см (з можливістю 
зміни) 

7. Необхідна потужність трактора: від 80 к.с. 
(оптимально – 110 к.с.) 

8. Об’єм насіннєвого бака: 36 л * 8 ящиків 
9. Маса бака для добрив: 160 л x 2 шт., або макс. 

300 л x 2 шт. 
10. Діаметр висівного диска: Ø 374 мм 
11. Підпружинене прикочуюче колесо типу V 
12. Вакумметр 
13. Рама 150х150 мм 
14. Привідне колесо -  4 шт 
15. Коробка передач - 2 шт 

 
 

  



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ за моделями 

 PEM-BPG-
04 

PEM-BPG-
05 

PEM-BPG-
06 

PEM-BPG-
07 

PEM-BPG-
08 

Робоча ширина, м 
 

300 350 400 580 580 

Рядність/міжряддя, см 
 

4/70 5/70 6/70 7/70 8/70 

Вага шасі, кг 
7420 
 

800 1000 150 1350 1450 

Обороти ВВП трактора, 
об/хв. 
 

540 540 540 540 540 

Необхідна потужність 
трактора, к.с. (кВт) 

65 (48) 75 (55) 90 (66) 110 (74) 110(74) 

Спосіб агрегатування Навісна (причіпне – опція) 

Комплект дозуючих 
дисків 

1 (в станд. Компл-ції для  кукурудзи 

Карданний вал Z20 розміром 1” 3/4 та довжиною 1210 мм, вилка Z6 розміром 1” 3/8 

Гідравлічний маркер Гідравлічний, складуваний, двосторонній 

Тип висівних апаратів Дводисковий сошник з пневматичним розподільчим мерханізмом 

Ємкість бункерів для 
зерна  

34 х 4 34 х 5 34 х 6 34 х 7 34 х 8 

Пружина тиску висівної 
секції 

Регульована, підвищеної жорсткості 

Колеса контролю 
глибини посіву, мм 

400 × 115 
 

Прикочуючі колеса 
висівних апаратів 
 

V-подібні сталеві колеса з гумовим ободом, 2" 
 

Приводні колеса 
висівних апаратів 

6.50 × 15 
 

Монітор MC DORADO 12000 (контроль висіву, облік) 

Устаткування для 
внесення сухих 
мінеральних добрив: 

Дводискові сошники для внесення сухих мінеральних добрив 
 

Кількість сошників, шт. 4 5 6 7 8 

Ємкість бункерів для 
сухих мінеральних 
добрив, л 

160 х 2 200/240 х 2 200/240 х 2 300 х 2 300 х 2 

 

  



    
Передні диски V Різьблений Диск Для 

Стебел 
Прес колесо для 

насіння 
Система розкидання 

добрив дискового типу 

 
   

Гвинтове колесо типу 
«V» 

Контролер потоку 
насіння 

Mікрогранульний блок Гідравлічна система 
маркерів 
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