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Огляд ринку посівних комплексів та 

сівалок в Україні 

Сівба є одним із важливих агротехнічних заходів, від 

якого залежить урожайність сільськогосподарської культури. 

Відповідно максимальна увага приділяється якості її виконання 

сівалкою, оптимальним застосуванням агрегата в конкретних 

умовах господарювання. Якщо раніше більше уваги приділяли 

агрегатам для просапних культур, то сьогодні посівні комплекси 

для зернових також вийшли на новий рівень вимог, суттєво 

зросла кількість модельних і конструктивних лінійок техніки, що 

потребує від спеціалістів і керівників господарств глибше та 

детальніше орієнтуватися в технічних рішеннях. 

Умовно сівалки можна поділити на два види: 

зернові і пропашпні.  
Перший тип призначений для зернових культур, 

включаючи зернові сівалки з пристосуваннями для висіву 

мінеральних добрив, насіння трав та інших культур (зерно-

тукові, зерно-трав'яні). 

Другий тип призначений для посіву кукурудзи, 

соняшнику, буряків, бавовнику; лляні; овочеві; спеціального 

призначення (лісові, лугові, парникові) і ін. 

Зернові сівалки за технологією висіву поділяють: 

- традиційні ASTRA NOVA 5,4 A. АSTRA 5,4 T. АSTRA 3,6 

V, АSTRA 3,6 T, АSTRA 3,6 A, "Вінничанка МВ-6000", СЗМ 

«Ника-4», СЗМ «Ника-6», ALCOR 7,5 , ALCOR 10, ORION 

9,6, Horsch Pronto 3/4/6 DC, Horsch Pronto 6 AS, Horsch Focus 

TD, Horsch Sprinter SW, посівний комплекс «ЗЛАТНИК», 

пневматичний посівний комплекс «Агро-Союз 

ТURBOSEM»; 

- мінімальної обробки землі (mini-till) СЗМ «Ника-4», СЗМ 

«Ника-6», ALCOR 7,5 , ALCOR 10, ORION 9,6, Horsch 

Pronto 3/4/6 DC, Horsch Pronto 6 AS, Horsch Sprinter NT, 
Horsch Pronto 8/9 DC, Maestro CC, посівний комплекс 

«ЗЛАТНИК», пневматичний посівний комплекс «Агро-Союз 

ТURBOSEM»; 
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- нульової обробки землі (no-till) ALCOR 7,5 , ALCOR 10, 

ORION 9,6, Horsch Sprinter NT, Horsch Pronto 8/9 DC, 

Maestro CC, посівний комплекс «ЗЛАТНИК», пневматичний 

посівний комплекс «Агро-Союз ТURBOSEM», «Агро-Союз 

FM 3090», посівні комплекси «Horsch - Агро-Союз»ATD 

9.35, ATD 11.35, ATD 18.35, Агро-Союз MD 19-40. 

 

Звична обробка ґрунту, що припускає орання плугом, має 

ряд недоліків: підвищені витрати на техніку і паливо, великі 

часові витрати, нанесення шкоди навколишньому середовищу. 

Інтенсивна обробка ґрунту призводить до того, що на поверхні 

залишається менше пожнивних залишків, а це підвищує 

ймовірність ерозії, знижує органічна речовина ґрунту та його 

вологість, а також несприятливо впливає на структуру ґрунту. 

Тому на зміну традиційної прийшли технології 

мінімальної (mini-till) і нульової обробки ґрунту (no-till). Різниця 

між цими двома підходами полягає в інтенсивності і глибині 

обробки. Мінімальна технологія часто розглядається як 

перехідний етап до нульової. При наявності відповідної техніки 

сільськогосподарські виробники можуть використовувати різні 

технології обробітку ґрунту позмінно. 

При mini-till верхній шар ґрунту обробляється незначно. 

На відміну від традиційної системи, більша частина пожнивних 

залишків залишається на поверхні ґрунту, що дозволяє зберегти 

її вологість і знизити ймовірність ерозії. При no-till земля не 

ореться, а пожнивні залишки розподіляються по поверхні 

ґрунту. 

 

Пропашні сівалки поділяють: 

- дискові VESTA 6 , VESTA 8, VESTA 12, VEGA 6 PROFI, 

VEGA 8 PROFI, VEGA 16 PROFI,СПМ «Ника-8» ; 

- анкерні СТВТ-12/8М. 

Анкерні сошники застосовуються в  сівалках для 

смугової сівби насіння. Їх застосовують у різних системах 

обробітку грунту - від традиційної до безпосередньої сівби. В 

сівалках використано централізований пневматичний висів 

насіння, а в основу сошника покладено стрілчасту лапу, під яку і 

здійснюється висів насіння. Долотоподібні сошники мають при-

кочувальне колесо, обладнані гідравлічною системою копіюван-
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ня поверхні і забезпечення регульованого притискного зусилля. 

Особливістю роботи сівалок з такими сошниками є відносно не-

велика швидкість у межах 7-9 км/год, при цьому сівалка забезпе-

чує продуктивність за світовий день (15 год) 100-160 га. 

 

Разом з тим, слід зазначити, що Національна акціонерна 

компанія  "Украгролізинг" співпрацює по закупівлі та передачі 

у фінансовий лізинг сільгосптоваровиробникам посівних 

комплексів та сівалок наступних заводів-виробників: 

- ВАТ "Червона Зірка"; 

- ТОВ "ВП "Агро-Союз"; 

- ТОВ "Агрофірма Аркона"; 

- ПАТ "Тодак". 

 

http://www.ukragroleasing.com.ua/index.php?/producer/24-q-q.html?tmpl=component
http://www.ukragroleasing.com.ua/index.php?/producer/21-q-q-q.html?tmpl=component


6 

 



7 

 



8 

 



9 

 

 
 



10 

 



11 

 

 



12 

 

 



13 

 

 

 



14 

 

 



15 

 

 
 



16 

 

 



17 

 

 
 



18 

 

 



19 

 

 
 



20 

 

 
 



21 

 

ТзОВ «Агрофірма Аркона» 

Сівалки пневматичні точного висіву  

«Вінничанка МВ-6000» 

 

 
Пневматична сівалка "Вінничанка МВ-6000" призначена 

для висіву усіх видів рослин з розміром зерна від 1 до 10 мм. 

Тому сівалку можна використовувати не тільки для висіву 

зернових культур, але й бобових та овочевих. 

 
Технічна характеристика 

 

Найменування Од. виміру «Вінничанка 

МВ-6000» 

Продуктивність га/год 3,6-7,2 

Ширина захвату м 6 

Робоча швидкість км/год 6-12 

Об’єм бункера л 2х530 

Маса кг 1075 

Конструкція сошника анкер диск 

Норма висіву Кг/га 1,8-400 

Ширина міжряддя см 12,5 

Число рядків  48 

Габаритні розміри: мм  

- довжина  6900 

- ширина  2400 

- висота  2450 

Агрегатується з трактором кл 1,4-2 

 

http://www.arkona.com.ua/default.aspx?langID=0&pageID=3
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Сівалка СЗМ «Ніка-4» 

  
 

Випробувана часом котушкова система дозування насіння 

зарекомендувала себе з кращого боку. Завдяки поєднанню 

гвинтового методу регулювання котушок на задану норму висіву 

і переключенню швидкостей обертання редуктора, сівалка може 

бути налаштована як на норму мікро посіву 8 кг/Га., Так і норму 

макро посіву до 400 кг/Ла., А при комплектації дрібносіменним 

бункером від 1 до 40 кг/Га. 

Задана глибина посіву насіння досягається за рахунок 

механізму притискних пружин, які крім регулювання глибини 

дозволяють механізму сошника копіювати поверхню засіваючої 

площі. Розташоване за сошником накочувальне-регулювальне 

колесо підтримує чітке введення глибини загортання насіння, 

забезпечує контакт посівного матеріалу з грунтом, необхідний 

для оптимального надходження вологи по капілярах, 

рівномірного формування кореневої системи і схожості. 

Використання опції поздовжньої транспортування дозволяє 

перевозити сівалки по дорогах загального значення (В сівалці 

НІКА-6 опція включена в базову комплектацію) 
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Сівалка СЗМ «Ніка-6» 

 
 

Перед сучасними зерновими сівалками стоїть широкий 

спектр завдань: 

• пристосованість до різних технологій обробки ґрунту; 

• швидка зміна норм висіву; 

• робота з дрібно насіннєвий групою; 

• широкий діапазон вологості ґрунту, при яких можливий 

якісний висів посівного матеріалу; 

• точна закладка зерна на необхідну глибину; 

• простота в експлуатації; 

• низька вартість обслуговування. 

 

Достойно з цими завданнями справляються сівалки серії 

СЗМ. Використання в гряділях сошника конструкції зміщеного 

розміщення дисків. Перший диск прорізає рівну лінію сівби, 

розрізаючи або відштовхуючи рослинні залишки, а другий 

розпушує ґрунт і готує насіннєве ложе. 

Це в комплексі з навантаженням на сошник від 80 до 120 

кг і опорою на колесо для накочування дозволяє досягти 

стабільної глибини сівби і як наслідок, одночасних сходів. 
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Технічні характеристики СЗМ-4 СЗМ-6 

Тип сівалки навісна / 
причіпна 

причіпна 

Робоча ширина захвату (м) 4 6 

Транспортна ширина (м) 5,2/2,5 6/2,5 

Кількість сошників (ШТ) 26 39 

Ширина міжрядь (см) 15,24-

17,0 

15,24-17,0 

Тиск сошників на грунт (кг) 80-120 80-120 

Ємність бункера для зерна (л) 910 1365 

Ємність бункера для добрив (л) 350 525 

Ємність трявяного бункера (л) 120 180 

Глибина посіву насіння (мм) 10-89 10-89 

Норма висіву зернових (кг/га) 8.0-400 8.0-400 

Норма висіву трявяного бункера 

(кг/га) 

1,0-40 1.0-40 

Норма внесення добрив (кг/га) 25-250 25-250 

Продуктивність (га/год) 2,5 - 4.0 3,1-6.0 

Вага сівалки (кг) 2050 4300 

Необхідна потужність трактора 

(к.с.) 

82/105 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

Сівалка СПМ-8 (Ніка-8) 

 
 

Сівалка призначена для пунктирного висіву каліброваних 

та некаліброваного насіння кукурудзи, соняшнику, сої з 

одночасним внесеннями сухих добрив. Найбільш 

відповідальним вузлом в пропасній сівалці являється висіваючий 

апарат, тому ми вибрали світового лідера в цьому сегменті 

«Precision Planting» з вакуумною системою дозування насіння. 

Висів насіння на задану глибину забезпечується 

двухдисковим сошником з подвійними колесами-копірами. 

Прикочування посівів здійснюється V-подібними 

захоплюючими колесами з керованим зусиллям прикочування. 

Для роботи по нульовій технології (NoTill) сіялка 

комплектується хвилястими турбо дисками, які готують грунт і 

очищають насіннєве ложе від поживних залишків. Сіялка СПМ-

8 оснащена системою контролю висіву, яка надійно котролює 

посівні показники агрегату. Внесення добрив відбувається через 

двухдисковий сошник, який можна налаштувати на задану 

глибину і відстань від посівного ложа. Сіялка комплектується 

дисками висіваючого апарату для посіву кукурудзи та 

соняшнику. 
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Технічні характеристики СПМ-8 

 
Тип сівалки причіпна 

Тип висівальних апаратів механічні від опорно 

привідних коліс 

Об’єм зернового бункеру (л) 464 

Об’єм бункеру добрив 920 

Кількість рядів (шт) 8 

Міжряддя (см) 3600 

Необхідна потужність трактора 

(к.с.) 

100 

Норма внесення добрив (кг/га) 30-500 

Глибина висіву (см) 0-10 

Тиск сошника на грунт (кг) 40-100 

Швидкість посіву 8-11 
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Сівалка Horsch Pronto 3/4/6 DC 

 
 

• універсальне застосування: після оранки і при мінімальній 

обробці грунту; 

• висока продуктивність: відносно невисока потреба в 

тяговому зусиллі, робоча швидкість від 10 до 20 км / год, 

велика ємність бункера, хороша маневреність на краю поля; 

• точне внесення насіння: принцип: підготовка насіннєвого 

ложа, ущільнення, посів, прикочування, індивідуальний 

TurboDisc з катком і інтегрованими амортизаторами, 

безступінчасте регулювання тиску від 15 до 150 кг на сошник, 

точне копіювання ґрунту до 15 см; 

• універсальне компонування, міжосьовий колісний 

ґрунтоущільнювачі або повний передній, ґрунтоущільнювачі 

для зменшення тягового зусилля, велика ємність бункера - від 

2800 до 3500 л, 2-рядна дискова борона, Ø дисків 46 см (не 

вимагає догляду); 

• точне внесення добрив: герметичний бункер на 3800 л 
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(насіння / гран. Добрива - 40: 60), міжрядне внесення добрив 

завдяки подвійному дисковому сошнику, індивідуальна 

настройка глибини; 

• простота в роботі і обслуговуванні: швидка і проста 

настройка сошника, глибини та кількості внесення насіння, 

зміна насіннєвого матеріалу без проблем, низькі витрати на 

техобслуговування. 

 

HORSCH Pronto DC 

Технічна характеристика 

          

Тип машини 
Pronto 3 

DC 

Pronto 4 

DC 

Pronto 4 

DC 

нескладная 

Pronto 6 

DC 

Робоча ширина, м 3,00 4,00 4,00 6,00 

Транспортна 

ширина, м 
3,00 3,00 4,00 3,00 

Транспортна висота, 

м 
2,95 2,95 2,95 3,60 

Довжина, м 6,40 6,90 6,80 8,20 

Вага / с PPF, кг 
3 250 / 4 

100 

4 600 / 5 

350 
4 200 / 4 900 

6 500 / 7 

450 

Ємність бункера, л 
2 800 / 3 

500 

2 800 / 3 

500 
2 800 / 3 500 3 500 

Ємність 2-

секційного бункера, 

л 

3 800 

(40 : 60) 

3 800 

(40 : 60) 

3 800 (40 : 

60) 

3 800 

(40 : 60) 

Розмір загор. прорізу 

бункера, м 

1,00 x 2,40 (1-секційний бункер); кожен 

0,60 x 0,90 (2-секційний бункер) 

Висота загор. без / з 

насадкою, м 

2,35 / 

2,65 

2,35 / 

2,65 
2,35 / 2,65 2,65 / – 

Высота загор. 2-

секційного бункера, 
2,90 2,90 2,90 2,90 
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м 

Кількість 

сошників PPF 
10 14 14 20 

Тиск PPF 

сошників на грунт 

макс. 

200 

макс. 

200 
макс. 200 

макс. 

200 

Кількість сошників 20 28 28 40 

Тиск сошників на 

грунт, кг 
5–150 5–150 5–150 5–150 

Діаметр сошників / 

катків, см 
34 / 32 34 / 32 34 / 32 34 / 32 

Відстань між 

рядами, см 
15 15 15 15 

Розмір коліс 

компактора 

7.50-16 

AS 

7.50-16 

AS 7.50-16 AS 

7.50-16 

AS 

Діаметр коліс 

компактора, см 78 78 78 78 

Рабоча швидкість, 

км/год 
10–20 10–20 10–20 10–20 

Потр. в тяг. зусиллі, 

кВт/к. с., від 
74 / 100 100 / 136 100 / 136 130 / 180 

Потр. в гідророзпр. 

дв. дії 

 3 (+1 для заван. шнека; регул. тиску на 

сошники, вирівнювача) 

Лінія відводу 

внутрішніх  теч (5 

бар) 

1 1 1 1 

Розхід масла 

гідровент., л/хв. 

20–25 (1-секційний бункер); 35–45 (2-

секційний бункер) 

Гідравлічний маркер серійно серійно серійно серійно 

DrillManager / 

Світлове маркування серійно серійно серійно серійно 
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Сівалка Horsch Pronto 6 AS 

 
 

 • універсальне застосування: після оранки і при 

мінімальній обробці ґрунту; 

• висока продуктивність: відносно невисока потреба в 

тяговому зусиллі, робоча швидкість від 10 до 20 км / год, 

велика ємність бункера, хороша маневреність на краю поля; 

• точне внесення насіння: принцип: підготовка насіннєвого 

ложа, ущільнення, посів, прикочування, безступінчасте 

регулювання тиску від 15 до 150 кг на сошник, точне 

копіювання ґрунту до 15 см; 

• універсальна компоновка: міжосьовий колісний 

ґрунтоущільнювачі або повний передній, ґрунтоущільнювачі 

для зменшення тягового зусилля, велика ємність бункера - 

3500 л, 2-рядна дискова борона, Ø дисків 46 см (не вимагає 

догляду); 

• точне внесення добрив: герметичний бункер на 3800 л 

(насіння / гранульовані. Добрива - 40: 60), міжрядне 
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внесення добрив завдяки подвійному Дискові сошники, 

індивідуальна настройка глибини; 

• простота в роботі і обслуговуванні: швидка і проста 

настройка сошника, глибини та кількості внесення насіння, 

зміна насіннєвого матеріалу без проблем, низькі витрати на 

техобслуговування 

 

Технічна характеристика 
  

Тип машины Pronto 6 AS 

Робоча ширина, м 6,00 

Транспортна 

ширина, м 
2,95 

Транспортна висота, 

м 
4,00 

Довжина, м 
9,90 (вкл. маркер) / 9,50 (до кінця 

сошника) 

Вага, кг 7850 / 8800 (вкл. систему PPF) 

Ємкість бункера, л 3500 

Ємкість 2-

секційного бункера, 

л 

3800 (40 : 60) 

Розмір загор. 

прорізу бункера, м 

1,00 x 2,40 (1-секційний бункер); 0,60 x 

0,90 (2-секційний бункер) 

Высота загор. 2-

секційного бункера, 

м 

2,70 / 2,90 

К-сть сошників / 

сошників PPF 
40 / 20 

Тиск сошників / 

PPFсошників, кг 
5–150 / макс. 200 

Діаметр сошників / 34 / 32 
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катків, см 

Відстань між 

рядами, см 
15 

Розмір коліс 

насіннєвого бункера 
800 / 40-26.5 / 12 TR 

Діаметр, см / колеса 

грунтоущільнювача 
78 / 7.50 / 16 AS 

Робоча швидкість, 

км/год 
10–20 

Потреба в тяг. 

зусиллі, кВт/к с., від 
130 / 180 

Потреба в гідророзп. 

дв. дії 

3 (+1 для заван. шнека, регул. тиску на 

сошнику, вирівнювача) 

Лінія відводу внутр. 

теч (5 бар) 1 

Росзхід масла 

гідровент., л/мин. 

20–25 (1-секційний бункер); 35–45 (2-

секційний бункер / гідр. привід Maistro 

RC) 

Гідравлічний маркер серійно 

Ел. сист. дозування 

DrillManager серійно 

Світлове 

маркування серійно 

Гальмівна система опціонально 
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Сівалка Horsch Sprinter NT 

 

 

Технічні характеристики 

  

Тип машини 

Horsch  

Sprinter 11 

NT 

Horsch  

Sprinter 15 

NT 

Horsch  

Sprinter 

24 NT 

Робоча ширина (м) 10,80 15,00 24,00 

Транспортна ширина (м) 6,60 6,60 6,75 

Транспортна высота (м) 3,70 5,55 6,10 

Довжина (м) 6,70 6,70 9,60 

Довжина з висіваючим бункером SW 

12000 SD (м) 
12,35 12,35 --- 

Довжина з висіваючим бункером SW 

17000 SD (м) 
--- --- 17,70 

Вага без посівного бункера (кг) 7.650 8.800 16.000 

Вага з висіваючим бункером SW 

12000 SD (кг) 
12.350 13.500 --- 

Вага з висіваючим бункером SW --- --- 21.200 
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17000 SD (кг) 

Ємність бункера посівного матеріалу 

(л) 

12.000 

(50:50) 

12.000 

(50:50) 

17.000 

(50:50) 

Pозміри завантажних люків (м) 
0,99 x 0,72 

кожен 

0,99 x 0,72 

кожен 

0,99 x 

0,72 

кожен 

Висота заповнення (м) 3,40 3,40 3,55 

Відстань між робочими органами (см) 30 25-30 30 

К-сть висеваючих сошників / рядів 

сошників 
36 / 3 50, 60/ 3 80 / 3 

Ходовіе ролики Ø (см) 40 40 40 

Зусилля прижимання ходовых роликів 

/ висіваючих 

сошників (кг) 

5 - 120 5 - 120 5 - 120 

Розмір шин сіялки 20.8 R 42 20.8 R 42 20.8 R 42 

Розмір шин шассі 400/60-15.5 
400 / 60 - 

15.5 

420 / 75 R 

20 

Розмір шин опорних коліс 400/60-15.5 
400 / 60 - 

15.5 

400 / 60 - 

15.5 

Робоча швидкість (км/год) 7 - 10 7 - 10 7 - 10 

Споживана потужність (кВт / к.с.) 
210-235 / 

285-320 

260-295 / 

350-400 

405-440 / 

550-600 

Секції гідророзподільника подвійної 

дії 
3 3 3 

Безнапорна зворотня магістраль 

(макс. 5 бар) 
1 1 1 

Розхід масла гідр. вентилятора (л/хв) 40-50 40-50 50-60 

DrillManager Серійно Серійно Серійно 

Освітлення Серійно Серійно Серійно 

  

Модифікації Sprinter NT з робочою шириною 15 і 24 м 

дозволяють досягати високої продуктивності. 

Робочі органи у вигляді долотоподібних сошників звільняють 

посівне ложе від рослинних решток і грубих грудок ґрунту, 

утворюючи в горизонті посіву достатньо кількість 

дрібнозернистих ґрунтових фракцій. Укладаються у відкриту 

борозну і слідом прикочуючими насіння відразу вступають в 

контакт з зволоженим шаром ґрунту, що робить цю технологію 
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посіву перспективною в умовах сухого континентального 

клімату. 

Настільки якісне закладення насіння дозволяє отримувати 

сходи відмінної якості навіть при несприятливих погодних 

умовах. 

Задуманий для прямого посіву, Sprinter NT може робити 

посів відмінної якості і в попередньо оброблений грунт. 

Sprinter 24 NT досягає максимальної продуктивності 

завдяки своїй робочій ширині в 24 метра в комбінації з бункером 

для насіння ємністю 17000 л. Версія машини з робочою 

шириною 15 м конструктивно дещо відрізняється: бункер (12000 

л) знаходиться попереду рами сівалки і в горизонтальній 

проекції жорстко з'єднаний з нею, що робить комбінацію ще 

компактніше. 

Переваги Sprinter NT: 

- Оптимальний для прямого посіву. 

- Ідеальний для великих площ. 

- Виробляє посів в борозну, вільну від рослинних решток і 

грудок. 

- Контакт насіння з вологим грунтом оптимальний для 

швидкого проростання. 

- Прикочуючими ролик додатково ущільнює ряд посіву. 

- Продуктивність завдяки бункеру об'ємом до 17.000 л. 

- Гідравлічна захист і регулювання тиску на сошники. 

- Sprinter 15 NT: компактна конструкція, що вимагає 

малого тягового зусилля. 

Захисна пружина анкерної стійки Horsch MultiGrip 

спрацьовує при зусиллі, що перевищує 280 кг. У новій системі 

"MultiGrip" пружинний механізм розрахований на зусилля 

спрацьовування до 280 кг. 

Таким чином, оптимізований пружинний механізм 

забезпечується точне утримання сошника в горизонті посіву і 

глибина загортання насіння не змінюється навіть на важких 

ґрунтах. Використання в конструкції високоякісних матеріалів і 

пальців великого діаметру у вузлах обертання виключають 

необхідність якої-небудь мастила. 

Сошники сівалки Sprinter розташовуються в 2 або 3 ряди. 

Міжряддя від 25 до 32 см (залежно від робочої ширини. Є 

великий вибір швидкоз'ємних сіючих сошників. 
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Сошники оптимально готують посівне ложе. Грунт розпушують 

як при культивації, потім вирівнюється, перемішується і 

подрібнюється. З пасивного горизонту видаляються камені, 

великі грудки землі та пожнивні залишки. Насіння чітко 

викладаються на посівне ложе, чим створюються сприятливі 

умови для розвитку кореневої системи рослини. 

Робочі органи Sprinter NT у вигляді долотообразно сошників 

звільняють посівне ложе від рослинних решток і грубих грудок 

грунту, утворюючи в горизонті посіву достатню кількість 

дрібнозернистих грунтових фракцій. Насіння лягають у відкриту 

борозну і слідом накочуються опорним роликом сошника. 

Переваги: 

- Великий вибір різних сошників 

- Точне витримування горизонту посіву 

- Можливість одночасного внесення добрив під горизонт 

системою HORSCH PPF 

- Sprinter NT оптимальний для прямого посіву. 
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Сівалка Horsch Focus TD 

Полосова обробка з адресним внесенням добрив 

 

Технічні характеристики 
  

Тип машини 
Horsch Focus 

6 TD 

Horsch Focus 

7 TD 

Робоча ширина (м) 6,00 7,20 

Транспортна ширина (м) 3,00 3,00 

Транспортна высота (м) 3,60 4,00 

Довжина нижньої тяги / причіпного 

пристрою (м) 
10,05 / 10,70 10,15 / 10,85 

Вага більше (кг) 9.430 11.425 

Ємкість двухсекційнного бункера (л) 

5000 ( 1500 : 

3500 / 30% : 

70%) 

5000 ( 1500 : 

3500 / 30% : 

70%) 

Розміри завантажуючих люків (м) 
0,66 x 1,22 

кожен 

0,66 x 1,22 

кожен 

Висота заповнення, двухсекційного 

бункера (м) 
2,50 2,50 

Розмір шин опорних коліс, середній 400 / 60-15.5 400 / 60-15.5 

Шини опорних коліс, середні Ø (см) 90 90 

Розмір шин опорних коліс, бокові 10.0 / 75-15.3 10.0 / 75-15.3 
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Шини опорних коліс, бокові Ø (см) 76 76 

Размір шинного грунтоущільнювача 7.50-16 AS 7.50-16 AS 

Шинний грунтоущільнювач ∅ (см) 78 78 

К-сть роб. органів 17 21 

Відстань між роб. органами в ряду (см) 70,6 68,8 

Відстань між роб. органами (см) 35,3 34,3 

Висота рами (см) 850 850 

Розмір профілів рамы (мм) 

120 x 120 

поперечні і 

140 x 140 

продольні 

труби 

120 x 120 

поперечні і 

140 x 140 

продольні 

труби 

К-сть висіваючих сошників 17 / 34 21 / 42 

Міжряддя (см) 35,3 / 17,6 34,3 / 17,15 

Зусилля прижимання висіваючих 

сошників (кг) 
5 - 120 5 - 120 

Висіваючі сошники / прикочуючі 

ролики ∅ (см 
34 / 32 34 / 32 

Робоча швидкість (км/год) 6 - 10 6 - 10 

Споживана потужність (кВт / к.с.) 
250-270 / 340-

370 

205-315 / 280-

430 

Навіска обладнання 

Двухточкова 

навіска / 

причіпний 

пристрій 

Двухточкова 

навіска / 

причіпний 

пристрій 

Секції гідророзподільника подвійної дії 2 2 

Безнапорна зворотня магістраль (макс. 5 

бар) 
1 1 

Розхід масла гідр. вентилятора (л/хв) 35 - 45 35 - 45 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Сівалка Horsch Sprinter SW 

 

Технічні характеристики 

Тип машини 

Horsch  

Sprinter 8 

SW 

Horsch  

Sprinter 9 

SW 

Horsch  

Sprinter 12 

SW 

Робоча ширина (м) 8,00 9,00 12,00 

Транспортна ширина (м) 3,00 3,00 3,30 

Транспортна высота (м) 4,00 4,00 4,00 

Довжина без / з SW 8000 SD 

(м) 
6,85 / 12,10 

6,85 / 

12,10 
5,95 / 11,30 

Довжина без / з SW 8000 SD 

від(кг) 

7.000 / 

10.750 

7.700 / 

11.500 

10.300 / 

14.200 

Ємність бункера посівного 

матеріалу (л) 
8000 (50:50) 

8000 

(50:50) 

8000 

(50:50) 

Pозміри завантажних люків (м) 
0,99 x 0,72 

каждый 

0,99 x 0,72 

каждый 

0,99 x 0,72 

каждый 

Висота заповнення (м) 3,05 3,05 3,05 

Відстань між робочими 

органами (см) 
28,5 30 30 
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К-сть висеваючих сошників / 

рядів сошників 
28 / 3 30 / 3 40 / 2 

Размер шинного 
грунтоущільнювача 

7.50 - 16 AS 
7.50 - 16 

AS 

7.50 - 16 

AS 

Шинний 

грунтоущільнювач ∅ (см) 
78 78 78 

Робоча швидкість (км/год) 8 - 15 8 - 15 8 - 15 

Споживана потужність (кВт / 

к.с.) 
200-270 / 

270-370 

220-310 / 

300-420 

240-330 / 

330-450 

Секції гідророзподільника 

подвійної дії 
2 2 2 

Безнапорна зворотня магістраль 

(макс. 5 бар) 
1 1 1 

Розхід масла гідр. вентилятора 

(л/хв) 
50 - 60 50 - 60 70 - 90 

Гідравлічний маркер Серійно Серійно Опція 

DrillManager Серійно Серійно Серійно 

Освітлення Серійно Серійно Серійно 

  

  

Для оптимального закриття борозни посіву за сошниками і 

рівномірного розподілу розпушену ґрунту і пожнивних залишків 

над смугою посіву використовується дворядна борона. 

Борона регулюється по висоті і куту нахилу скребниця. Той, хто 

йде за бороною тандемний колісний ґрунтоущільнювачі накочує 

смугу посіву. 

Компонування ґрунтоущільнювачі така, що за кожним з 

сошників слід коліс, що накочують. Цим досягається 

прикочування насіння в кожній смузі посіву і їх оптимальний 

контакт з ґрунтом. Шини коліс ґрунтоущільнювачі мають 

малюнок протектора «ялинкового» типу і заповнені повітрям. 

При бажанні шини можуть заповнюватися м'яким каучуком. 

Колеса тандемного ґрунтоущільнювачі зміщені і завдяки такому 

розташуванню добре самоочищаються без скребків. 

«Ялинковий» малюнок протектора коліс і змінна деформація 

навіть в надмірно вологих умовах сприяє їх самоочищення. 

Середній сегмент тандемних коліс служить в якості 

транспортного шасі. 
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Додатковий передній ґрунтоущільнювачі підсилює 

подрібнення грудок і вирівнювання ґрунту, що в свою чергу 

позитивно відбивається на точному витримуванні горизонту 

посіву. 

Переваги: 

- Точне витримування глибини посіву; 

- Рівномірний закриття борозни посіву; 

- Забезпечення оптимального контакту насіння (сошник-

колесо); 

- Самоочищення коліс ґрунтоущільнювачі. 

Isobus E-Manager контролює всі функції сівалки Sprinter. 

Він управляє різними функціями сівалки. Модульна концепція 

E-Manager дозволяє підібрати індивідуальну комплектацію для 

кожного типу машин. E-Manager розміщується в кабіні трактора 

з максимальною зручністю для керування водієм. Всі параметри 

настройки, такі як дозування посіву, дозування внесення добрив 

(рідких або гранульованих), швидкість, обороти і ритм 

технологічної колії задаються індивідуально і постійно 

контролюються. Будь-яка зміна параметрів настройки негайно 

сигналізується водієві. 

 

Високоефективний дозатор HORSCH 

Дозатор складається всього з 5-ти деталей (корпус, вузол 

привода, ротор, підшипники ротора і тильна кришка з губкою) і 

приводиться в рух електричним двигуном. Для різних норм 

посіву існують різні ротори, які можуть бути замінені в лічені 

хвилини. Перед посівом дозатор калибруется. Немає 

необхідності в многоразовм прокручуванні ротора. Точні 

елементи контролю і конструкція дозатора забезпечують точне 

дозування з швидкою реакцією і дбайливе поводження з 

посівним матеріалом. 

Переваги: 

- Простота в експлуатації; 

- Індивідуальне програмування і точність дозування; 

- Ротори для різних норм посіву; 

- Можливість постійного контролю і коректування; 

- Модульна конструкція для різних версій. 
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Сівалка Horsch Pronto 8/9 DC 

 

 
 

1. Універсальний спектр застосування - після оранки, 

мінімальної обробки грунту, прямий посів. 

2. Висока продуктивність - менша потреба в тяговому 

зусиллі, робоча швидкість від 10 до 20 км / год, велика ємність 

бункера, хороша маневреність на краю поля. 

3. Точне внесення насіння - принцип: підготовка насіннєвого 

ложа, ущільнення, посів, прикочування, індивідуальний 

TurboDisc з катком та інтегрованість амортизаторами, 

безступінчасте регулювання тиску від 15 до 150 кг на сошник, 

точне копіювання грунту до 15 см. 

4. Універсальна компоновка машини - передній компактор 

для вирівнювання та зменшення тягового зусилля, велика 

ємність бункера - 4000 л, 2-рядна дискова система, Ø дисків 46 

см (не вимагає догляду). 

5. Простота в роботі і в обслуговуванні - швидке і просте 

налаштування сошника, глибини та кількості внесення насіння, 

безпроблемна зміна насіння, низькі витрати на 

техобслуговування. 
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Збільшити продуктивність - заощадити час - збільшити 

врожайність.  

HORSCH Pronto DC - універсальний посівний комплекс для 

роботи в будь-яких умовах після плуга або в стерню. Принцип 

Pronto (підготовка насіннєвого ложа, ущільнення, посів, 

коткування) дозволяє точно викладати посівний матеріал в будь-

яких умовах при високій робочій швидкості. 

 

Технічна характеристика 

Тип машини Pronto 8 DC Pronto 9 DC 

Робоча ширина, м 8,00   9,00   

Транспортна ширина, м 3,00   3,00   

Транспортна висота, м 3,70   4,10   

Довжина, м 8,25   8,50   

Вага, кг 8 750   9 430   

Ємкість бункера, л 4 000   4 000   

Розмір загор. прорізу 

бункера, м 
1,00 x 2,40   1,00 x 2,40   

Висота завантаження 

бункера, м 
3,10   3,10   

К-сть сошників 52   60   

Тиск сошників на грунт, кг 5–150   5–150   

Діаметр сошників / катків, 

см 
32   32   

Відстань між рядами, см 15   15   

Розмір коліс компактора 7,50-16 AS   7,50-16 AS   

Діаметр коліс компактора, 

см 
78   78   

Робоча швидкість, км/год 10–20   10–20   
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Потреба в тяг. зусиллі, 

кВт/к с., від. 
176 / 240   200 / 270   

Потреба в гідророзп. дв. дії 
2 (+1 для загр. 

шнека) 
  

2 (+1 для загр. 

шнека) 
  

Лінія відводу внутр. теч (5 

бар) 
1   1   

Росзхід масла гідровент., 

л/хв. 
35–45   35–45   

Гідравлічний маркер серійно   серійно   

Механічне вимкнення 

робочої половини 

серійно 
  

серійно 
  

Ел. сист. дозування 

DrillManagerME 

серійно 
  

серійно 
  

Світлове маркування серійно   серійно  
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Сівалка Maestro CC 

 

 • універсальне застосування: після оранки, мінімальної 

обробки ґрунту, прямий посів; 

 • висока продуктивність: агрегатування з відносно невеликими 

тракторами - не вимагається підйомна сила (з бункером); велика 

ємність бункера (2800 л) для добрив; велика ємність насіннєвого 

ящика; 

 • точний відбір насіння: механічний відбір насіння - не 

потрібно додаткових налаштувань; транспортер для точного 

переміщення насіння в насіннепровід для зерна різного розміру; 

 • точне внесення насіння: регульоване високий тиск сошника 

до 300 кг; 2 колеса рег. глибини, розташованих з боків сошника; 

завдяки дводискового сошника утворюється V-подібна канавка; 

паралельне розташування висівного механізму на ширині 30 см; 

завдяки колесам 380/85 R 24 (не 12-рядний) відсутні сліди в 

рядах; 

 • простота в роботі і обслуговуванні: швидка і проста 

настройка сошника, глибини та кількості внесення насіння, зміна 

насіннєвого матеріалу без проблем, низькі витрати на 

техобслуговування; 
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• точне внесення добрив: сошник для добрив прикріплений до 

висівають механізму; константне відстань між насінням і 

добривом; можливе внесення високих доз добрив без шкоди для 

рослин; регульована відстань між добривом і насінням. 

Переваги Maestro CC: 

- Для всіх культур з пунктирним типом висіву 

- Ідеальна закладення насіння з робочою швидкістю до 15 км / 

год 

- Високий тиск сошника на грунт до 300 кг 

- Непорушне відстань між місцем укладання насіння і добрив 

- Електронна система контролю висіву, здатна фіксувати 

кількість відсутніх/попарно висіяних зерен і коефіцієнт 

варіації в рядах 8/12 рядів 

- Агрегатується з тракторами потужністю від 75 кВт / 100 л. с. 

(мінімум 20 к.с. / 1 метр ширини) 

Відмінні особливості Maestro CC 
- Індивідуально включаються дозатори з електричним 

приводом 

- Електронна система контролю висіву з сигналізацією 

- Великий обьем (+2800 л) бункера для добрив 

- Великі ємності для насіння (70 л) 

 

 

Maestro CC - Техніні дані 

Тип машини Maestro 8.70 - 75 - 

80 CC 

Maestro 12.45 - 

50 CC 

Транспортна ширина, м 3,00 3,00 

Транспортна висота, м 3,85 3,85 

Транспортна довжина (м) 8,20 8,20 

Вага більше, (кг) 4.000 4.500 

Ємкість бункера посівного 

матеріалу (л) 
2800 2800 

Pозміри завантажних 

люків (м) 
1,00 x 2,40 1,00 x 2,40 
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Тип машини Maestro 8.70 - 75 - 

80 CC 

Maestro 12.45 - 

50 CC 

Ємкість насіннєвого баку 

(л) 
70 70 

К-сть рядів 8 12 

Гідр. зусилля прижиму на 

сошники (кг) 
125 - 300 125 - 300 

Опорний ролик ∅ (см) 40 40 

Прикочуючі ролики ∅ 

(см) 
30 30 

!!!! Fangrolle Стандарт Стандарт 

Міжряддя (см) 70 чи 75 чи80 45 чи 50 

Глибина посадки (см) 1,5 до 9,0 1,5 до 9,0 

Висота падіння насіння 

(см) 
45 45 

Розмір коліс посівного 

бункера 

700 / 50 - 22.5 (опція: 

15.5 / 80 - 24*) 
700 / 50 - 22.5 

Робоча швидкість (км/год) 2 - 16 2 - 16 

Споживана потужність 

(кВт / к.с.) 
75 / 100 90 / 120 

Секції гідророзподільника 

подвійної дії 

Серійно: 2 гідр. Розп.. подв. дії - гідр. 

функції і гідромотор вентилятора утв. 

вакууму  (+1 гідр. мотор вентилятора 

подачі добрив+1 гідр. привід шнеку) 

Безнапорна зворотня 

магістраль (макс. 5 бар) 
1 1 

Розхід масла гідр. 

вентилятора (л/хв) 
25 25 

Розхід масла гідр. 

вентилятора (л/хв), 

добриво 

20 20 
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Тип машини Maestro 8.70 - 75 - 

80 CC 

Maestro 12.45 - 

50 CC 

Споживана напруга (A) 35 50 

Гідравлічний маркер Стандарт Стандарт 

E-Manager Стандарт Стандарт 
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ООО "Лозівський ковальсько-механічний 

завод " 

Посівний комплекс "ЗЛАТНИК" 

 
Одним з оптимальних шляхів підвищення ефективності 

сільськогосподарських робіт є застосування пневматичних 

сівалок. Вони дозволяють засівати більшу кількість гектар в 

день, в порівнянні з механічними сівалками тієї ж ширини 

захвату. 

Посівний комплекс "Златник" може сіяти як за 

традиційними, так і за мінімальними технологіями, завдяки 

висівають блоку, посиленому дводисковими сошниками. А 

оснащення додатковими хвилястими дисками, встановленими 

перед кожним сошником, дозволяє працювати і по більшій 

кількості пожнивних решток або за технологією no-till. 

Основні технічні характеристики  Златник  

  Кількість сошників, шт. 40  

  Міжряддя, см 15 

  Ширина захвату, м  6 
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  Ширина в транспортному стані, м 3 

  Дорожній просвіт, м 0,4 

  Обєм двухсекційного бункера, м3 5 (3/2)  

  Робоча швидкість (км/год) 6...10 

  Продуктивність, га/год 5,1 

  Мінімальна потужність трактора, л.с. 160 

  Розхід палива, л/га 5,5 

  Ціна, грн (з ПДВ) 1 578 947 
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ТОВ ВП «Агро-Союз» 

Широкозахватний посівний комплекс «Агро-

Союз» Turbosem 11 19-60 

 
Простота і надійність,  механизму висіву робить Turbosem 

II не просто надійним, але й технологічно досконалим.  

Основні преваги Turbosem II – рівномірність та якість 

отриманих сходів, гарантуючих високий врожай – 

забезпечується монодисковим сошником аргентинської компанії 

Pierobon, що в свою чергу дозволяє здійснювати посів незалежно 

від способу обробітку ґрунту (традиційна, мінімальна чи 

нульова технологія), має эффективну систему очистки робочого 

органу, що дозволяє сіяти у вологий грунт, підвищену кількість 

пожнивних рештків. 

Необхідна невелика потужність трактора (у порівнянні з 

другими сівалками з аналогічною шириною захвату). 

 

Основні технічні характеристики 

Робоча ширина (м) 11,4 

Робоча швидкість (км/час) 8-9 

Необхідна потужність тягача, л.с. 310-330 

Розрахункова продуктивність, 

га/добу (20 робочих годин) 
175 
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Тип системи висіву пневматична 

Система висіву з ємні котушки 

Вид внесених добрив сипучі 

Сошник: 

Тип сошника монодиск 

Кількість рядів сошника 2 

Кількість сіючих сошників, шт. 60 

Ширина міжрядь, см (при 

блокіровці через 1, см) 
19 (38) 

Тиск сошника на грунт, кг 

(диапазон регулювання, кг) 
175 

Бункер: 

Емкість бункера, м³ 10,5 

Співвідношення об'єму бункерів 

для добрив/сімян, % 
60/40 

Продуктивність загрузочного 

шнеку, тонн/хв 
2 

Транспортна швидкість, не більше 

км/год 
20 

Транспортна ширина, м (колія, м) 5,5 (2,97) 

Транспортна висота, м 5,15 
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ТОВ ВП «Агро-Союз» 

Двухдискова сівалка  для висіву зернових і 

пропашних культур FM 3090 

 Сівалка Агро-Союз FM 3090 - універсальний висіваючий 

агрегат відповідає вимогам ресурсозберігаючої технології No-

Till. 

Поєднує в собі зернову сівалку і сівалку точного висіву, що 

дозволяє сіяти всі культури, використовуючи тільки один 

агрегат. Дозволяє здійснювати посів незалежно від способу 

обробки ґрунту. 

При посіві просапних культур методом точного посіву 

вносить основну дозу добрив поруч із смугою посіву насіння, що 

виключає можливість хімічного опіку насіння. 

Система висіву, забезпечена системою телескопічних труб, 

забезпечує кращу подачу насіння і гранульованих добрив. 

Сівалка досить проста в обслуговуванні і експлуатації.  

У базовий комплект входять диски для висіву насіння 

різного діаметру, висіваючі апарати і додаткові комплекти 

накочують коліс для просапних культур, а також маркер. 

 

http://www.technic-agro.com/upload/medialibrary/0c1/0c1b74438c652da6bbcaf3f0b48d950c.jpg
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Характеристики FM 3090 

Робоча ширина,м 

для зерновых культур - 

5,425  

для пропашних культур - 

5,6 

Кількість сошників 

для зерновых культур - 

31  

для пропашних культур - 

8 

Відстань  між сошниками, м 

для зерновых культур - 

0,175  

для пропашних культур - 

0,7 

Ємкість бункера, л 
насіння 1 200 (2*600)  

добрива 1 800 (2*900) 

Габаритні розміри, м 

довжина- 5,125  

ширина (без маркера) - 

7,32  

висота - 2,23 

Вага сіялки, кг 6 400 

Рекомендованна робоча швидкість, 

км/год 
7-8 

Необхідна потужність трактора, к.с. 200-220 
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ТОВ ВП «Агро-Союз» 

 

Посівні комплекси «Horsch - Агро-Союз» 

ATD 9.35, ATD 11.35, ATD 18.35 
 

 
 

Широкозахватний посівний комплекс «Horsch - Агро-

Союз» спільного виробництва компанії «Horsch» (Німеччина) і 

Корпорації «Агро-Союз» (Україна) складається з пневматичної 

сівалки з батареєю, що прикочує і насінневого бункера. 

Посівний комплекс може здійснювати за один прохід посів 

без попереднього обробітку ґрунту, внесення сипучих, рідких чи 

газоподібних добрив точно під горизонт посіву і прикочування. 

О’єднання цих операцій призводить до зменшення ущільнення 

ґрунту, скорочення термінів посіву та економії паливно-

мастильних матеріалів. 

Копмлекс дозволяє робити посів різних видів насінневого 

матеріалу (з розміром зерна від     1 до 10 мм) при різних 

ґрунтових умовах. 

Висота і розташування робочих органів посівного 

комплексу дозволяє здійснювати посів прямо по пожнивних 

залишках. 
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Технічні характеристики 
 

 ATD 18.35 ATD 11.35 ATD 9.35 

Робоча ширина (м) 18,20 11,90 9,80 

Ємкість бункера (л) 17000-17600 10500 10500 

Кількість сіючих 

сошників 
52 34 28 

Відстань між сошниками у 

рядку (м) 
0,35 0,35 0,35 

Розмір шин 

грунтоущільнювача 
7,5 L-16 7,5 L-16 7,5 L-16 

Транспортна ширина (м) 5,7 5,7 5,7 

Транспортна висота (м) 5,1 5,1 4,1 

Транспортна довжина (м) 17,3 16,0 16,0 

Вага (кг) без бункера 14800 9650 8570 

Необхідна потужність 

тягача (к.с.) 
500-530 410-435 320-350 

Вид добрив Сипучі/Рідкі 
Сипучі/Рід

кі 

Сипучі/Рідк

і 

Співвідношення бункерів 

добрива/насіння у % 

40/30/30, 

60/40 
60/40 60/40 

Розміри коліс бункера 20,8 R 42 30,5 R 3 30,5 R 32 
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ТОВ ВП «Агро-Союз» 

Монодискова зернова сівалка Агро-Союз MD 

19-40 

 

Зернова механічна сівалка MD 19-40 оснащена 

монодиском (система, аналогічна застосовуваної в комплексах 

сімейства Turbosem) і призначена, насамперед, для посіву за 

технологією No-till. 

Забезпечує високу якість посіву, завдяки точному 

копіюванням рельєфу поля, витримує постійну глибину 

загортання насіння і якісне закриття посівного ложе. 

Призначена для висіву зернових і мілко насіннєвих культур 

з можливістю одночасного внесення мінеральних добрив. 

Можливість легко блокувати будь сошник (для посіву просапних 

культур). 

o Здійснює рівномірну подачу посівного матеріалу завдяки 

використанню дозаторів шевронного типу, що забезпечує високу 

якість посіву. 

o Має невелику вагу, а значить, немає зайвого ущільнення 

грунту, що полегшує наступні обробки грунту. 

o Невисокі вимоги до тягачу, агрегатуються з тракторами 

потужністю від 200 к.с. 

http://www.technic-agro.com/upload/medialibrary/339/3394263ece299165da413d27cc8fb0c3.jpg


58 

 

o Простота конструкції, а отже - простота настройки та 

експлуатації, зниження кількості звернень в сервісну службу і 

зменшення витрат обслуговування сівалки. 

o Транспортування агрегату поздовжнє, що істотно 

оптимізує логістику під час посівної кампанії за рахунок 

зниження габаритів. 

Сівалка може бути додатково оснащена маркерами і 

датчиками контролю висіву. 
 

Характеристики MD 19-40 

Робоча ширина (м) 7,6 

Кількість рядів сошників 2 

Кількість сіючих сошників 40 

Відстань між сошниками, м 0,19 

Ємність бункера, л 

насіння 1 800 (2*900)  

добрива 1 800 (2*900  

для мілкого насіння 240 

(4*60) 

Транспортна ширина, м 4,6 

Транспортна довжина, м 11,00 

Транспортна висота, м 3,4 

Вага сіялки, кг 10 000 

Рекомендованна робоча швидкість, 

км/год 
7-8 

Необхіда потужність трактора, л.с. 200-220 
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ПАТ «Тодак» 

Сівалка точного висіву СТВТ-12/8М 
 

 
 

 СТВТ-12/8М – універсальна просапна сівалка з 

унікальною пневмомеханічною системою висіву, призначена для 

професійного однонасінного посіву насіння: цукрового та 

кормового буряку, соняшнику, сої, бавовни з одночасним 

роздільним внесенням у рядки гранульованих мінеральних 

добрив. 

Сівалка точного висіву СТВТ-12/8М поставляється в 

чотирьох базових варіантах: 

- 12-рядна з туковою системою;  

- 12-рядна без тукової системи;  

- 8-рядна з туковою системою;  

- 8-рядна без тукової системи.  

 

12-рядну сівалку СТВТ-12/8М можна оперативно 

переобладнати у 8-рядну і вона може використовуватись для 

точного посіву насіння буряку, кукурудзи, соняшника, сої і 

бавовни з номінальним міжряддям 45 і 70 см.  

8-рядна сівалка СТВТ-12/8М призначена для точного 

посіву насіння кукурудзи, соняшнику, сої і бавовни з 

номінальним міжряддям 70 см. 
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Технічні характеристики 

 

Показники 12-

рядна 

8-

рядна 

6-

рядна 

Робоча ширина, м 5,4 5,4 2,7 

Номінальна робоча швидкість, 

км/год 

4,5…9,

0 

4,5…9,0 4,5…9,

0 

Продуктивність, га/год 2,4…4,

8 

2,4…4,8 1,2…2,

4 

Кількість рядів висіву насіння 12; 8 8 6 

Номінальна відстань між рядками, 

см 

45; 70 70 45 

Мінімальна відстань між рядками, 

см 

30 30 30 

Діапазон норми внесення добрив, 

кг/га 

30…30

0 

30…300 30…30

0 

Габаритні розміри в 

транспортному положенні, мм  

6100x1500x2500 3050x1

500x25

00 

Транспортна швидкість, км/год, не 

більше 

20 20 20 

Агрегатується з тракторами класу 1,4; 2 1,4 1,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


