Фермери & ПРОИЗВОДИТЕЛИ
SKY Agriculture е сдружение на производители и фермери. Така ние търсим и определяме заедно
продуктите, които най добре отговарят на настоящите и бъдещите нужди на фермите. Нашите
решения са новаторски, но винаги практични и удобни за потребителите.

КЛУБ
Вашият партньор в откриване на нови технологии за работа
Обучения

Конференции

Препоръка
от клиентите

Турове във ферми

М. Ферма „Х“ обработва 14 000 дка земя в северна България, в Плевенска област.
Работят със сеялката Мaxidrill вече 2 години, като към момента засяват с нея
8 000 дка култури. Те споделиха своя опит:
·

Избрахме сеялката Мaxidrill заради нейната устойчивост, както и
компетентността на SKY AGRICULTURE и техният партньор Оптиком ООД

·

Машината е издръжлива на тежките почвени условия в България

·

Голям бункер, който намалява броят зареждания и
спестява време

·

Калибрирането на сеещият апарат е лесно и прецизно

·

Системата за изпразване на бункера и смяната на културите в него
е лесна, бърза и достъпна за поддръжка

·

Изключителен комфорт при транспорт с уникалната транспортна система

·

Сеялката Мaxidrill е универсална машина, която работи изключително
добре във влажни почвени условия, дори в кални почви

·

Направихме отличен избор и ако трябва да избираме отново
не бихме се поколебали - SKY Maxidrill е сеялката, от която се нуждаем!

www.sky-agriculture.com
Ferme de la Conillais – Saint Emilien de Blain – 44130 BLAIN - FRANCE
Tlf. +33 240 87 11 24 - Fax +33 970 62 86 70 - contact@sky-agriculture.com

Развиваме земеделието

Maxi Drill

Предимствата на транспортната система
Директно на стърнища

Директно след царевица

Във влажна почва

Директно след оран

След предсеитбена култивация

При Maxidrill, „транспорт“ и „притъпкване“ са две различни функции.
SKY избра самостоятелна транспортна система за своята сгъваема сеялка с цел да повиши
максимално ефективността при работа и да удължи живота на притъпкващите колела.
Без предна дискова секция

> забележително добра работа при влажна почва
> Засейте по-рано на пролет или по-късно на есен!
> много висока производителност
Сгъването е на две секции :
> По този начин горната част на бункера може лесно
да бъде изпразнена директно

1 бункер = МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Смяната на колело е лесна и отнема по-малко от 10 мин.
Налягането на гумите може да бъде регулирано
според климатичните условия.

> Достъпът до различните части на вашата
машина е лесен и удобен

до 120 кг
до 120 кг

Торовнасяне при Стрип-тил

9м дискова сееща секция

8 редова прецизна сеялка

