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Szczegóły i montaż podstawowych, standardowych siewników MONOSEM NG I NG PLUS 2. 
 
4 rzędy, kukurydza 75-80 cm (NG – NG Plus 2)  2 rzędy, kukurydza 75-80 cm (NG – NG Plus 2) 

  
Belka nośna długość 3 m. 
Zaczep normalny dla NG lub pół-automatyczny dla NG Plus 2. 
Wałek 6-kątny kół, dł. 2,95 m. 
Wałek 6-kątny sekcji, dł. 2,70 m. 
Belka nośna Micro dł. 2 m z 2 wspornikami. 
Ogumienie 500 x 15 dla NG lub 5,0 x 15 dla NG Plus 2. 
Znaczniki ręczne (ramię 1,30 m) dla NG lub hydrauliczne proste 
dla NG Plus 2. 

Belka nośna długość 2 m. 
Zaczep normalny. 
Wałek 6-kątny kół, dł. 1,90 m. 
Wałek 6-kątny sekcji, dł. 1,40 m. 
Belka nośna Micro dł. 1,25 m z 2 wspornikami. 
Ogumienie 500 x 15 dla NG lub 5,0 x 15 dla NG Plus 2. 
Znaczniki specjalne 2 rzędy (bez przełączania). 

 
5 rzędów, kukurydza 75-80 cm (NG – NG Plus 2) 

 
Belka nośna dł. 3,80 m. Zaczep normalny dla NG lub pół-automatyczny dla NG Plus 2. Wałek 6-kątny kół, dł. 2,95 m. Wałek 6-kątny sekcji, dł. 
3,80 m. Belka nośna Micro dł. 3 m z 3 wspornikami. Ogumienie 500 x 15 dla NG lub 5,0 x 15 dla NG Plus 2. 
Znaczniki ręczne (ramię 2 m) dla NG lub hydrauliczne (typ 6 rzędów kukurydza jak poniżej) z ramieniem wysuniętym dla NG Plus 2. 
 
6 rzędów, kukurydza 75-80 cm (NG – NG Plus 2 – dla NG Plus 2 patrz fig. 92, str. 28) 

Belka nośna dł. 4,50 m. 
Zaczep pół-automatyczny.  
Wałek 6-kątny kół, dł. 3,80 m. 
Wałek 6-kątny sekcji, dł. 4,40 m. 
Belka nośna Micro dł. 3,50 m z 3 wspornikami. 
Ogumienie 5,0 x 15. 
Znaczniki hydrauliczne (rama 1,05, teleskopowy 1,0 m) 

 
Monobarre, 8 rzędów (rama nie dzielona), kukurydza 75-80 cm ((1) NG– (2) NG Plus 2) 

(1) NG 
Belka nośna dł. 4,50 m. 
Zaczep pół-automatyczny.  
Wałek 6-kątny kół, dł. 5,20 m. 
Wałek 6-kątny sekcji, dł. 6,0 m.
Belka nośna Micro w 2 
długościach 2,0 m z 4 
wspornikami i 1 napędem. 
Ogumienie 500 x 15 dla NG 
lub 5,0 x 15 dla NG Plus 2. 
Znaczniki hydrauliczne (rama 
1,30, teleskopowy zewnętrzny 
1,25 m, wchodzący 1,30 m). 
2 podpory spoczynkowe. 
(1) NG Plus 2 
Tak samo ale z podwoziem z 
podwójną belką: 6,1 + 4,5 m. 

 
Łączone, 8 rzędów, kukurydza 75-80 cm (NG)  

 

Belka nośna dł. 5,20 m. 
Zaczep wysunięty (4 
ramiona łączące). 
Wałek 6-kątny kół, dł. 4,40 
m. 
Wałek 6-kątny sekcji, dł. 
5,20 m. 
Ogumienie 5,0 x 15. 
Znaczniki hydrauliczne 
(rama 1,05, teleskopowy 
1,0 m) 
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5 rzędów, słonecznik (NG – NG Plus 2)  7 rzędów, słonecznik, 55 cm (NG i NG Plus 2) 

 
Belka nośna dł. 3,00 m. 
Zaczep wysunięty (4 ramiona łączące). 
Wałek 6-kątny kół, dł. 2,70 m. 
Wałek 6-kątny sekcji, dł. 2,95 m. 
Belka nośna Micro dł. 2 m z 2 wspornikami. 
Ogumienie 500 x 15 dla NG lub 5,0 x 15 dla NG Plus 2. 
Znaczniki ręczne (ramię 1,30 m) dla NG lub hydrauliczne 
proste dla NG Plus 2. 

Belka nośna, 5 rzędów kukurydza (dł. 3,80 m) z kołami wewnątrz 
lub 6 rzędów kukurydza (4,50 m) z kołami na zewnątrz (belka 3,80 m, nie 
zalecana do NG Plus 2). 
Zaczep wysunięty (4 ramiona łączące). 
Wałek 6-kątny kół, dł. 2,95 m dla belki 3,80 m lub 4,40 m dla belki 4,50 m. 
Wałek 6-kątny sekcji, dł. 3,80 m dla belki 3,80 m lub 4,40 m dla belki 4,50 m. 
Belka nośna Micro dł. 3 m z 3 wspornikami. 
Ogumienie 500 x 15 dla belki 3,80 NG lub 5,0 x 15 dla belki 3,80 m NG Plus 2 i 
belki 4,50 m NG i NG Plus 2. 
Znaczniki ręczne typu 5 rzędów kukurydza dla belki 3,8 m NG lub hydrauliczne 
6 rzędów kukurydza dla belki 3,80 m NG Plus 2 i 4,50 m NG i NG Plus (z 
ramieniem wysuniętym) (Fig. 29). 

 
6 rzędów, buraki, 45 cm (NG)     6 rzędów, buraki, 50 cm (NG) 

  
Belka nośna dł. 3,00 m. 
Zaczep zwykły. 
Wałek 6-kątny kół, dł. 2,95 m. 
Wałek 6-kątny sekcji, dł. 2,70 m. 
Belka nośna Micro dł. 2 m z 2 wspornikami. 
Ogumienie 500 x 15. 
Znaczniki ręczne (ramię 1,30 m). 

Belka nośna dł. 3,00 m. 
Zaczep zwykły. 
Wałek 6-kątny kół, dł. 2,70 m. 
Wałek 6-kątny sekcji, dł. 2,95 m. 
Belka nośna Micro dł. 2 m z 2 wspornikami. 
Ogumienie 500 x 15. 
Znaczniki ręczne (ramię 1,30 m). 

 
Monobarre, 12 rzędów (rama nie dzielona), buraki, 45-50 cm (NG) 

 

Belka nośna dł. 6,10 m. Zaczep pół-automatyczny. Wałek 6-kątny kół, dł. 5,20 m. Wałek 6-kątny sekcji, dł. 6,00 m. Belka nośna Micro w 2 
długościach 2,0 m z 4 wspornikami i 1 napędem. Ogumienie 500 x 15. Znaczniki hydrauliczne (rama, 1,05, teleskopowy 1,0 m). 
 
7 rzędów, 40 cm, rzepak i podobne (NG) 

 

Belka nośna dł. 3,00 m (standard 4 rzędy, kukurydza) 
Zaczep wysunięty (4 ramiona łączące). 
Wałek 6-kątny kół, dł. 2,95 m. 
Wałek 6-kątny sekcji, dł. 2,70 m. 
Ogumienie 500 x 15. 
Znaczniki ręczne (ramię 1,30 m).. 

 
11 rzędów, rzepak i podobne, 35-40 cm (NG) 

 

Belka nośna dł. 5,20 m. 
Zaczep wysunięty (4 ramiona 
łączące).  
Wałek 6-kątny kół, dł. 4,40 m. 
Wałek 6-kątny sekcji, dł. 5,20 m. 
Ogumienie 500 x 15. 
Znaczniki hydrauliczne (rama, 1,05, 
teleskopowy 1,0 m). 
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PODWOZIA ZAWIESZANE 
Fig. 1 (NG – NG Plus 2) 4-6 rzędów, monobarre (belka nie dzielona) 

 
Fig. 2 (NG) 8-12 rzędów monobarre (belka nie dzielona) 
 
Fig. 3 (NG Plus 2) 8-12 rzędów podwójna belka 

 
Fig. 4 (NG) 8-12 rzędów, belka łączona 
 
Fig. 5 (NG – NG Plus 2) zaczep wysunięty bez podsiewacza 
 

 
Fig. 4 (NG – NG Plus 2) Zaczep wysunięty dla podsiewacza 
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WYKORZYSTANIE ZNACZNIKÓW PRZEJAZDÓW 
V = Rozstaw kół ciągnika (w metrach) 
D = Szerokość międzyrzędzia (w metrach) 
B = Długość belki (w metrach) 
N = Ilość elementów 
 
Znaczenie przejazdów – jazda po śladzie 
kołem ciągnika 
 
Lr = N x D – ½ V – ½ B 
 
Znaczenie przejazdów – jazda przy śladzie 
przejazdu widocznym w osi ciągnika 
 
Przykład: 
12 rzędów co 50 cm – znaczenie przejazdów 
w osi ciągnika 
 
Lc = 12 x 0,50 – ½ x 6,10 = 2,95 m 
 
 
 
 
OGÓLNY MONTAŻ RAMY 
 
Rama sztywna, zawieszana (fig. 1-2-3-5-6) 
 
Po umieszczeniu belki nośnej na 2 podporach spoczynkowych, wykonać montaż bloków kół, przekładni 
łańcuchowej, zaczepu... wg szkicu na stronie 2 lub 3 odpowiadającemu danemu siewnikowi do zmontowania. 
W celu usprawnienia pracy można również skorzystać z dołączonego aneksu, w którym zaleca się postępowanie 
wg zalecanej chronologii czynności. 
Zaczep wysunięty ramy (fig. 5 i 6) może być umieszczony na 2 sposoby: 
A – pozycja, gdy siewnik ma pracować bez podsiewacza nawozów (fig. 5), 
B – pozycja, gdy siewnik ma pracować z podsiewaczem nawozów (fig. 6). 
W każdym z tych przypadków używa się tych samych elementów łączących, ale różnie przykręconych: 

(1) dla ramy fig. 5, 
(2) dla ramy fig. 6. 

Elementów łączących są 4 sztuki w każdym przypadku. 
 
Ramy łączone (fig. 4) 
 
Taki sam sposób montażu jak dla każdego z 2 siewników powyżej. Rozstaw części łączących (3) zależy od 
rozstawu między rzędami. 
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RÓŻNE REGULACJE RAMY. 
 
Zaczep 
 
Dwa boczne uchwyty zwykłego zaczepu (1) i zaczepu pół-automatycznego (2) będą, w zależności od potrzeby, 
musiały być zamocowane na łączniku elementów wysiewających odpowiednio do rozstawy międzyrzędzi. Nie 
zapomnieć o łączniku ściągacza (5). 
Przy zaczepie półautomatycznym upewnić się, czy uchwyt blokujący (3) nie zaczepia się podczas manewrów; 
ciągnik lub maszyna uprawiająca zostają umieszczone z przodu siewnika. 
Aby dopasować siewnik do rozstawu kół ciągnika, zwykły zaczep może zostać przesunięty o ½ rozstawu 
międzyrzędzia (fig. 11). Wtedy przekładnia łańcuchowa znajdzie się po lewej stronie elementu centralnego. W tym 
przypadku usunąć jeden z ograniczających elementów (4) i wykorzystać tylko jeden łącznik (5). 
Zaczepy są dostarczane ze sworzniem nr 2. Sworzeń nr 1 jest dostarczany tylko na specjalne zamówienie. 
Sworznie mocujące (12) trzeciego punktu układu trzypunktowego umieszcza się ponad belką nośną. 
 
Turbina 
 
Standardowa turbina wymaga 540 obr./min. Dla prędkości 450 i 1000 obr./min są przewidziane dwa koła pasowe 
dostarczane jako wyposażenie dodatkowe. Fig 14 – możliwy napęd pompy. 
Po umieszczeniu turbiny w przewidzianym miejscu należy pamiętać o zamontowaniu wsporników, niezbędnych do 
uniknięcia wibracji. Wsporniki montuje się jak na fig. 12, w pozycji (6) przy zaczepie normalnym lub (7) przy 
zaczepie wysuniętym – fig. 13. 
 
Przekładnia łańcuchowa 
 
Montaż standardowej przekładni łańcuchowej fig.15 (patrz wykorzystanie i inne montaże na stronie 20). 
Sprawdzić czy napinacz łańcucha dobrze funkcjonuje, oraz czy poprawnie działa uchwyt blokujący oraz drążek. 
Zwrócić uwagę, czy zębatki są umieszczone we właściwym kierunku i obracają się we właściwą stronę. 
Dla rozstawu międzyrzędzi mniejszego niż 45 cm, oba ograniczające elementy na łożysku (4) należy ściągnąć. 
Żeby uniknąć rozciągnięcia sprężyny uchwytu blokującego, nie należy garażować siewnika z załączonym 
uchwytem. 
Nasmarować wnętrze piasty zębatki górnej, aby ułatwić jego samowyrównanie. 
Specjalna, wąska przekładnia jest dostarczana w przypadku siewnika o rozstawie międzyrzędzi mniejszym niż 35 
cm z zaczepem wysuniętym (fig. 16). Jej wykorzystanie i możliwości są zbliżone do przekładni standardowej. 
Jednakże podwójne 3 uzębienia zębatki górnej nie będą mogły być wykorzystane symultanicznie: przed 
zamontowaniem należy zachować 3 uzębienia odpowiadające pożądanym gęstościom. 
Na tej przekładni napinacz blokowany jest sworzniem. Przy wykorzystywaniu rozstawu międzyrzędzi większego niż 
50 cm, należy przewidzieć miejsce na ograniczające elementy na łożysku (4). 
 
Ważne uwagi 

• W celu ułatwienia montażu – wsporniki elementów ograniczających (4) powinny być zablokowane dopiero 
po włożeniu sześciokątnego wałka górnego. 

• Oś sześciokątna górna blokuje się za pomocą 2 śrub (8), fig. 18. 
• Oś sześciokątna dolna blokuje się za pomocą śrub (9) i umieszczonych z obu stron bloków kół (fig. 19). 
• Po zamontowaniu sprawdzić i dopasować (w kierunku góry) napięcie łańcuchów bloków kół (11), fig. 17. 

 
Na zakamienionej glebie w celu uniknięcia wciągania kamieni, zaleca się stosowania opon o bieżnikach takich jak 
przy ciągniku, z bieżnikiem (protektorem) ustawionym w przeciwnym kierunku niż przy normalnym ustawieniu do 
maszyn rolniczych zaczepianych. 
 
Zablokowanie wszystkich śrub mocujących należy kontrolować każdego dnia, gdyż wibracje podczas 
pracy mogą spowodować ich poluźnienie a w efekcie złamanie elementów siewnika. 
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MONTAŻ I UŻYWANIE ZNACZNIKÓW 
 
Fig. 21. Ręczne przełączanie znaczników za pomocą linek. 
 
Fig. 22. Mechaniczne automatyczne przełączanie znaczników ramy 3 m (wyposażenie dodatkowe). 
Po przeprowadzeniu montażu, wykonywać pierwsze ruchy bardzo powoli, aby upewnić się czy żadna część nie 
blokuje się przed wykonaniem pełnego ruchu. To wyposażenie wymaga szczególnego obchodzenia się i 
przeprowadzania częstych czynności przeglądowych (smarowanie, kontrola zużycia). 
 
Fig. 23. Znacznik dla ramy 2 m (2-rzędy). Używa się bez przełącznika. 
 
Fig. 24. Znacznik standardowy dla ramy 3 m. Znaczy ślad płozą z zębem. 
 
Fig. 25. Znacznik specjalny dla ramy 3 m. Znaczenie śladu dyskiem (wyposażenie dodatkowe). 
 
Fig. 26. Znacznik hydrauliczny dla ramy 3 m (wyposażenie dodatkowe dla NG). 
 
Fig. 27. Adaptacja na ciągniku zaworu trójdrożnego służącego do sterowania znaczników hydraulicznych (na 
gnieździe z pojedynczym zasilaniem). 
 
Fig. 28. Adaptacja zaworu rozdzielającego dla zmiennego automatycznego sterowania znacznikami 
hydraulicznymi. Uwaga: to wyposażenie jest bardzo czułe na zanieczyszczenia i wstrząsy podczas transportu lub 
pracy. 
 
Fig. 29. Znacznik hydrauliczny standardowy dla ramy 4,50 i 6,10 m. 
Normalnie te znaczniki są mocowane na końcu belki nośnej, ale na specjalne życzenie mogą być także 
dostarczone ze specjalnym wspornikiem (1) ustawiającym je bardziej z przodu belki nośnej dla bliższego znaczenia 
śladów (np. w przypadku zredukowanych rozstawów międzyrzędzi). 
 
Fig. 30. Długi znacznik podwójnie składany, przeznaczony do siewników o dużej szerokości roboczej (10-12 
rzędów przy siewnie kukurydzy) 
Te znaczniki montowane są na górnej belce ramy składającej się z dwóch belek. (Nie montuje się go na 
pojedynczej belce nośnej.) 
 
UWAGA: 
Każde ramię znacznika posiada blokadę transportową, załączaną pierścieniem (2), płytką oporową (4), lub 
sworzniem zabezpieczającym (3). 
Każdy siłownik na poziomie jego łączenia jest wyposażony w pierścień zwalniający z otworem redukującym 
przepływ oleju. 
Zapchanie się tego otworu lub jego zniszczenie może spowodować niewłaściwe działanie znacznika. W przypadku 
demontażu lub czyszczenia zawsze należy umieścić pierścień we właściwym, pierwotnym jego miejscu. 
 
(5) Siłowniki znaczników wyposażone są w ogranicznik przepływu oleju. Regulację prędkości podnoszenia należy 
przeprowadzać przy gorącym oleju. 
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APARAT ROZDZIELAJĄCY 
 
Opis 
 
A – Główny element umocowany na sekcji 
B – Pokrywa z zasuwką do opróżniania i kontrolnym wziernikiem 
C – Tarcza wysiewająca z mieszadłem (takim samym dla wszystkich typów nasion). 
D – Płytka rozdzielająca (taka sama dla wszystkich typów nasion). 
E – Klin eżektora 
 
Aby uzyskać dostęp do tarczy należy odkręcić 2 nakrętki motylkowe (1), a następnie ściągnąć pokrywę (B). 
 
UWAGA! 
Dla każdego typu wysiewanego ziarna należy używać odpowiedniej tarczy z ilością otworów i średnicą 
odpowiednio dopasowanymi do wielkości ziarna (lista na następnej stronie). 
Przed uruchomieniem siewnika należy się upewnić, czy aparaty wysiewające zostały wyposażone w 
odpowiednie tarcze wysiewające. 
(Siewniki są zwykle dostarczane z fabryki z nie zamontowanymi tarczami). 
Płytki rozdzielające (D) umieszczane są na tarczach (od strony pokrywy a nie między tarczą a plastikowym 
wieńcem) (Fig. 32). 
Wewnątrz pokrywy (B) umieszczona została przepustnica (2) z blachy. Przepustnica reguluje ilość ziaren 
napływających ze zbiornika i zapewnia stały, odpowiedni ich poziom względem tarczy. 
W zależności od wysiewanego ziarna, przed każdym siewem należy sprawdzić stan przepustnicy oraz jej 
ustawienie w jednej z dwóch możliwych pozycji: 
 

1. POZYCJA WYSOKA (fig. 34) DLA GRUBONASIENNYCH, takich jak kukurydza, fasola, soja, groch, 
bobik, orzech ziemny, bawełna... 

2. POZYCJA NISKA (fig. 35) DLA DROBNOZIARNISTYCH, takich jak słonecznik, burak, sorgo... 
Ta pozycja będzie również odpowiednia dla nasion o średniej wielkości, gdy siewnik będzie 
pracować przez kilkaset metrów na stokach przekraczających 20%. Dla bardzo stromych stoków, 
można wykorzystać specjalną przepustnicę (nr kat. 6233.2). 

 
Dla rzepaku i kapusty dostarczana jest dodatkowa przepustnica, do zamontowania. 
Przestawianie pozycji przepustnicy jest możliwe po uprzednim odkręceniu 2 śrub (3). 
Plastikowa podkładka (4) umieszczona pod przepustnicą również służy do ograniczania poziomu nasion względem 
tarczy. Przed każdą kampanią siewną należy upewnić się, czy znajduje się ona w dobrym stanie. 
Plastikowy wieniec ścierny (5), na którym obraca się tarcza, musi być płaski i w dobrym stanie. Zwykle, w 
normalnych warunkach pracy, wymiana wieńca powinna nastąpić po przepracowaniu od 500 do 1000 ha. 
Umieszczony w rowku i zablokowany tarczą (6) i jej 3 śrubami, nowy wieniec powinien być ostrożnie umieszczony 
w taki sposób, aby karby odcinka oparcia (7) (fig. 33) i wieńca, zostały dobrze umieszczone w ich rowku. 
Klin eżektora (E) zapewnia regularny rozdział nasion. Od czasu do czasu należy sprawdzić jego elastyczność oraz 
stan. 
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PRĘDKOŚCI ROBOCZE 
 
Prędkość robocza musi być wybrana w zależności od pożądanej regularności siewu na rzędzie, warunków pracy i 
gęstości siewu. 
Zbyt wysoka prędkość robocza może tylko negatywnie wpłynąć na równomierność siewu, zwłaszcza na glebie 
zakamienionej, która powoduje wstrząsy sekcji wysiewającej. 
Zbyt duża gęstość siewu powoduje szybsze obroty tarczy, co w połączeniu z dużą prędkością źle wpływa na 
selekcję nasion i ich dozowanie. 
 
Prędkość robocza w przedziale 5 – 6 km/h zapewni w większości występujących warunków poprawne 
wyniki w przypadku siewu ze średnimi gęstościami, jak na przykład kukurydza, słonecznik, burak (podczas 
siewu kukurydzy prędkość 7 – 9 km/h jest również możliwa.) 
 
Dla siewu o dużej gęstości: fasola, soja, rzepak, bobik – najlepsze wyniki w siewie uzyska się, jeśli 
prędkość robocza nie będzie przekraczała 4,5 km/h. 
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REGULACJA APARATU ROZDZIELAJĄCEGO 
 

Dwa czynniki wpływają na jakość siewu punktowego: 
1. Pozycja płytki rozdzielającej względem otworów tarczy. Należy dopasować poziom płytki do wysiewanego 

ziarna. 
2. Siła zasysania (podciśnienie) istniejącego na poziomie tarczy. Należy  więc dopasować siłę zasysania do 

ciężaru właściwego wysiewanych nasion. 
 
OPATENTOWANY SYSTEM MONOSEM UMOŻLIWIA JEDNYM USTAWIENIEM (fig. 36-37) 

• dopasować wysokość płytki rozdzielającej ziarno, 
• dopasować zasysanie do ciężaru ziarna. 

 
Wskaźnik (1) unoszony w kierunku plusa (+) (fig. 36) powoduje oddalenie płytki od otworów tarczy, wzrost 
zasysania (zmniejszając pobieranie powietrza (2)), co może prowokować do dublowania wysiewanych nasion. 
Wskaźnik (1) opuszczany w kierunku minusa (-) (fig. 37) zbliża płytkę do otworów tarczy, zmniejsza zasysanie 
(zwiększa pobieranie powietrza (2)), co może prowokować niedobór wysiewanych nasion. 
 

Kontrolny wziernik umieszczony na pokrywie umożliwia sprawdzenie wyników ustawienia. 
 

Pozycje zalecane dla ustawienia wskaźnika (1): 
 

• Kukurydza   + 1 (0 do  + 2) 
• Słonecznik   + 1 (0 do  + 2) 
• Burak otoczkowany  + 2 
• Burak nie otoczkowany – 1,5 (– 1 do – 2)  
• Rzepak-Kapusta   + 2 
• Fasola    + 4 
• Soja-Groch   + 5 
• Sorgo    + 3 
• Bobik    + 5 

 

Ustawienia dla prędkości obrotowej WOM 540 obr./min z turbiną standardową lub dla prędkości obrotowej 500 
obr./min ze specjalną turbiną dla dużych dawek. 
 
UWAGA! Wszystkie powyższe ustawienia są tylko wskazującymi. Kontrola dawki na początku i podczas kampanii 
siewnej są niezbędne. 
 

PODSTAWOWE APARATY ROZDZIELAJĄCE (TARCZE) (fig. 38, na prawo) 
 

• Kukurydza: 30, 24 lub 18 otworów o średnicy 5 mm (lub 6 mm dla bardzo dużych nasion lub 4,5 mm dla 
bardzo drobnych nasion lub 3,7 mm dla kukurydzy delikatnie pomarszczonej). 

• Słonecznik: 24 otwory o średnicy 2,5 mm (lub 1,8 mm dla bardzo drobnego słonecznika). 
• Burak: 30 otworów o średnicy 2 mm dla buraka jednokiełkowego nie otoczkowanego lub otoczkowanego. 
• Fasola: 60 otworów o średnicy 3,5 i 4,5 mm (lub 2,5 mm dla bardzo drobnej fasoli). 
• Soja-Groch: 60 otworów o średnicy 4,5 mm. 
• Sorgo: 36 lub 72 otwory po 2,2 mm. 
• Rzepak-Kapusta: 36 lub 72 lub 120 otworów o średnicy 1,2 mm (zalecane są 120 otworów dla rzepaku) z 

płytką o specjalnym poziomie nr kat. 6233.1. 
• Bobik: 30 otworów o średnicy 6 mm dla drobnych i średnich nasion, 6,5 mm dla średnich i dużych nasion. 

 

Powyższa lista nie jest ograniczona. Do Państwa dyspozycji są również tarcze wysiewające dla siewu bawełny, 
orzechów ziemnych, melona, ogórka, łubinu, cebuli, prosa, pomidora, kopru włoskiego, szparagu, szpinaku, 
rzodkiewki. 
Dla gruboziarnistych, typu orzech ziemny lub bobik, na specjalne życzenie mogą zostać dostarczone lepiej 
dopasowane klin eżektora oraz rozdzielacz. 
Aparat rozdzielający akceptuje również tarcze montowane na kole z łopatkami tradycyjnymi (fig. 38 po lewej 
stronie). 
To wyposażenie wykorzystuje się z 18 otworami dla siewu kukurydzy lub przy wysiewie po kilka nasion bawełny lub 
fasoli... Przy używaniu koła z łopatkami należy usunąć klin eżektora pokrywy (patrz poprzednie strony), umieścić w 
jego miejscu korek (3) (fig. 39) i użyć specjalnej, węższej płytki rozdzielającej. 
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SEKCJA WYSIEWAJĄCA NG PLUS 2 
Podstawowe ustawienia 
 
Kilka wymienionych poniżej opcji dotyczy tylko adaptacji do szczególnych warunków pracy. 
Montaż łańcucha napędzającego przeprowadza się jak pokazano na schemacie fig. 47. 
Indywidualne wysprzęganie sekcji wysiewającej jest możliwe poprzez wyciągnięcie zawleczki (1) (lub odłączenie 
przewodu zasysającego). 
Głębokość wysiewu ustawia się za pomocą pokrętła (2), które wpływa na przesunięcie na wysokości 2 kół nośnych 
(3) względem dysków otwierających bruzdę (4). 
Punkt odniesienia, obok pokrętła, ze skalowaną podziałką, zapewnia równe ustawienie głębokości siewu na 
wszystkich rzędach siewnika. 
Ten system umieszczania nasion w glebie gwarantuje zadaną głębokość siewu regularną na wszystkich typach 
gleby i wszystkich warunkach pracy. Koła boczne znajdują się w pionowej linii punktu spadania nasion. Dwa tylne 
koła (5) służą tylko do zamykania bruzdy; zawieszone w pozycji płynnej nie mają bezpośredniego wpływu na 
głębokość siewu. 
Ich nacisk na glebę ustawia się pokrętłem (6). Ten nacisk musi być wyregulowany dokładnie, w taki sposób aby 
zapewnić odpowiedni kontakt z podłożem na całej długości rzędów; będzie on zależał od natury i wilgotności gleby. 
Jest możliwa regulacja rozstawu pomiędzy kołami ugniatającymi na 2 szerokości za pomocą śruby (7). W celu 
zapewnienia poprawnego czyszczenia dysków otwierających bruzdę, 2 koła nośne (3) muszą się o nie obcierać 
(ale nie zakleszczać się w nich) na przednim obwodzie. Po pierwszym uruchomieniu siewnika może się okazać, że 
montaż fabryczny może być nieodpowiedni – zbyt mocno skręcony rozstaw – i będzie musiał być poprawiony 
poprzez dołożenie podkładek (8) z jednej lub z drugiej strony ramienia przegubu. 
Wyregulować docisk skrobaków tarczy za pomocą śrub (9). 
Przed każdą nową kampanią siewną oraz na jej początku, należy sprawdzić stan rynienek prowadzących nasiona 
(10): od ich dobrego stanu będzie zależała regularność wysiewu. Nie należy wahać się przed wymianą zużytych 
lub uszkodzonych rynienek. W celu ich zdemontowania należy wyciągnąć sworzeń (11) po zdjęciu jednego z kół 
nośnych i dysku otwierającego bruzdę (fig. 48). Rolą rozbijaczy grudek (12) jest usunięcie brył ziemi a nie 
tworzenie bruzdy. Krój nożowy rozdrabnia twarde bryły i odgarnia kamienie z linii tarczy: trzeba go wyregulować w 
tym kierunku. Ich wykorzystanie na bardzo zakamienionej glebie jest dosyć delikatne, gdyż mogą powodować 
zapychanie się i blokowanie. W tym przypadku należy go zamontować na elastycznym wsporniku (fig. 52), bardzo 
skutecznym w trudnych warunkach glebowych. 
Ogranicznik (3) zawiera część demontowalną, która może być zdjęta w celu uzyskania większego wychylenia. 
 
OPCJE 
 

• Adaptacyjna redlica w zamian tarczy dla delikatnych wysiewów (fig. 50). 
• Wąska redlica do umieszczenia pomiędzy tarczami służąca do dłuższego przytrzymania otwartej bruzdy w 

warunkach suchych (fig. 51). 
• Rozbijacz grudek elastyczny zalecany do pracy w trudnych warunkach (fig. 52). 
• Zespół ugniatający samoczyszczący 370 x 170 ze skrobakami dla gleby lekkiej (fig. 53). 
• Dźwignia unosząca (14) (fig. 40). 
• Koła ugniatające (6) wąskie (2 cm zamiast 4 cm) dla gleby ciężkiej. 
• Koło nośne wąskie (fig. 41). 
• Zespół anty- wychyleniowy (fig. 42). 
• Elastyczne zagarniacze (fig. 43). 
• Krój o średnicy 350 mm (fig. 44). 
• Rotacyjny oddzielacz resztek roślinnych (fig. 45). 
• Tarczowy zespół tylny (fig. 46). 
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KOŁO DOCISKOWE PRO 
 
To koło dociskowe o średnicy 295 mm i o szerokości 21 mm z opasaniem ze stali nierdzewnej może być 
montowane tylko na sekcjach wysiewających NG Plus 2. Koło nie jest sztywne, jest niezależne od tylnego zespołu 
ugniatającego. NG Plus 2 wyposażony w to koło staje się NG Plus PRO. 
Koło dociskowe przeznaczone jest do użytku przede wszystkim na suchym terenie, przy wszystkich rodzajach 
siewu. Na terenie zbyt wilgotnym, zapychanie się na poziomie koła jest zawsze możliwe. W przypadku zapychania 
się, należy unieść koło poprzez przesunięcie płytki oporowej (23) (fig. 62). Jeśli ta czynność nie okaże się 
wystarczająca, trzeba będzie ściągnąć samo koło pozostawiając uchwyt (4) na sekcji. Skrobak (11) Greenflex 
obracalny musi być od czasu do czasu przeglądany a w razie potrzeby precyzyjnie dokręcony za pomocą nakrętki 
(24) (fig. 62). 
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SEKCJA WYSIEWAJĄCA NG Plus PRO 
 
MONTAŻ KOŁA DOCISKOWEGO PRO na sekcji wysiewającej NG Plus 2 
 
Zestaw transformujący NG Plus 2 w NG Plus PRO składa się z: 

- 1 czubka (2) (tylko w wersji dla wysiewu buraków) 
- 1 koła (3) na uchwycie (4) ze skrobakiem i śrubami 
- 1 ogranicznika do unoszenia (5) (fig. 56). 

 
• Po podłączeniu siewnika ściągnąć koła boczne z ramionami, mocowanymi za pomocą zawleczek (1), (fig. 

54). 
• Ściągnąć tarcze otwierające bruzdę. Uwaga! Prawa tarcza, śruba z gwintem w prawo. Lewa tarcza, śruba 

z gwintem w lewo. (Zwrócić również uwagę na podkładki regulujące za tarczami). 
• W wersji do wysiewu buraków należy ściągnąć redliczkę 7065S, a następnie umieścić w tym miejscu 

czubek (2) nr kat. 7065a (fig. 57). Pochyłą zawleczkę (6) oddalić w taki sposób, aby nie dotykała tarczy 
otwierających bruzdę. 

• Zamocować tarcze otwierające bruzdę, przykręcić odpowiednie śruby i umieścić odpowiadające im 
podkładki. 

• Zdemontować tylny blok, ściągnąć sprężyny napinające (7) i wyciągnąć łącznik w kształcie litery H (8) (fig. 
58). 

• Umieścić uchwyt (4) bez koła dociskowego, umieścić śruby (10) i nakrętki (12) (fig. 59). 
Umieścić śruby mocujące (13) tylnego bloku (9) z łącznikami wychyleniowymi (15), podkładki (14), 
specjalne nakrętki (16) i nakrętki kontrujące (17). 

• Zamontować 2 sprężyny (7), umieścić je na uchwycie (4) (fig. 60). Przestrzegać kierunku orientacji 
końcówki regulacji (19). 

• Umieścić koło (20). 
• Umieścić dźwignię (21) (fig. 61). 
• Zamontować boczne koła z podkładkami regulującymi. 
• Zamontować tylne koła ugniatające (22). 
• Zamontować ogranicznik (23) z jego sprężyną, śrubą i nakrętką. 
• Pozycja robocza (fig. 61). 
• Pozycja uniesiona (fig. 62). 

 
DEMONTAŻ KOŁA PRO 
Zamiana NG Plus PRO na NG Plus 2 
 
(Trzeba minimum 1 łącznika w kształcie litery H (8) (fig. 63), nr kat. 7262a, 1 śruby H M 10 x 120, 1 nakrętki H M 
10). 
Po ściągnięciu koła dociskowego PRO i jego uchwytu, umieścić 2 sprężyny bloku tylnego z łącznikiem w kształcie 
litery H H (8) (fig. 63), zamontowanego za pomocą śruby H M 10 x 120 plus nakrętka H M 10. 
Wymienić czubek wewnętrzny – tarcza 7065a na redliczkę wewnętrzną 7065 S (w przypadku wersji siewnika do 
wysiewu buraków, rzepaku). 
 
OPCJE: 
 
Z tyłu sekcji wysiewającej możliwe są tylko 2 opcje: 

1) Tylne koło ugniatające o szerokości 25 mm. 
2) Zestaw „odchylenia” (fig. 42). 
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SEKCJA WYSIEWAJĄCA NG 
 
Siew do gleby: KUKURYDZA – SŁONECZNIK – FASOLA – SOJA – RZEPAK – SORGO... 
 
Wersja podstawowa (fig. 64): 
 
Niezależny krój z przodu – Wysoka redlica – Rozbijacz grudek na redlicy – Koła ugniatające tylne pochylone – 
Skrobaki – Zbiornik 25 litrów 
 
Wyposażenie dodatkowe: 
 

• Blok koła przedni (fig. 65): polepsza regularność głębokości wysiewu. Zalecany dla siewów delikatnych 
roślin jak fasola – soja – sorgo... Za pomocą mocowań ustawić koło w pozycji górnej 
UWAGA! Na glebie z wieloma grudkami lub na glebie zakamienionej bądź źle przygotowanej, przednie 
koło może zbytnio obciążać sekcję wysiewającą i być powodem nieregularnych rozstawów na linii siewu. 
Z tym kołem – usunąć śrubę równoległoboku (1). 
Nie zapomnieć o 2 sprężynach stabilizujących (12). 

• Podwójna tarcza sekcji (fig. 66): dla gleb z resztami roślinnymi. 
• Koło ugniatające płaskie samoczyszczące 370x170 (fig. 67): dla gleb lekkich i piaszczystych. 
• Pochylone koła samoczyszczące (fig. 68): montowane w zamian kół metalowych. 
• Podwójna tarcza + koła (fig. 69): dostarczana ze specjalną redlicą do kukurydzy. Głębokość siewu od 2,5 

do 5 cm. Usunąć śrubę (1) z równoległoboku. 
• Zbiornik na ziarno 33 litry (zamiast zbiornika 25 litrów) (fig. 70). 

 
Montaż: 
 
Kiedy na sekcjach zostaną zamontowane elementy dodatkowego wyposażenia (koła, tarcze...) wystarczy tylko je 
zamocować na belce nośnej w pożądanym rozstawie międzyrzędzi. 
 
Różne regulacje: 
 

• (1). Śruba blokująca ramię równoległoboku: ta śruba pozostaje w swoim miejscu w wersji do siewu 
kukurydzy (fig. 64). Musi być jednak ściągnięta przy wersji z kołem przednim (fig. 65) oraz przy 
wyposażeniu podwójna tarcza + koła (fig. 69). 

• (2). Rozbijacz grudek: musi pracować powierzchniowo, aby uniknąć ryzyka zapchania się na poziomie 
sekcji wysiewającej lub łańcucha. Z kołem 370 x 170, rozbijacz grudek przedni typu PNU (fig. 67). 

• (3). Zaczep w pozycji uniesionej (fig. 64): w czasie pracy pozostawić sprężynę w jej ząbku, aby uniknąć 
niechcianego załączania się zaczepu. 

• (4). Sprężyna równoległoboku (fig. 64): umieszczana wg (4)a, dodatkowo dociąża sekcję. Montowana wg 
(4)b – odciąża sekcję. Przy wyposażeniu z kołem przednim usunąć sprężynę. 

• (5). Regulacja rozstawu kół przy siewie kukurydzy (fig. 64): 2 pierścienie na piaście, które umieszczono ze 
strony wewnętrznej bądź zewnętrznej, umożliwiają otrzymanie 2 podstawowych rozstawów. Używać kół 
dokręconych do siewu powierzchniowego (1 do 3 cm). 

• (6). System zabezpieczenia (fig. 64): uruchamia sygnał w przypadku zablokowania sekcji rozdzielających. 
Należy zatrzymać maszynę w tym przypadku (patrz dalsza część tej instrukcji). Nasmarować ząbki 
sprzęgiełka podczas pierwszego uruchomienia, aby ułatwić pierwsze wysprzęglenia. 

• (7). (8). (fig. 71-72): Te zębatki są wymienialne, tzn. zębatka zewnętrznej 14 ząbków (7) może być 
zamontowana w miejsce zębatki wewnętrznej 21 ząbków (8) i odwrotnie. W ten sposób można uzyskać 
nowy zakres przełożeń, które będzie można wykorzystać z zachowaniem ostrożności zwłaszcza przy 
niskich przełożeniach, gdyż sekcje rozdzielające obracają się bardzo szybko. Wyniki będą wyższe 
zwłaszcza przy wykorzystaniu tarczy z większą ilością otworów. 

• (9). Sprzęgło (fig. 71):  zacisk umieszczony w otworze zębatki zapewnia napęd, 
zacisk umieszczony poza otworem zębatki zwalnia napęd. 

• (10). Regulacja głębokości siewu (fig. 64): równość ustawienia głębokości wysiewu zapewnia miernik z 
podziałką. 

• (11). Niezależny krój (fig. 64): w celu rozbicia twardej gleby i odgarnięcia bryłek ziemi jak i kamieni z drogi 
bruzdy; można go unieść a nawet unieść kompletnie i ukryć w przypadku występowania dużych kamieni 
lub wystających głazów. 

• (12). Regulacja wysokości skrobaków (fig. 64) za pomocą zestawu podkładek – na szerokość. 
• (13). Jeśli zużycie redlicy zaczyna sięgać jej kolanka, siew stanie się nieregularny: czubek redlicy należy 

bezwzględnie wymienić. 
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SEKCJA WYSIEWAJĄCA NG 
 
Siew do gleby: BURAK – FASOLA – RZEPAK – SORGO... 
 
Wersja podstawowa (fig. 73): 
 
Przedni blok koła z wąskim rozbijaczem grudek – Niska redlica – Rozbijacz grudek na redlicy – Pośrednie kółka ze 
stali nierdzewnej – Blok wklęsłego koła żeliwnego – Zbiornik 25 litrów 
 
Wyposażenie dodatkowe: 
 

• Zespół tylny kół pochylonych samoczyszczących 300 x 40 (fig 74) lub 300 x 25 na specjalne żądanie. Ten 
zespół może być wykorzystywany na 2 sposoby: 

- z kołami pochylonymi w pozycji oddalonej i z pośrednim kółkiem (fig. 74) 
- z kołami pochylonymi w pozycji przybliżonej, bez kółka pośredniego (fig. 75) 

To wyposażenie jest zalecane zwłaszcza przy głównym siewnie buraka oraz przy siewie kukurydzy, 
słonecznika, fasoli lub rzepaku.... w trudniejszych warunkach glebowych. 

• Kółko pośrednie z otoczką samoczyszczącą (fig. 77). 
• Miękka otoczka samoczyszcząca na kole wklęsłym (10) (fig. 78). 
• Wkładka tarczowa w kole wklęsłym (11) (fig. 78) przeciw kamieniom. 
• Zbiornik o pojemności 33 litrów (zamiast 25). 
• Podwójna tarcza + koła (fig. 76): dostarczana ze specjalną, wydłużoną redlicą do buraków. 
• Do wykorzystania przy bezpośrednim siewie pod przykryciem. 
• Zagarniacze obrotowe (6). 

 
Montaż sekcji wysiewającej w wersji siewnika do buraków: 
 
Kiedy na sekcjach zostaną wyposażone w elementy dodatkowego wyposażenia, wystarczy tylko je zamocować na 
belce nośnej w pożądanym rozstawie międzyrzędzi. 
UWAGA! 
Z kołem przednim lub podwójną tarczą + koła: ramię górne równoległoboku musi być pływające: otwór (12) (fig. 
73) musi być zwolniony ze śruby blokującej. W czasie pracy trzeci punkt TUZ ciągnika należy wyregulować, aby 
umożliwić odpowiednie przemieszczanie się ramienia i sekcji wysiewającej (otwór w centrum prześwitu). 
 
Różne ustawienia: 
 

• (1). Zaczep w pozycji uniesionej (fig. 73): w czasie pracy pozostawić sprężynę w jej ząbku, aby uniknąć 
niechcianego załączania się zaczepu. 

• (2). System zabezpieczenia (fig. 64): uruchamia sygnał w przypadku zablokowania sekcji rozdzielających. 
Należy zatrzymać maszynę w tym przypadku (patrz dalsza część tej instrukcji). 

• (3). Sprężyny stabilizujące (fig. 74-75-76): muszą być zamontowane. 
• (4). Sprzęgło (fig. 79):  zacisk umieszczony w otworze zębatki zapewnia napęd, 

zacisk umieszczony poza otworem zębatki zwalnia napęd. 
• (5). Regulacja głębokości siewu (fig. 73): równość ustawienia głębokości wysiewu zapewnia miernik z 

podziałką. 
• (6). Regulacja orientacji zagarniaczy obrotowych (fig. 73): za pomocą sworzni na każdej z gwiazd 

(dodatkowe wyposażenie). 
• (7). (8). (fig. 71-72): Te zębatki są wymienialne, tzn. zębatka zewnętrznej 14 ząbków (7) może być 

zamontowana w miejsce zębatki wewnętrznej 21 ząbków (8) i odwrotnie. W ten sposób można uzyskać 
nowy zakres przełożeń, które będzie można wykorzystać z zachowaniem ostrożności zwłaszcza przy 
niskich przełożeniach, gdyż sekcje rozdzielające obracają się bardzo szybko. Wyniki będą wyższe 
zwłaszcza przy wykorzystaniu tarczy z większą ilością otworów. 

• (9). Regulacja skrobaków kół (fig. 73): skrobaki powinny znajdować się możliwie najbliżej kół, bez zbyt 
bliskiego ustawienia ani też zbyt dużego luzu, aby zapewnić odpowiednie czyszczenie a nie zbyt wczesne 
zużycie. 

• (13) (14) Regulacja wysokości koła przedniego: pozycja pośrednia umożliwia głębokość wysiewu od 1,5 do 
4 cm. Dla płytszych głębokości zespół wspornika  musi być uniesiony i zamocowany w punkcie (13) za 
pomocą dolnych otworów. Dla głębszego wysiewu sworzeń koła musi być umieszczony w otworze dolnym 
(14). 

• (15). Rozbijacz grudek: musi pracować powierzchniowo, aby uniknąć ryzyka zapchania się na poziomie 
przekładni lub łańcucha. 
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PRZEKŁADNIA ŁAŃCUCHOWA 
 
Możliwe są trzy ustawienia dla standardowej przekładni łańcuchowej: 
 

• Ustawienie normalne (fig. 81) dla siewnika o parzystej liczbie rzędów i rozstawie między rzędami powyżej 
45 cm. 

• Ustawienie wysunięte (fig. 82) dla siewnika o nieparzystej liczbie rzędów. Przekładnię umieszcza się z 
lewej strony, najbliżej centralnej sekcji wysiewającej: w tym celu należy usunąć jeden ze wsporników (4), 
umieszczonych na sześciokątnym wałku. 

• Ustawienie dla siewnika o rozstawie między rzędami 35-40 cm (fig. 83) usuwając oba zamontowane 
wsporniki (4). 

 
Specjalny model przekładni jest dostarczany w przypadku siewnika o rozstawie między rzędami w zakresie: 
25-30 cm: patrz montaż na początku niniejszej instrukcji obsługi. 
 
Nota: Przy siewniku NG Plus 2 z zredukowanym rozstawem między rzędami należy się upewnić, czy istnieje 
wolne przejście między rozbijaczem grudek a przekładnią łańcuchem. 
 
Użytkowanie: 
Standardowa przekładnia zawiera górny zespół prowadzący z 6 zębatkami i stałą dolną zębatkę z 3 zębami: 
umożliwia ona 16 różnych przełożeń. 
Tabela na następnej stronie wskazuje możliwe przełożenia dla każdego typu dystrybucji: na siewniku 
umieszczono również niniejszą tabelę, aby ułatwić pracę w polu. 
W celu zmiany przełożenia należy najpierw do końca przesunąć dźwignię napinacza (1), załączyć jej zaczep 
blokujący (2) a następnie ustawić naprzeciw siebie właściwe zębatki. 
Górny zespół zębatek jest zaopatrzony w śrubę (3), którą należy dobrze zablokować, gdyż istnieje ryzyko 
przemieszczenia się zębatek. 
Obsługa specjalnej wąskiej przekładni jest taka sama; tylko z tą różnicą że w górnej części znajdują się trzy 
zębatki. 
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Otrzymane odstępy z montażem i zębatkami standardowymi: inne możliwości przedstawiono na kolejnej stronie. 
Odstępy są teoretyczne: odchylenia mogą wynosić od 5 do 10% i mogą zostać stwierdzone w zależności od 
warunków na niektórych glebach. 
 
WAŻNE 
Nieprawidłowe ustawienie w linii ząbków jak i sztywny łańcuch mogą prowokować szybsze zużycie zębatek. 
Nasmarować sześciokątny wałek pod Górnym zespołem prowadzącym, aby ułatwić ustawienie w linii zębatek i 
łańcucha. 
Upewnić się, czy nie występuje ocieranie się łańcucha (użyć oleju napędowego a nie smaru). 
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INNE MOŻLIWE PRZEŁOŻENIA 
 
SPECJALNE ODSTĘPY NG – NG PLUS 2 otrzymane dzięki wymianie zębatek przekładni łańcuchowej na zębatki 
o 20 ząbkach (NG) lub 26 ząbkach (NG Plus 2). 
 

 
 
SPECJALNE ODSTĘPY NG otrzymane dzięki zamianie zębatek (21 ząbków napędzających → 14 ząbków 
napędzanych). Patrz wcześniejsze strony (19-21). 

 
 
PRZYPOMNIENIE: 
W miarę możliwości, należy unikać odwrotnego montowania zębatek. Patrz wcześniejsze strony (19-21). 

 
GĘSTOŚCI WYSIEWU i liczby ziaren na ha: 
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LICZNIK HEKTARÓW I PRĘDKOŚCIOMIERZ 
 
Montaż czujnika wg poniższego schematu. Możliwie najbliżej wspornika. 
Uruchomienie: 1 impuls na przycisku: 
MODE > Ui = prędkość jazdy 
MODE > S  = powierzchnia 
MODE > St = powierzchnia całkowita 
Programowanie: na MODE lub St. 
MODE > S, 1 sekunda na PROG > Ci, przyciskami „+” , „ - ” , wprowadzić 1,96 m (Obwód koła) 
MODE > S, 1 sekunda na PROG > Ci, 1 sekunda na PROG > LA 
LA = szerokość robocza, przyciskami „+” , „ - ” wprowadzić szerokość roboczą. 
Przykład: 
4 rzędy co 0,80 m = 3,20 m 
6 rzędów co 0,75 m = 4,50 m 
Automatyczny powrót na S po 5 sekundach. 
Nota: 
Nie jest liczony poślizg możliwy na niektórych glebach. 
Kod poufny dostępu: patrz załączona ulotka do licznika. 
Wyzerowanie powierzchni („0”): S lub St 3 sekundy na RAZ. 
 

 
 
MECHANICZNY LICZNIK HEKTARÓW 
 
Montaż jak przedstawiono na schemacie powyżej, jeśli możliwe najbliżej wspornika utrzymującego sześciokątny 
wałek. Dźwignia sterująca nie powinna być przestawiana przez użytkownika, gdyż wstępnie została ustawiona 
fabrycznie. Po zakończonym montażu, obrócić wolno sześciokątny wałek, aby upewnić się czy w najwyższym 
punkcie krzywki jest zachowany luz. 
Obsiana powierzchnia zostanie otrzymana dzieląc cyfrę odczytaną na liczniku przez cyfrę z zamieszczonej poniżej 
tabeli odpowiadającą charakterystyce siewnika. 
Na przykład dla siewnika o 4 rzędach co 80 cm, tablica wskazuje 1595. Jeśli na liczniku odczytano cyfrę 16360, to 
powierzchnia będzie wynosić 16360/1595 = 10,25 ha. 
Uwaga: Nie jest liczony poślizg możliwy na niektórych glebach. 
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PODSIEWACZ 
 
Montaż 
Jak wskazano na schemacie obok, w miejscach przewidzianych na stronach 2 i 3 dla każdego typu siewnika. 
Napęd montuje się normalnie w centrum maszyny najbliżej przekładni łańcuchowej (fig. 85-86). 
W przypadku mniejszego rozstawu między rzędami, napęd może być umieszczony na zewnątrz zakończenia 
podwozia (fig. 87). 
Nawóz może być umieszczany między 6 a 10 cm na boku rzędu: zbyt bliskie ustawienie może powodować 
ryzyko spalenia roślin i strefowego zahamowania ich rozwoju. 
Jest możliwe umieszczenie wsporników redlic (fig. 88) na kołnierzu elementów wysiewających. Tylko 2 rzędy 
wewnętrzne nie mogą być zawsze montowane w ten sposób z powodu strzemion zaczepowych. Połowa redlic 
wysunięta w prawo, a druga w lewo, umożliwia ich ustawienie w odpowiednim miejscu. 
UWAGA: przy 80 cm i podwójnych tarczach (fig. 89) nie ma zgodności z normalnym zaczepem standardowym pół-
automatycznym. Przewidzieć zaczep pół-automatyczny z krótką osią i krótkim zaczepem blokującym lub zaczep z 
łącznikiem górnym. 
Regulacja 
Podstawowa regulacja odbywa się poprzez wybór podwójnej zębatki dolnej (2) następnie poprzez regulację 
ustawienia ząbków piętrowych zębatki górnej (3). Jest możliwe otrzymanie w ten sposób dawek w zakresie między 
80 a 350 kg/ha. 
Z powodu bardzo dużej różnorodności stosowanych nawozów, różnej gęstości, nierównomiernej wielkości 
granulatu, niemożliwym jest precyzyjne jedno ustawienie pasujące do każdego typu nawozu: należy wybrać 
stawienie wypośrodkowane wykorzystując w tym celu tabelę umieszczoną na obudowie napędu – poniżej 
przedstawiona tabelę lub przesuwną tarczę. 
Przykładowo, dawka 80 kg/ha może być otrzymana z różnymi typami nawozu przy wykorzystaniu zębatki dolnej (2) 
i dużej zębatki górnej (3). 
Na życzenie, różne dawki mogą być otrzymane poprzez zamianę standardowych śrub ślimakowych w kolorze 
niebieskim na specjalne modele śrub do większych dawek w kolorze czerwonym. 
Pamiętać, że zbiornik 2 rzędowy można przekształcić w 3 lub 4-wylotowy a zbiornik 3-rzędowy w 4, 5 lub 6-
wylotowy. Podsiewacze mogą być wtedy dostarczone ze specjalnymi aparatami rozdzielającymi wyposażonymi w 
osłony umożliwiające zamknięcie niektórych wylotów. 
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MICROSEM – ZBIORNIK NA ŚRODKI OWADOBÓJCZE (INSEKTYCYDY) 
 

Montaż 
Jak wskazano na schematach obok, w miejscach określonych na stronach 2 i 3 dla każdego typu siewnika. 
UWAGA: istnieją 2 modele wsporników: 

- model standardowy (fig. 91), 
- specjalny niski model (fig. 92) dla siewników składanych 8-12 rzędowych. 

 
Upewnić się, czy przekładnie łańcuchowe są takie jak na schematach (fig. 93-94) (profil zbiornika i kierunek 
zsypów): w kierunku przodu dla przekładni NG (fig. 93) i w kierunku tyłu dla przekładni NG Plus (fig. 94). 
Na siewniku NG do kukurydzy, napęd (fig. 95) umieszcza się na prawo, najbliżej przekładni łańcuchowej. 
Unikać umieszczania napędu blisko koła napędowego. 
Zębatka napędzająca (1) jest montowana na sześciokątnym wałku DOLNYM (fig. 95). Przewody prowadzą środek 
chemiczny bezpośrednio do wnętrza redlicy. Chodzi o zamontowanie zespołów teleskopowych według fig. 95 dla 
siewników Ng i według fig. 97 dla siewników NG Plus 2. 
UWAGA: dostarczone przewody mogą okazać się zbyt długie, będzie więc trzeba skrócić ich długość, aby uniknąć 
powstawania kolanek: tę czynność przeprowadza się na siewniku zaczepionym i uniesionym. 
Zaleca się następujące długości przewodów: 

• 36 + 50 cm dla przewodów standardowych siewników NG (fig. 96). 
• 50 + 12 cm dla przewodów standardowych siewników NG Plus 2 (fig. 97). 

 
Regulacja dawki 
Dawka zależy od prędkości obrotowej osi przekładni i jest ustawiana za pomocą zębatek podwójnych (1) i 
wymiennych 92). Przyklejona tabela na obudowie napędu ułatwia ustawienie, gdyż wskazuje zębatki, które należy 
wykorzystać dla głównych środków chemicznych. Są to oczywiście wartości wskazujące; kontrola dawki podczas 
uruchomienia siewnika pozostaje konieczna. 
UWAGA: aparat źle znosi wilgoć. Może być wykorzystany tylko do mikro-granulatów a nie do środków w proszku 
lub granulowanych. 
Będzie możliwe dozowanie granulatów anty-ślimakowych pod warunkiem jednak wymiany śruby systemowej na 
dolną śrubę ślimakową. 
Przekładnia 2 rzędowa przekształca się w 1-rzędową poprzez zamianę zsypu 2-wylotowego na zsyp 1-wylotowy i 
umieszczenie osłony dolnej. 
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MICROSEM – ZBIORNIK NA ŚRODKI ANTY-ŚLIMAKOWE 
 
Montaż 
Jak wskazano na schematach obok: 

- Fig. 99 dla standardowej belki tylnej, 
- Fig. 100 dla napędu belki standardowej (uwaga na zębatkę napędzającą montowaną na 

sześciokątnym wałku DOLNYM, 
- Fig. 103 dla specjalnej belki adaptowalnej na belce do insektycydów, 
- Fig. 102 dla napędu powyższej belki. 

 
Tylko specjalna belka (fig. 103) jest montowana w kombinacji z belkami dla insektycydów i herbicydów. Na 
siewniku NG Plus 2 należy wyregulować wsporniki do góry. 
Upewnić się, czy przekładnie łańcuchowe są takie jak na schemacie (fig. 101) (profil zbiornika i kierunek zsypów). 
Przewody prowadzą granulat do tyłu redlic między kołami ugniatającymi, żeby zostały wymieszane z glebą 
przykrywającą ziarno. Chodzi o zespoły teleskopowe montowane według fig. 104 dla siewników NG i fig. 105 dla 
siewników NG Plus 2. 
UWAGA: dostarczone przewody mogą okazać się zbyt długie, będzie więc trzeba skrócić ich długość, aby uniknąć 
powstawania kolanek: tę czynność przeprowadza się na siewniku zaczepionym i uniesionym. 
Regulacja dawki 
Seria wymiennych zębatek (1) (fig. 100) lub piętrowych (2) (fig. 102) z wodzikiem umożliwia w każdym przypadku 
dopasować prędkość obrotową wałków przekładni do rozdzielanego środka (jak belka do isektycydów na 
poprzedniej stronie). 
 
MICROSEM – ZBIORNIK NA ŚRODKI HERBICYDOWE 
 
Montaż na siewniku NG 

- Fig. 106 dla belki do herbicydów głównej z 1 przekładnią, 2 rozpraszaczami szerokimi (3) na rząd. 
- Fig. 107 dla belki do herbicydów lokalizowanej z 1 przekładnią dla 2 rzędów, 1 rozpraszaczem 

wąskim (4) na rząd. 
- Fig. 100 dla napędu. 

 
Upewnić się, czy przekładnie łańcuchowe są takie jak na schematach (fig. 106-107) (zbiornik i zsyp). 
Wyregulować wysokość rozpraszaczy i dopasować długość przewodów podczas uruchomienia siewnika i 
ustawiania go do warunków pracy. 
 
Montaż na siewniku NG Plus 2 (herbicyd wtłaczany). 
Adaptacja z tyłu każdego elementu według fig. 108. Dodatkowa instrukcja montażu dostarczana jest z tym 
wyposażeniem. 
 
Regulacja dawki 
Na siewniku NG: Seria wymiennych zębatek (1) (fig. 100) z wodzikiem umożliwiająca w każdym przypadku 
dopasować ustawienia do rozdzielanego środka (jak belka do insektycydów na poprzedniej stronie). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 32

WSKAZÓWKI ZWIĄZANE Z URUCHOMIENIEM SIEWNIKA 
 
Przed uruchomieniem siewnika upewnić się, czy wszystkie śruby są dobrze przykręcone i zblokowane i czy 
sekcje wysiewające są wyposażone w odpowiednie tarcze rozdzielające oraz czy przepustnice poziomu na 
pokrywach przekładni zostały dobrze ustawione (patrz strona 11). 
Upewnić się, czy siewnik został dobrze ustawiony w pionie: pionowe zesprzęglenie, belka nośna równoległa do 
podłoża. 
W przypadku wyposażenia w przednie koło, ewentualnie zmodyfikować to ustawienie za pomocą 3-ciego punktu, 
żeby ramiona górne równoległoboku zapewniały odpowiednie przemieszczanie elementów (patrz strona 21). 
Wał przekaźnika mocy nie powinien mieć zbyt ostrego kąta przy unoszeniu siewnika: jeśli tak jest, należy 
zmniejszyć prędkość obrotową WOM na końcu pola (normalnie przy 400 obr./min. ziarna zostają ciągle 
zasysane). 
Poza niezbędnymi manewrami nigdy nie używać załączonej turbiny przy uniesionym siewniku. 
Przy wysiewie drobnoziarnistych (rzepak, kapusta, nie otoczkowany burak) sprawdzić, czy zbiorniki są szczelne. W 
razie potrzeby uszczelnić. Ze względów bezpieczeństwa, nie wypełniać więcej niż 1/3 pojemności zbiornika tego 
typu ziarnem. 
 
KONSERWACJA 
Ciśnienie ogumienia: 

- 1 bar dla ogumienia 500 x 15 – 5,0 x 15 
- 1 do 3 bar dla ogumienia: 6,5 x 80 x 15 w zależności od obciążenia. 

Rolki i napinacze łańcuchów nie mogą być hamowane przez farbę: upewnić się, czy to się nie zdarza. 
Wszystkie łożyska (koła, tarcze, turbina, przekładnia...) są samosmarujące się, żadne smarowanie nie jest więc 
konieczne. Smarownik jest umieszczony natomiast na piaście, na każdym bloku koła podwozia i wymaga 
przynajmniej jednego smarowania podczas kampanii siewnej (1). 
Ogólne smarowanie raz dziennie dotyczy łańcuchów przekładni łańcuchowej, bloków koła i sekcji (użyć raczej oleju 
napędowego, który nie przyciąga pyłu). 
Podczas przygotowywania siewnika do uruchomienia należy nasmarować sześciokątny wałek pod górną zębatką 
prowadzącą (przesuwną) przekładni łańcuchowej w celu ułatwienia samo-naprowadzania się ząbków kół zębatych. 
Należy również nasmarować elementy zabezpieczające zębatek główki każdej sekcji w celu ułatwienia rozłączenia 
w przypadku zablokowania. 
Nasmarować, ale nie nadmiernie, rolki i wałki łańcuchów sekcji. 
Codziennie sprawdzać zblokowanie części łączących, gdyż poluźnienie nakrętek może spowodować 
połamanie się łączników. 
Po przeprowadzeniu kampanii siewnej, dokładnie wyczyścić całą maszynę, szczególnie zwrócić uwagę na 
przekładnię łańcuchową, mikrogranulatory, gdzie całkowite wyczyszczenie jest konieczne (2) oraz podsiewacze, 
które muszą być wolne od wszelkich zanieczyszczeń nawozowych. 
UWAGA: mycie wodą pod ciśnieniem jest zabronione na poziomie łożysk i przegubów. 
Jedynie na mikrogranulatorze należy chronić części metalowe przeciwko utlenianiu się poprzez zastosowanie oleju 
lub smaru. 
Na koniec kampanii siewnej należy wymienić zużyte części na nowe, które można nabyć u Sprzedawcy. 
Siewnik powinien być przechowywany w miejscu suchym, niedostępnym dla kurzu i wilgoci, z zamkniętymi 
siłownikami. 
 

(1) Piasty kulkowe kół podwozia wymagają pewnej ilości smaru, zwrócić na to uwagę podczas pierwszego smarowania. 
(2) Po wstępnym oczyszczeniu zbiorników za pomocą zsypów, należy jeszcze ręcznie pokręcić wałkami aparatów 

rozdzielających, aby pozostały w zbiornikach produkt mógł być zupełnie opróżniony. 
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MOŻLIWE AWARIE I ICH PRZYCZYNY 
 
UWAGA: niektóre środki zaprawiania ziarna, używane zwłaszcza do kukurydzy, słonecznika, fasoli, rzepaku, mogą 
niekorzystnie wpływać na podział ziarna i prowokować jego powtarzające się niedobory. Jedynie talkowanie może rozwiązać 
ten problem i pozwoli sekcji rozdzielającej normalnie pracować (można użyć talku do opon w dawce ok. 1/3 szklanki na 
zbiornik). 
 
LICZNE NIEDOBORY ZIARNA: 
Płytka rozdzielająca zbyt nisko (złe ustawienie). 
Płytka rozdzielająca zdeformowana (nierówna). 
Tarcza wysiewająca zdeformowana lub zużyta. 
Płytka rozdzielająca zanieczyszczona przez środek zaprawiający. 
Otwory tarcz zbyt małe (nie odpowiednie). 
Otwory tarcz zapchane (buraki, rzepak, kapusta....) 
Zbyt wysoka prędkość robocza. 
Uszkodzony przewód zasysający. 
Zbyt mała prędkość obrotowa WOM. 
Obce ciała w ziarnie (np. etykieta...) 
Tworzenie się skorupy w zbiorniku z ziarnem (zaprawa zbyt mokra): patrz regulacja przepustnicy, str. 11. 
 
LICZNE NADMIARY ZIARNA: 
Płytka rozdzielająca zbyt wysoko (złe ustawienie). 
Płytka rozdzielająca zużyta. 
Otwory tarcz zbyt duże (nie odpowiednie). 
Prędkość obrotowa WOM zbyt wysoka. 
Zbyt wysoka prędkość robocza. 
Zbyt duża ilość ziarna w aparacie wysiewającym (patrz str.11) 
 
NIEREGULARNY WYSIEW: 
(niedobory – nadmiary – pakiety ziarna) 
Zbyt wysoka prędkość robocza. 
Zużyte redlice lub zapchane: patrz strony 18-19, punkt (13). 
Otwory tarcz zbyt duże (wydzielane ziarna). 
Pofałdowane ukształtowanie terenu, duże stoki (patrz str. 10). 
Nie ustawiona przepustnica poziomu ziarna (patrz str. 11). 
Uszkodzony eżektor. 
 
NIERÓWNA GĘSTOŚĆ WYSIEWU: 
Zbyt wysoka prędkość robocza. 
Gleba zbyt wilgotna, klejąca się do kół siewnika. 
Brak wymaganego ciśnienia w ogumieniu (1 bar). 
 
ROZŁĄCZANIE SPRZĘGŁA: 
Zużyta redlica lub zapchana. 
Zatarcie sekcji rozdzielającej. 
Obce ciało w ziarnie. 
Zblokowanie na poziomie przekładni. 
 
PRZERYWANE BLOKOWANIE SIĘ NAPĘDU: 
Zahaczenie się części ruchomych i zamocowanych (sprawdzić śruby i sworznie, bloki kół podwozia, napięcie 
przekładni łańcuchowej). 
 
PODSIEWACZ: 
Różne wydatki między zsypami. 
Obce ciało w zbiorniku lub nawozie. 
Bryłki nawozu. 
Zapchanie się zsypu (wilgoć). 
Śruba ślimakowa uszkodzona (zdeformowana). 
 
MICROSEM: 
Różne wydatki między zsypami lub przekładniami. 
Obce ciało w produkcie. 
Wilgoć w produkcie (zwrócić uwagę). 
Zły montaż aparatu rozdzielającego (odwrócona śruba). 
Blok rozdzielacza zsypu zdeformowany. 
Zapchany przewód – zbyt długi lub zgięty. 
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2 WSKAZÓWKI MAJĄCE WPŁYW NA DOBRY WYSIEW: 
 

1. WYBIERAĆ ROZSĄDNĄ PRĘDKOŚĆ ROBOCZĄ, DOSTOSOWANĄ DO 
ZASTANYCH WARUNKÓW I POŻĄDANEJ PRECYZJI SIEWU. (Patrz str. 
12) 

2. UPEWNIĆ SIĘ PODCZAS URUCHOMIENIA SIEWNIKA, A NASTĘPNIE 
OD CZASU DO CZASU, CZY DOBRZE DZIAŁA SEKCJA 
ROZDZIELAJĄCA, CZY JEST ZACHOWANA ODPOWIEDNIA 
GŁĘBOKOŚĆ ROBOCZA I GĘSTOŚĆ WYSIEWU. 

 
 
 
 

Prosimy nie zapominać, że równomierne wschody zależą głównie od 
równomiernego wysiewu! 
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KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
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RAMA SZTYWNA ZAWIESZANA 

 
CHASSIS MONOBLOK 125 LONG = PODWOZIE MONOBLOKOWE 125 DŁUGIE 
CHASSIS MONOBLOC 125 COURT = PODWOZIE MONOBLOKOWE 125 KRÓTKIE 
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TURBINA 

 
ZNACZNIKI 
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SEKCJE WYSIEWAJĄCE NG PLUS 2 

 
SOC SPECIAL = REDLICA SPECJALNA 
CHASSE-MOTTES FLEXIBLE = ROZBIJACZ GRUDEK ELASTYCZNY 
BLOC ROUE 370 X 170 = BLOK KOŁA 370 X 170 
COUTRE ONDULE Ø 350 = KRÓJ FALISTY Ø 350 
BLOC ARRIERE A DISQUES = TARCZOWY BLOK TYLNY 
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RÓŻNE WYPOSAŻENIA NG Plus 2, KOŁO NG PLUS PRO 

 
RACLETTES ARRIERE COURTES = KRÓTKIE ZAGARNIACZE TYLNE 
CHASSE DEBRIS ROTATIF = ROTACYJNY ODDZIELACZ RESZTEK ROŚLINNYCH 
COUTRE Ø 430 SEMIS SUR RESIDUS = KRÓJ Ø 430 SIEW NA RESZTKACH ROŚLINNYCH 
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SEKCJA WYSIEWAJĄCA NG do siewu KUKURYDZY – SŁONECZNIKA... 

 
Bloc roue avant 300 x 100 = Blok koła przedniego 300 x 100 
Blok roue 370 x 170 = Blok koła 370 x 170 
Double disque = Podwójna tarcza 
Double disque + roues accolees = Podwójna tarcza + koła boczne 
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SEKCJA WYSIEWAJĄCA NG do siewu Buraka 

 
Bloc roues standard = Standardowy blok kół 
Double disque = Podwójna tarcza 
Bloc roues inclinees 300 x 40 = Blok kół pochylonych 300 x 40 
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APARAT WYSIEWAJĄCY NG 
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PODSIEWACZ NAWOZU 
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MICROSEM NG (wszystkie adaptacje). Insektycyd kompletny. 

 
Hebicide complet NG = Herbicyd kompletny NG 
Entrainement rampe standard anti-limaces = Standardowy napęd belki anty-ślimakowej 
Herbicide pulse = Herbicyd wtłaczany NG Plus 
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Napęd specjalnej belki anti-ślimakowej 
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RÓŻNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA. ZACZEP WYSUNIĘTY. 

 
CHASSIS ROGIDES GRANDES LARGEURS = SZTYWNE PODWOZIA DUŻE SZEROKOŚCI 
AVEC FERTILISEUR = Z PODSIEWACZEM NAWOZÓW 
ATTELAGES COUPLES = ZACZEPY ŁĄCZONE 
8 rangs mais – 12 rangs betterave (NG) = 8 rzędów kukurydza – 12 rzędów burak (NG) 
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RÓŻNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA 
LICZNIK HEKTARÓW 

 
DENTS PIOCHEUSES = ZĘBY 
BLOC ROUE AVANT = BLOK KOŁA PRZEDNIEGO 
BLOC ROUE REGLABLE = REGULOWANY BLOK KOŁA 
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DANGER = NIEBEZPIECZEŃSTWO 
 
 
 
BEZPIECZEŃSTWO PRACY: 
 
Zwrócić uwagę na zalecenia związane z bezpieczeństwem pracy: 
 

• WOM – wg załączonej do niego ulotki 
• Znaczniki przejazdów i składane ramy – nigdy nie wolno na nich przebywać. 
• Na siewniku nie wolno przebywać ani pracować. 
• Obchodzenie się z niebezpiecznymi środkami chemicznymi: postępować wg wskazówek na 

opakowaniu. 
• Patrz: polecenia związane z konserwacją siewnika, str. 32. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GWARANCJA: 
Gwarancja na maszynę wynosi 1 rok od daty jej zakupu. 
Gwarancja ogranicza się do wymiany części uznanych jako części z defektem fabrycznym na nowe. 
Gwarancja nie dotyczy ogumienia siewnika. Gwarancję na ogumienie sprawuje dany producent ogumienia. 
Gwarancja nie obejmuje kosztów związanych z dojazdem. 
Nabywca siewnika lub jego użytkownik nie mogą wnosić żadnych roszczeń dotyczących uszkodzeń maszyny lub 
uszkodzeń ciała, niepoprawnej pracy, mniejszych wydajności, itp. wynikłych z niewłaściwego użytkowania 
siewnika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producent zastrzega sobie prawo do wszelkich modyfikacji przeprowadzanych na siewnikach bez specjalnego 
uprzedzenia, co związane jest ze stałą troską o wzrost jakości i bezpieczeństwa produkowanych maszyn. 


