
DSX РЕЖЕЩ ДИСК  
(ВТОРА ГЕНЕРАЦИЯ)
ОБЩ ПРЕГЛЕД
Настройката на дълбочината от задното затварящо колело до страничното колело на 
режещият диск е преместена. Причините за тази промяна са следните:

• При режещият диск от първо поколение дълбочината се задава от задното 
пресово колело, което се намира на 25 см зад изхода за семена. Новият режещ 
диск от второ поколение има точка за настройка на дълбочината директно в 
съответствие с изхода за семена. С тази промяна допълнително подобрихме 
консистенцията на дълбочината при плитко засяване, особено при груби полеви 
условия и високи скорости. 

• Чрез промяна на системата за контрол на дълбочината, режещият диск от  
второ поколение може да бъде снабден с  щифт за определяне на 
натоварването, който е добре вграден в изхода за семената. Тези сензори 
засичат натоварването на страничните колела и автоматично регулират  
натиска на отделните редове в зависимост от променливите условия на земята.

Режещият диск от второ поколение е оптимизиран за по-малко разстояние между 
семената. Геометричните корекции водят до повишена производителност при по-
високи скорости. Другите предимства включват:

• Още опции за ширина на редовете - от 25 см  до 14 см (доскоро 16,7 см), 
допълнително намаляване на нарушаването на почвата в по-леки почви или след 
инвентар за минимална обработка на почвата.

• По-висока норма на работа, чрез увеличена скорост, като същевременно се 
поддържа точността на сеитбата.

• Агрономическо предимство при растежа на семената на по-големи дълбочини.

• Намалено износване на диска.
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ПНЕВМАТИЧНА СИСТЕМА ЗА ЗАТВАРЯНЕ
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• При преминаването към страничен контролер за дълбочината вече добавихме пневматична въздушна 
възглавница на задното затварящо рамо. Това предлага на оператора възможността да настрои натиска 
при затваряне отделно от притискаща сила на режещият диск. Регулирането на натиска се контролира от 
кабината на трактора.

• Пневматичната система дава минимум 6 кг и максимум 90 кг сила на затваряне. Резултатът е гъвкаво 
решение за земеделски производители, изправени пред тежки условия на no-till / min-till или рохкава 
почва.

• Ръководството на машината ще даде ясна индикация за максималния натиск за затваряне, съответстващо 
на хидравличния натиск на отварящите ножове. 

• През май 2021 г. ще бъде добавено ново затварящо колело.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
(а) Пневматична система за затваряне
(b) Настройка на дълбочината чрез опорното колело
(c) Контрол за регулиране на натиска от кабината
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