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МНОГОФУНКЦИОНАЛНА, ЗДРАВА И ЛЕСНА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Плод на дългогодишния опит на MONOSEM, 

моделът NC е многофункционална вакуумна 

сеялка с анкерен ботуш. Произлизаща от 

моделите PNU и NG, спомогнали за световния 

успех на фирмата, гамата сеялки NC се 

произвежда в два варианта: NC Classic и NC 

Technic.

МНОГОФУНКЦИОНАЛНА, ЗДРАВА И 
ЛЕСНА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

За да задоволи изискванията на фермерите към 

анкерни сеялки, MONOSEM произвежда гамата 

NC в два варианта.

Моделът NC Classic е разработен за фермери, 

които търсят опростена и здрава сеялка за 

сеитба на царевица и слънчоглед на добре 

подготвени терени.

Моделът NC Technic е доста по-универсален. 

Възможностите му за регулиране на 

дълбочината на сеитба и отварянето на 

браздата го правят подходящ за сеитба на 

царевица, слънчоглед, боб, захарно цвекло, соя, 

грах, рапица и т.н. при добре обработени и при 

по-малко подготвени терени.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛНА, ЗДРАВА И ЛЕСНА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ
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Моделът NC Classic е разработен за фермери, които търсят опростена и здрава сеялка за 

сеитба на царевица и слънчоглед на добре подготвени терени.

СЕЕЩА СЕКЦИЯ NC CLASSIC 

Здравото паралелограмно окачване е с 
голям ход и шарнири със сменяеми втулки.

Всяка сееща секция е оборудвана с 
автоматичен предпазен съединител /
прещракваща муфа/, издаващ звуков сигнал 
и осигуряващ оптимална защита.

Две пружини стабилизират работата на 
сеещата секция.

Анкерен ботуш/за царевица/ със сменяем 
връх

Механизмът за регулиране на дълбочината 
посредством манивела и метрична скала е лесен за 
работа и надежден.

При сеещата секция NC Classic, дълбочината се 
контролира от задното притъпкващо колело/

колела.

Паралелограм

Предпазен съединител

Пружини за натиска

Анкерен ботуш

Регулиране на дълбочината на сеитба

NC Classic V1

NC Classic V2 NC Classic V3
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СЕЕЩА СЕКЦИЯ NC CLASSIC 

Регулируемият по височина 
буцоотстранител е стандартно 
оборудване за секциите NC Classic

Кутията за семена е изработена от 
прозрачна високоустойчива пластмаса и има 
обем от 40 литра/опция 20 л/.

На секцията NC може да се монтира 
двойнодисков ботуш, за да подобри 
отварянето на браздата (при сеитба 
на малко подготвени или с растителни 
остатъци терени).

За сеитба в твърди или непочистени терени 
може да се монтира регулируема пружина за 
допълнителен натиск.(монтаж в зависимост 
от вида рама)

Секциите NC Classic V2 и V3 стандартно 
са оборудвани със заривачи за затваряне 
на браздата, разположени след анкерния 
ботуш преди притъпкващото колело. На 
секция NC Classic V1 заривачите са след 
притъпкващите колела. Като опция се 
предлагат и къси заривачи/виж снимката/.

Секцията NC Classic 
предлага избор 
между три вида 
притъпкващи колела, 
монтирани на 
капсуловани ролкови 
лагери.

Стоманени 
V-образни 

370 x 170 мм 
Farmflex

500 x 175 мм 
Farmflex

Кутия за семена

Двойнодисково отваряне на 
браздата

Пружина за допълнителен 
натиск

Заривачи

Задни притъпкващи колела

Буцоотстранител

Опционално оборудване

NC Classic V3

6

7

8
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Сеялката NC Technic е универсална. Тя предлага избор на различни възможности за контрол на 

дълбочината на сеитба и отваряне на браздата. Така тя може да сее царевица, слънчоглед, 

боб, захарно цвекло, соя, грах, рапица и т.н. при добре обработени и при по-малко подготвени 

терени.

На сеещите секции «заден контрол» 
дълбочината на сеитба се контролира 
от задните притъпкващи колела.

На секциите с «баланс система», дълбочината на сеитба 
се контролира едновременно от предните колела и от 
задните притъпкващи колела. Регулираща пружина 
позволява прехвърляне на товара напред или назад, като 
така може да имаме и «преден контрол» на дълбочината 

Секция NC Technic Царевица-
Слънчоглед 

Заден контрол

Секция NC Technic Захарно 
цвекло 

Баланс система

Кит за модифициране на секция «заден контрол» в 
«баланс система».

СЕЕЩА СЕКЦИЯ NC TECHNIC 

Здравото паралелограмно окачване е с 
голям ход и шарнири със сменяеми втулки.

Всяка сееща секция е оборудвана с 
автоматичен предпазен съединител /
прещракваща муфа/, издаващ звуков сигнал 
и осигуряващ оптимална защита.

Две пружини стабилизират работата на 
сеещата секция.

Затварянето на браздата става с 
две V-образни самопочистващи се 
притъпкващи колела.

Работната дълбочина 
се избира с помощта 
на ръкохватка, 
гарантираща бързо, 
лесно и точно 
регулиране.

Паралелограм

Предпазен съединител

Пружини за натиска

Задни V-образни 
притъпкващи колела

Контрол на дълбочината

Тези V-образни колела имат 4 положения на работа 
и са снабдени с чистачи*

*с изключение на тесния модел NC Technic
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На секцията NC може да се монтира двойнодисков ботуш, за да подобри 
отварянето на браздата (при сеитба на малко подготвени или с 
растителни остатъци терени).
Само двойнодисков ботуш за секция NC Technic царевица (6).                   
Двойнодисков ботуш с колела 285х65 мм за секция NC Technic Баланс (7).

Опционално оборудване

За сеитба в твърди или 
непочистени терени може 
да се монтира регулируема 
пружина за допълнителен 
натиск(монтаж в зависимост 
от вида рама).

Разрохкващи 
заривачи

Други сеещи секции NC Technic 

Сееща секция NC Technic Захарно цвекло
Баланс система

Двоен дисков ботуш и опорни колела 285х65 мм

Сееща секция NC Technic Боб
Баланс система

Предно опорно колело 300х100 мм

Сееща секция NC Technic Царевица
Заден контрол

Двойнодисково отваряне 

40-литрова семенна кутия

Регулируем по височина буцоотстранител е стандартен за секциите NC 
Technic Царевица-Слънчоглед.

Анкерен ботуш за царевица със сменяем връх

20-литрова семенна кутия

Предно опорно самопочистващо се колело 300х100 мм, монтирано на 
капсуловани лагери.

Специално оформен нископрофилен анкерен ботуш със сменяем връх за 
захарно цвекло.

Про-колело за междинно притъпкване с регулиране на натиска  
и прибиране при нужда Неръждаемо, на ролкови лагери с пластмасов 
чистач. Опция - самопочистващ се гумен пръстен

Пружина за разпределение на теглото на секцията върху предни/задни 
колела при баланс система

Кит за модифициране на секция «заден контрол» в 
«баланс система».

СЕЕЩА СЕКЦИЯ NC TECHNIC 
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СЕЕЩ АПАРАТ

Висококачествената сеитба изисква добър сеещ апарат. Ето защо MONOSEM влага целия си 

технологичен опит, за да Ви предостави точен, опростен и изключително надежден сеещ 

апарат. Високото качество на производството прави световно известен сеещия апарат на 

MONOSEM. И вие може да станете част от фермерите, които се радват на работата му.

Корпусът е от лят алуминий. В продължение на 
години разпределението на семената ще бъде 
все така точно, независимо от разликите в 
темепературите.

Тефлоновото защитно уплътнение е в 
постоянен контакт със сеещия диск. То 
осигурява уплътняването на диска и е лесно 
сменяемо.

Неръждаемите сеещи дискове с дебелина 1,5 
мм са много здрави. Месинговата бъркалка, 
фиксирана към диска, усилва елемента. 
Смяната на диска е лесна и не изисква 
инструменти. Предлага се богата гама дискове 
за всякакви семена за точна сеитба /виж 
стр.26/.

Месинговият чистач премахва сдвоените 
семена. Пружина на капака на сеещата кутия 
непрекъснато притиска чистача към диска, 
за да гарантира оптимална работа, даже и с 
дребни семена.

Алуминивият капак на сеещия апарат е 
специално разработен за работа с много ниско 
ниво на семената в сеещата камера.

Защитно уплътнение

Сеещи дискове

 Чистач

Капак

Корпус на сеещия апарат от лят 
алуминий

Осигурен е лесен достъп до сеещия апарат 
– за настройки и наблюдение. Голям 
прозорец прави лесно наблюдението на 
работата на чистача.

Изпразващата клапа е много проста 
за употреба. Закрепвайки я в отворено 
положение и с помощта на стандартно 
приложения улей може лесно и ефективно 
да изпразните напълно сеещата кутия.

Контролен прозорец

Пълно изпразване на 
семената

1
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3
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СЕЕЩ АПАРАТ

Регулиране на нивото на вакуума и на чистача с едно 
движение

Регулирането на нивото на вакуума и на чистача с едно движение е патент на 
МONOSEM. Високопрецизната система осигурява оптимално разпределение на 

семената.

За големи семена трябва да се осигури 
максимално засмукване и чистачът 
да се регулира съобразно размера на 

семето.

За малки семена засмукването се 
редуцира едновременно с регулиране 

на чистача.

12
3

4
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КОМПОНЕНТИ НА СЕЯЛКАТА

Системата за монтиране на сеещите секции към рамата с помощта 
на скоби осигурява здраво и сигурно закрепване и позволява лесно 
преместване на секциите при промяна на междуредието чрез 
разхлабване на скобите.

Тази система за монтиране изключва всякакъв риск от странично 
изместване на сеещите секции спрямо рамата по време на работа и 
устоява и на най-екстремните условия.

При сеялките MONOSEM всички опорно-ходови колела задвижват сеещите апарати. По 
този начин се осигурява равномерно задвижване и по-голяма точност на сеитбата. 
Всички опорно-ходови колела са оборудвани с приплъзващи съединители за избягване на 
натоварването върху трансмисионните валове и сеещите дискове при завой. 
Сеялките, оборудвани с торовнасящи системи с голям обем, имат усилени опорно-ходови 
колела. Те са в състояние да понесат големия товар с лекота.
За сеитба на тесни междуредия /до 37,5 см/ и при работа върху каменисти терени, се 
предлагат предни опорно-ходови колела.
Стандартните задно монтирани опорно-ходови колела остават най-доброто решение, 
защото осигуряват по-добро задвижване и копират идеално терена.
Опорно-ходовите колела се предлагат с 3 различни видове гуми:

• Тесни /500х15/ за тесни междуредия
• Стандартни /6,5х80х15/
• Широки гуми/26х12/ при минимална ширина на междуредието 70 см със задно 

монтирани опорно-ходови колела

Предпазен съединител

Сеялка с предно монтирани опорно-ходови колела за сеитба на тесни 
междуредия /до 37,5 см/ или на каменисти терени

Монтиране на сеещите секции към рамата чрез 
скоби

Опорно-ходови колела

Стандартни опорно-ходови 
колела с гуми 6,5х80х15

Усилени опорно-ходови колела с 
гуми 6,5х80х15

1

2
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КОМПОНЕНТИ НА СЕЯЛКАТА

«MONOSEM предлага богат избор от високопроизводителни вентилатори, за 
всички конфигурации сеялки (брой секции, тип семена, пневматично 
транспортиране на торовете, ...) като гарантира оптимален вакуум.»
Вентилаторите на MONOSEM са надеждни, ефикасни и осигуряват постоянно 
ниво на вакуума за оптимална работа на сеещите апарати. Стандартно са с 12 
извода, клапа против дъжд и за наблюдение на работата и са задвижвани от ВОМ 
на 540 об/мин. Като опция се предлага задвижване от ВОМ на 450 или на 1000 об/
мин, както и задвижване с хидромотор. Предлага се също изходящ 6-шлицов вал за 
задвижване на други приспособления.

В зависимост от законодателството 
на дадена държава MONOSEM може да 
предложи противопрахови комплекти към 
вентилаторите (KAP). Тези комплекти 
са одобрени от Германската екологична 
асоциация ВВА и гарантират правилната 
работа на сеялките MONOSEM.

За още по-лесен достъп се предлага 
и задна предавателна кутия, 
монтирана директно върху конзолата 
на опорно-ходовото колело. Тази 
предавателна кутия има сменяеми 
зъбни предавки и позволява още 
по-точно регулиране на сеитбената 
норма.

За да регулирате сеитбената 
норма, изтеглете безплатното 
приложение на MONOSEM «Planter 
Adjustment» за Android или iOS.

Стандартната предавателна кутия с 18 предавки позволява бърза и 
прецизна настройка на сеитбената норма. 

Вентилатор

Стандартен 
вентилатор

Високопроизводителен 
вентилатор

Предавателната кутия има 18 предавки за прецизна настройка на сеитбената 
норма. Смяната на нормата е бърза. Веригата се отпуска с помощта на само един 
лост. После поставяме нужните зъбни предавки срещуположно и освобождаваме 
лоста, натягащ веригата.

Предавателна кутия

Супер 
високопроизводителен 

вентилатор

3

4
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12 редова сеялка NC Technic на цяла рама монобар /45 см 
междуредие/ Торовнасяне с 4 х 175 л бункери и анкерни ботуши

ЦЕЛИ И СВЪРЗАНИ РАМИ

Монобар се предлага с цели греди от 3 до 6,1 м. Тази опростена и евтина 
рама може да се оборудва с 8 секции за сеитба на царевица или 12 секции за 
сеитба на захарно цвекло със или без торовнасящи уредби. Те могат да се 
агрегатират със сравнително леки трактори, тъй като имат близък до 
трактора център на тежестта и малко тегло. 

Едногредова цяла рама Monobar 

При сеялки с голяма ширина, доброто копиране на терена е от голямо значение. Затова 
при MONOSEM всеки отделен съставен елемент на свързаната рама е независим и 
окачването му позволява идеално копиране на неравностите.

Рами                                  Цяла рама Monobar Цяла рама Monoblock Свързана рама

Ширина 3 м 00 4 м 50 6 м 10 3 м 00 9 м 00

Брой секции 4 6 6 8 12 6 12 18

Междуредие /см/ 70-80 45/50 70/75/80 70/75/80 45/50 50 70/75 45/50

Брой задвижващи опорно-ходови колела 2 2 4 2 8

Брой предавателни кутии 1 1 1 1 2

Транспортна ширина (с транспортно у-во) - - 3 м 00 - 3 м 00

Рамата Monoblock се състои от две заварени една към друга греди – една 
за навесния механизъм и вентилатора и друга - за сеещите секции. Тази 
конструкция позволява работа с нечетен брой секции. Може да бъде 
изпълнена с ширини на задната греда от 3 и 4,5 м.

Цяла рама Monoblock

Свързаната рама представлява монтиране на две стандартни рами 
Монобар на обща двойна греда 180х180 мм с дължина от 9,00 до 12,00 м. 
Тази рама е предназначена за сеялки за пролетници до 16 секции или до 
24 секции за захарно цвекло.

Свързана рама

Перфектно копиране на 
терена
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За рамите с голяма ширина се предлага колесар за надлъжно транспортиране. 
При целите рами колесарят се оборудва с ръчна или хидравлична повдигаща 
система. При свързаните рами системата за повдигане е хидравлична и има 
опция за хидравлична или пневматична спирачна система.

ЦЕЛИ И СВЪРЗАНИ РАМИ

Рами                                  Цяла рама Monobar Цяла рама Monoblock Свързана рама

Ширина 3 м 00 4 м 50 6 м 10 3 м 00 9 м 00

Брой секции 4 6 6 8 12 6 12 18

Междуредие /см/ 70-80 45/50 70/75/80 70/75/80 45/50 50 70/75 45/50

Брой задвижващи опорно-ходови колела 2 2 4 2 8

Брой предавателни кутии 1 1 1 1 2

Транспортна ширина (с транспортно у-во) - - 3 м 00 - 3 м 00

Сеялка NC Technic Захарно цвекло 18-реда свързана рама(45 cm)
Microsem и торовнасяща уредба 6x175 л с анкери

Транспортно устройство

Сеялка NC Classic V1  4-реда на цяла рама Monobar (75 см)
Microsem и торовнасяща уредба 2x175 л с анкери

Сеялка NC Technic Царевица 12-реда Monobar(45 cm)
Торовнасяща уредба 4x175 л с анкери

Сеялка NC Technic Царевица 8-реда Monobar (70 cm)
Торовнасяща уредба 4x175 л с анкери

Перфектно копиране на 
терена
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ТЕЛЕСКОПИЧНИ РАМИ

Телескопичната рама Monoblock 260 има работна ширина 4,5 м. За 
транспортна ширина от 3,0 или 3,5 м първата и шестата секция се 
прибират хидравлично. Тази рама е подходяща за нечетен брой секции. 
Може да се оборудва с торовнасящи уредби с голям обем на бункерите.

Едногредова телескопична рама  
Monoblock 260

Работната ширина на телескопичната рама Monobar е 4,5 м. За 
транспортна ширина от 3,0 или 3,5 м, първата и шестата секции се 
прибират хидравлично към останалите. Рамите се агрегатират със 
сравнително леки трактори, тъй-като имат близък до трактора център 
на тежестта и малко тегло. 

Едногредова телескопична рама Monobar

Рами Monobar Monoblock 125 Monoblock 260

Ширина 4 м 50 4 м 50 4 м 50

Брой сеещи секции 6 8 6

Междуредие /см/ 75 80 35/45/49 75 80

Брой задвижващи опорно-ходови колела 2 2 2 2 2

Брой предавателни кутии 1 1 1 1 1

Транспортна ширина (с транспортно у-во) 3 м 40* 3 м 50 3 м 50 3 м 40* 3 м 50

Телескопичната рама Monoblock 125 има работна ширина 4,5 м. За 
транспортна ширина от 3,0 или 3,5 м първата и шестата секция се 
прибират хидравлично. Тази рама е подходяща за нечетен брой секции. 

Едногредова телескопична рама  
Monoblock 125

Маркирите се монтират на рамата, 
за да се ограничи натоварването върху 
телескопичната греда/Monoblock 260/.
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ТЕЛЕСКОПИЧНИ РАМИ

Стопорите на телескопичната система осигуряват 
точно регулиране на желаното междуредие и 
събиране, съобразено с оборудването на сеялката.

*3,00 м с NC Classic V1, V2 и V3 тесни секции,  3,15 м с NC Technic секции

6-редова сеялка NC Technic на телескопична греда Monoblock 
Торовнасяща уредба 2x270 л с анкери

Целесъобразност на телескопичните рами

Рами Monobar Monoblock 125 Monoblock 260

Ширина 4 м 50 4 м 50 4 м 50

Брой сеещи секции 6 8 6

Междуредие /см/ 75 80 35/45/49 75 80

Брой задвижващи опорно-ходови колела 2 2 2 2 2

Брой предавателни кутии 1 1 1 1 1

Транспортна ширина (с транспортно у-во) 3 м 40* 3 м 50 3 м 50 3 м 40* 3 м 50

6-редова NC Technic  Monobloc телескопична сеялка (75 см)
Торовнасяща уредба 2x270 л с анкери

6-редова сеялка NC Classic V3 на телескопична греда Monoblock (75 см)
Торовнасяща уредба 980 л с анкери

6-редова телескопична рама в работно положение 

*3,00 м при междуредие 75 см и тесни секции NC Classic V1, V2 и V3.
3,15 м при междуредие 75 см и секции NC Technic

3,40 м при междуредие 75 см и секции NC Classic V1 
3,50 м при междуредие 80 см

6-редова единично-телескопична рама в транспортно положение
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СГЪВАЕМИ РАМИ

Сгъваемите рами Двойна греда и CRT са с независими крила с опорно-ходови 
задвижващи колела. Това позволява идеално копиране на терена. На края на полето 
или при окрайчване е възможно да повдигнете едно от крилата /или и двете/, като 
това автоматично спира сеитбата през техните секции.

Рами Двойна греда CRT

Ширина 6 м 00 9 м 00

Брой сеещи секции 8 12 12

Междуредие /см/ 75/80 45/50 70/75/76,2/80

Брой задвижващи опорно-ходови колела 4 4

Брой предавателни кутии 3 3

Транспортна ширина 3 м 00 3 м 00

Плаващата двойно-гредова рама носи 8 секции за сеитба на пролетници 
и 12 секции за захарно цвекло. В сгънато положение транспортната и 
ширина е само 3,00 м. 
Разработена е и за нечетен брой секции(9 или11). Плаването на крилата 
осигурява идеално копиране на терена.

Плаваща Двойно-гредова сгъваема рама

Перфектно копиране на 
терена

Сгъваемата рама CRT се оборудва с 12 сеещи секции за пролетници. 
Сгъваема и телескопична, в сгънато положение има 3 м транспортна 
ширина (в зависимост от междуредието и оборудването). Плаващите 
връзки осигуряват перфектно копиране на терена.

Сгъваема рама CRT 
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12-редова сеялка NC Technic Захарно цвекло на сгъваема рама Двойна 
греда(45 см)

СГЪВАЕМИ РАМИ

Рами Двойна греда CRT

Ширина 6 м 00 9 м 00

Брой сеещи секции 8 12 12

Междуредие /см/ 75/80 45/50 70/75/76,2/80

Брой задвижващи опорно-ходови колела 4 4

Брой предавателни кутии 3 3

Транспортна ширина 3 м 00 3 м 00

Централната част на рамата е двойно телескопична, крилата са сгъваеми и телескопични и така транспортната ширина е 3 м /в зависимост от оборудването/.

Маркирите на сгъваемите рами Двойна греда и CRT са компактно сгъваеми за минимална  
транспортна ширина.

8-редова сеялка NC Classic V2 на сгъваема рама Двойна греда(75 см)
Microsem и торовнасяща уредба с анкерни ботуши 4 x 175 л.

12-редова сеялка NC Technic за пролетници на сгъваема рама  
Двойна греда (45 см)
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MONOSEM може да предложи други различни решения, базирани на рами, предназначени за 

други модели сеещи секции. Ето някои примери…

Сеялка NC Classic V2 - 2x6 реда Twin-Row
Цяла рама Двойна греда(6 реда Twin Row)

Сеялка NC Classic V2 - 8-реда на 75 см  
Сгъваема рама TFC с 3,00 м транспортна 

ширина и 1500 литра торовнасяне с дискови 
ботуши.

(Вижте тази рама в проспектите за NG Plus 4 и 
Monoshox NG Plus M)

Сеялка NC Classic V2 - 6-реда
Рама Extend с хидравлична промяна на 
междуредието(от 45 до 80 см)
(Вижте тази рама в проспектите за NG Plus 4 и 
Monoshox NG Plus M)

Сеялка NC Classic V2 - 2 x 4 реда Twin-Row
Цяла рама Monobar (Twin-Row 4 реда)

ДРУГИ КОНФИГУРАЦИИ
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Сеялка NC Technic  Царевица - 16 реда на 70 см
2 бр. 8-редови сеялки на цели рами Двойна греда, всяка с торовнасяне 4х175 л с анкерни ботуши, свързани на сцепка

Сеялка NC Classic V2  - 12 реда на 75 см
Сгъваема рама CRT - сгъване на 3,00 м*

Сеялка NC Technic Царевица - 3 реда на 75 см
Рама Monoblock с 255 (175 + 80) литра торовнасяне с анкерни ботуши

* Пример за рама  CRT сгъната на 3,00 м

ДРУГИ КОНФИГУРАЦИИ



2020

ТОРОВНАСЯЩИ УРЕДБИ

СТАНДАРТЕН БУНКЕР

Стандартни торовнасящи уредби, 

бункери с голям обем или бункери за предно 

навесване - при MONOSEM може да изберете 

торовнасящата уредба, която да задоволи 

най-пълно Вашите изисквания за сеитба.

БУНКЕРИ С ГОЛЯМ ОБЕМ НА ТЕЛЕСКОПИЧНИ РАМИ MONOBLOC

Стандартните пластмасови бункери са налични в три размера.
• 85 литра, 1 изход
• 175 литра, 2 или 3 изхода
• 270 литра, 3 изхода

Те се монтират на цели, телескопични, сгъваеми и свързани рами.

Бункерите с голям обем от 980 л се изработват от ламарина и се 
монтират на рами Monoblock. Крайните секции на торовнасянето се 
захранват под налягане чрез въздушен поток, осигурен от вентилатора. 
Бункерите са съоръжени с прозрачни визьори за следене на нивото на 
тора от кабината на трактора. Бункерите са предназначени за лесно 
товарене на Биг бегове от 500 кг.

Бункерите с голям обем 
имат широки капаци за 
лесно пълнене на тор без 
разсипване.

Широки капаци

Бункерите с голям обем са 
оборудвани с клапа и маркуч 
от всяка страна за бързо и 
лесно изпразване.

Лесно и бързо изпразване
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Бункерите DUO се изработват с обем от 1500 или 2100 литра. Те могат да 
работят със сеялки до 16 реда. Тук има двоен дистрибутор, изработен от 
неръждаема стомана, задижван от електричество за бърза настройка на 
торовата норма.

Предно-навесен бункер DUO

Стандартният преден бункер се предлага с обеми 1000 или 1600 литра. Той 
може да се агрегатира със сеялки до 12 реда.
Бункерът има разпределителна система от неръждаема стомана и 
електрическо задвижване за бързо регулиране на торовата норма.

Стандартен предно-навесен бункерНа всяка сееща секция има монтирани циклони за 
отделяне на въздушната струя и падане на торовите 
гранули безпрашно и само от гравитация.

Предно-навесените бункери на МONOSEM са специално 
разработени за торовнасяне. Здравата конструкция 
със стабилен паралелограм и изработеният изцяло от 
неръждаема стомана дистрибутор са гаранция за успешна 
работа. Вентилаторът на бункера може да бъде задвижван 
от ВОМ или от хидромотор. Предно-навесеният бункер 
е многофункционален и може да се използва с окопните 
култиватори MONOSEM за торовнасяне и с есенни сеялки за 
подаване на семена.

Разпределителният апарат на предно-навесените бункери за торовнасяне е 
изработен от 100 % неръждаема стомана, има отваряем капак и лесно може да 
бъде сервизиран.

Циклони

Апарат от неръждаема стомана

ТОРОВНАСЯЩИ БУНКЕРИ ЗА ПРЕДНО НАВЕСВАНЕ

Електрическо задвижване на дистрибутора
При предно навесени бункери 
с електрическо задвижване - 
стандартни или DUO, торовата 
норма се управлява от оператора в 
кабината чрз контролера ECU F800E и 
ISOBUS терминал с тъч-скрийн(TOUCH 
или TOUCH Mini). Бункерите с 
електрическо задвижване имат лесно 
сменяеми дозиращи ролки и функция 
за контролиране на нормата при 
тръгване след маневра.
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ОБОРУДВАНЕ КЪМ ТОРОВНАСЯЩИ УРЕДБИ

Към торовнасящите уредби се предлагат 
два типа внасящи ботуши: 
- Анкерни 
-  Дискови

Анкерните ботуши имат сменяем лемеж. 
Дисковите торовнасящи ботуши са по-
пригодни при трудни условия, необработени 
почви и полета с много растителни 

остатъци. И двете системи имат пружинна защита и възможност за регулиране 
на работната дълбочина. Има специално разработени ботуши за сеялки за захарно 
цвекло.

ТОРОВНАСЯЩИ БОТУШИ С АНКЕРИ ИЛИ С ДИСКОВЕ

Торовнасящите уредби на MONOSEM се 

произвеждат със същия висок качествен 

стандарт, както и нашите сеялки. Те са в 

състояние да торовнасят гранулиран тор 

много прецизно с избрано от Вас оборудване 

съобразно Вашите нужди.

Шнеков апарат

Регулирането на торовите норми се 
извършва посредством предавателен 
механизъм с 12 предавателни съотношения. 
Към всяка торовнасяща уредба се прилага 
номограма, позволяваща бърза и точна 
настройка на торовата норма. 

Регулиране на торовата норма

„Стандартните” шнекове /А/ са сини и са 
предназначени за торови норми от 8 до 35 
кг/дка при междуредия от 70-75 см и от 12 до 
52,5 кг на декар при междуредия 45-50 см.

Чрез шнековете /1/ и бъркалките /2/ се осигурява плавно дозиране на тора.
Шнековете са изработени от неръждаема стомана и имат различни стъпки, за по-голяма 
точност на дозирането.

Шнековете за „Висока норма” /В/ са червени, 
имат по-едра стъпка и се използват за 
внасяне на торови норми от 16 до 70 кг/дка 
при междуредия 70-75 см и от 24 до 105 кг/
дка при междуредия 45-50 см. 

За да регулирате торовата 
уредба, изтеглете безплатното 
приложение на MONOSEM «Planter 
Adjustment» за Android или iOS

Стандартен бункер Бункер с голям обем Предно-навесен бункер 

Monoblock Стандартен DUO

Обем (брой редове при сеитба на 
царевица)

2 х 270 литра (6 реда) 
4 х 175 литра (8 реда) 

4 х 270 литра (12 реда)
980 литра

1000 литра - 
1600 литра

1500 литра - 
2100 литра

Брой редове (царевица) 6 до 12 6 6 до 12 12

Мин/Макс норма при 50 см 
(шнекове «Висока норма»)

12 до 52,5 кг/дка 
(24 до 105 кг/дка)

12 до 52,5 кг/дка 
(-) Дебит на апарата в зависимост от качеството 

на тораМин/Макс норма при 70 см (шнекове 
«Висока норма»)

8 до 35 кг/дка 
(16 до 70 кг/дка)

8 до 35 кг/дка 
(-)

Вид рама
Цели и свързани рами 
Телескопични (Monobloc)

Сгъваеми (Double bar and CRT)

Телескопични (Monobloc)
Телескопични

Сгъваеми 
(Double bar and CRT)

свързани рами 
Сгъваеми (CRT)

Зареждане с Биг-Бег Не Да Да Да
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ОБОРУДВАНЕ КЪМ ТОРОВНАСЯЩИ УРЕДБИ MICROSEM

При внасяне на инсектициди или микротрове, 
системите MICROSEM осигуряват равномерно внасяне 
на микрогранулираните препарати. Тяхната опростена 
конструкция е предпоставка за лесна и надеждна 
работа. Тази многофункционална система е съвместима 
с повечето предлагани на пазара микрогранулирани 
препарати/инсектициди, стартерни торове и др/.

Дозиране чрез шнекове
Регулирането на микрогранулатора става 
чрез предавателна кутия с 18 предавателни 
отношения. При необходимост могат да се 
поръчат допълнителни зъбни колела и система 
за бързо изключване. 
Към Microsem се прилага номограма за 
регулиране, която позволява бърза настройка 
на нормата.Стандартно Microsem Инсектицид 
работи с дози от 0,3 до 2,5 кг/дка, а Microsem 
Хелицид – от 0,3 до 1,0 кг/дка при сеялки с 
междуредие 70-75 см.

Регулиране на Мicrosem
Дозирането на продукта при Мicrosem се извършва чрез мини-шнекове. От бункера 
микрогранулите се поемат от 2 шнека /1/. Бъркалките/2/ захранват шнековете. 
Колело с периферни палци /3/ разпределя равномерно продукта в улеите /4/. Налични 
са шнекове с различни стъпки за специфични инсектицидни или хелицидни препарати 
/5/. 

За да постигнете лесно Вашата норма  
с Microsem, изтеглете безплатното 
приложение на MONOSEM «Регулиране 
на сеялки» от Google Play или App Store

Продуктопроводът при 
Мicrosem Инсектицид /6/ е 
разположен след анкерния 
ботуш за директно 
полагане на продукта в 
линията на засяване.
Продуктопроводът при 
Мicrosem Хелицид може 
да се разположи след 
притъпкващите колела.

Двата вида Microsem могат да се монтират 
заедно за едновременно внасяне на двата 
продукта.

Продуктопроводи Комбиниран Microsem Изпразване на бункерите

Обемът на бункерите на Микросем е 20 л. Има възможност 
за 40 литрови бункери /в зависимост от рамата на 
сеялката/.
Клапите /7/ и сливната тръба /8/ позволяват лесно и 
бързо изпразване на останалия в бункерите продукт.

7

8
6



2424

СИСТЕМИ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЕЕЩИ 
СЕКЦИИ

Механична система за 
изключване с лост

Тези системи позволяват индивидуално 
изключване на всяка сееща секция. Предлагат се 
няколко типа изключващи системи. При работа 
те спират предаването на движение към 
сеещите секции, без да прекъсват вакуума към 
тях. Така се избягват промени на стойността 
на вакуума, падане на семената от сеещия диск 
и разбъркване на семената в сеещия апарат.

Лостовата механична система, 
предлагана като опция, е евтино 
решение за изключване на сееща 
секция.

Електромагнитна изключваща система
Тази система позволява индивидуално изключване на отделна сееща 
секция от кабината на трактора, чрез контролно табло с бутони, 
задействащи електромагнитните изключватели, монтирани на 
сеещите секции. Предлагат се различни модели контролни табла.

Електромагнитен изключвател, 
монтиран на сееща секция NC

Електромагнитна изключваща система с 
ръчен контрол
Електромагнитната изключваща 
система с ръчен контрол позволява 
индивидуално изключване на отделна 
сееща секция от кабината на 
трактора. Всяка изключена секция 
се сигнализира с контролна лампа. 
Системата се предлага за 2, 4, 6, 8 и 
12 секции.

Контролното табло CR4200, 
предлагано като опция, е специално 
разработено за компютър 
CS4200 и може да управлява до 12 
изключвателя.

Примери за изключване на сеещи секции

Компютри CS4200, CS5000, CS6200, 
CS7000, CS8000 и CS8000 Touch с 
възможност за изключване на секции
Компютрите CS4200, CS5000, CS6200, CS7000, CS8000 и CS8000 Touch 
могат да бъдат оборудвани със система за изключване на секции. 
Тогава изключването се извършва чрез терминала на компютъра.

Компютрите CS5000, CS6200, CS7000, CS8000 и CS8000 Touch са 
оборудвани също и с функция автоматична релсова сеитба /при 
малки междуредия/
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CS 5000 TOUCH Mini

TOUCH

CS 4200CS 10 CS 30 Classic CS 30 Comfort

СИСТЕМИ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЕЕЩИ 
СЕКЦИИ

Като специалист в точната сеитба, MONOSEM предлага 

широка гама компютри за контрол. От елементарното 

следене на падането на семената до измерване на 

разстоянието между тях, при MONOSEM ще намерите нужния 

Ви компютър. 

КОМПЮТРИ ЗА КОНТРОЛ НА СЕИТБАТА

 : Стандартно  : Опция   -  : Не се предлага

Функции CS 10 CS 30
Classic

CS 30
Comfort CS 4200 CS 5000

ECU ISOBUS
ECU  

S6200
ECU  

S7000
Контрол на падането на семената за всяка секция

Звуков сигнал при липса на семе

Спиране на звуковия сигнал

Програмиране на прага на задействане на алармения сигнал при неравномерна сеитба - 
Отчитане на работната скорост чрез датчик -
Отчитане на работната скорост чрез радар - -

Обща засята площ - 
Брой семена на хектар -  
Разстояние между семената -  
Ръчно изключване на електромагнитните изключватели на сеещите 
секции - - - 
Програмиране на изключването на електромагнитните изключватели 
на сеещите секции - - - - 
Автоматично изключване на електромагнитните изключватели на 
секциите чрез GPS - - - - -
Максимален брой контролирани сеещи секции 16 18 18 12 18 24 12 - 24

ISOBUS

UT - - - - -
TC-SC - - - - -
Terminal - - - - - TOUCH Mini - TOUCH

Контроль норми висіву - - - - - - Хидравличен

Seed-Drive е система, която замества предавателната кутия /кутии/ 
за регулиране на сеитбената норма. Един или няколко хидромотора 
задвижват  сеещите апарати и с промяна на скоростта на въртене 
променят нормата. Тази система позволява промяна на сеитбената норма 
в движение от кабината на трактора чрез терминалите TOUCH Mini, 
TOUCH или друг съвместим с ISOBUS терминал.

СИСТЕМА ЗА ХИДРАВЛИЧНО ЗАДВИЖВАНЕ И КОНТРОЛ SEED DRIVE
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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рами
Цяла греда

Свързана Свързана
Monobar Monoblock

Ширина 3,00 м 4,50 м 6.10 м 3,00 м 9,00 м 12,00 м

Транспортна ширина - - 3,00 м - 3,00 м 3,00 м

Брой сеещи секции 4 6 6 8 12 6 12 18 16 24

Междуредие /см/ 70-80 45/50 70-80 70-80 45/50 50 70/75 45/50 70 45

Вентилатор                      Задвижване от ВОМ на 540 об. стандартно, 450 и 1000 об. - опция  -  6-шлицов изходящ вал - опция                                                   

Гуми 2 x (500x15) 2 x (6,5x80x15) 4 x (500x15) 2 x (6,5x80x15) 8 x (6,5x80x15) 8 x (500x15) 8 x (6,5x80x15) 8 x (500x15)

Предавателна кутия(16 предавки) • 1 • 1 • 1 • 1 • 2 • 2

Хидравлични маркири • • • •

Торовнасяне

Стандартно
  

2 x 175 л
 

2 x 270 л
  

4 x 175 л
 

2 x 270 л
  

4 x 270 л
  

5 x 175 л 
+ 1 x 270 л - -

Стандартен предно  
навесен бункер - - -
Предно навесен  

бункер DUO - - - - - -

Microsem
Инсектицид

Хелицид

Брояч на декарите

Компютър

Изключване на сеещи секции

Транспортни светлини
Тегло само на сеялка 
секции за царевица/ 600 кг 800 кг 800 кг 1200 кг 1700 кг 850 кг 2800 кг 3600 кг 3500 кг 4200 кг

Вид култура Стандартни дискове Брой отвори Диаметър на отвора Разстояние между семената в реда 
(стандартна предавателна кутия)

Други възможности, 
брой и Ø на отвора 

Царевица DC 3050 30 5 мм 7 à 21,5 см 18 - 24 и ø 4,5 - 6 мм

Слънчоглед DC 2425 
DC 1825

24 
18 2,5 мм 9 à 26,5 см 

12 à 35,5 см

Захарно цвекло DC 3020 30 2 мм 7 à 21,5 см 24

Боб DC 6045 
DC 6035 60 4,5 мм 

3,5 мм 3,5 à 11 см ø 2,5 мм

Соя-Грах DC 6045 60 4,5 мм 3,5 à 11 см

Рапица DC 7212 72 1,2 мм 3 à 9 см 36 - 60 - 120

Памук DC 3635 36 3,5 мм 6 à 18 см

Сорго DC 7222 72 2,2 мм 3 à 9 см 36

Червен боб DC 3060 30 6 мм 7 à 21,5 см ø 5 - 6,5 мм

Фъстъци DC 3065 30 6,5 мм 7 à 21,5 см 36 и ø 5,5 - 6 мм

НАЙ-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИ СЕЕЩИ ДИСКОВЕ ЗА NC
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Тип сееща секция NC Classic V1 NC Classic V2 NC Classic V3 NC Technic 
Царевица

NC Technic 
Захарно цвекло

NC Technic 
Бобови

Кутия за семена 40 л • • • • •
Кутия за семена 20 л •

Буцоотстранител • • • • • •
Опорни колела 300 x 100 мм 2) - - - • •
Отварящи дискове - -

Отварящи дискове и колела 285х65 мм 2) - - -

Баланс система 3) - - - • •
Допълнителна регулируема пружина 1)

Анкерен ботуш за царевица + 4 см • • • • - -

Плитък ботуш за царевица - - - •
Ботуш за захарно цвекло - - - - • -

Заривачи • • • - - -

Неръждаемо Про-колело 3) - - - •
Неръждаемо Про-колело с гумен пръстен 3) - - -

Стоманени V-образни колела • - - -

Гумено притъпкващо колело 370х170 мм •
Гумено притъпкващо колело 500х175 мм • - - -

 2” гумени V-образни притъпкващи колела - - - • • •
Разрохкващи заривачи - - - - -

 

ОБОРУДВАНЕ НА СЕЕЩА СЕКЦИЯ NC

Рами
Цяла греда

Свързана Свързана
Monobar Monoblock

Ширина 3,00 м 4,50 м 6.10 м 3,00 м 9,00 м 12,00 м

Транспортна ширина - - 3,00 м - 3,00 м 3,00 м

Брой сеещи секции 4 6 6 8 12 6 12 18 16 24

Междуредие /см/ 70-80 45/50 70-80 70-80 45/50 50 70/75 45/50 70 45

Вентилатор                      Задвижване от ВОМ на 540 об. стандартно, 450 и 1000 об. - опция  -  6-шлицов изходящ вал - опция                                                   

Гуми 2 x (500x15) 2 x (6,5x80x15) 4 x (500x15) 2 x (6,5x80x15) 8 x (6,5x80x15) 8 x (500x15) 8 x (6,5x80x15) 8 x (500x15)

Предавателна кутия(16 предавки) • 1 • 1 • 1 • 1 • 2 • 2

Хидравлични маркири • • • •

Торовнасяне

Стандартно
  

2 x 175 л
 

2 x 270 л
  

4 x 175 л
 

2 x 270 л
  

4 x 270 л
  

5 x 175 л 
+ 1 x 270 л - -

Стандартен предно  
навесен бункер - - -
Предно навесен  

бункер DUO - - - - - -

Microsem
Инсектицид

Хелицид

Брояч на декарите

Компютър

Изключване на сеещи секции

Транспортни светлини
Тегло само на сеялка 
секции за царевица/ 600 кг 800 кг 800 кг 1200 кг 1700 кг 850 кг 2800 кг 3600 кг 3500 кг 4200 кг

Едногредова телескопична Сгъваема

Monobar Monoblock 125 Monoblock 260 Двойна греда CRT

4,50 м 4,50 м 4,50 м 6,00 м 9,00 м

3,00 м 3 m 50 3,00 м 3,00 м 3,00 м 3,00 м

6 8 6 8 12 12

75/80 35/45/49 75/80 75/80 45/50 70/75/76,2/80

2 x (6,5x80x15) 4 x (6,5x80x15) 4 x (500x15) 4 x (6,5x80x15)

• 1 • 3 • 3 (Предавателна кутия  
на колесния блок)

• • •
  

2 x 270 л
  

2 x 270 л
  

2 x 270 л 
или 1 x 980 л

 
4 x 175 л

 
4 x 270 л

- - - - -

900 кг 1200 кг 1000 кг 1800 кг 2200 кг 3000 кг

Вид култура Стандартни дискове Брой отвори Диаметър на отвора Разстояние между семената в реда 
(стандартна предавателна кутия)

Други възможности, 
брой и Ø на отвора 

Царевица DC 3050 30 5 мм 7 à 21,5 см 18 - 24 и ø 4,5 - 6 мм

Слънчоглед DC 2425 
DC 1825

24 
18 2,5 мм 9 à 26,5 см 

12 à 35,5 см

Захарно цвекло DC 3020 30 2 мм 7 à 21,5 см 24

Боб DC 6045 
DC 6035 60 4,5 мм 

3,5 мм 3,5 à 11 см ø 2,5 мм

Соя-Грах DC 6045 60 4,5 мм 3,5 à 11 см

Рапица DC 7212 72 1,2 мм 3 à 9 см 36 - 60 - 120

Памук DC 3635 36 3,5 мм 6 à 18 см

Сорго DC 7222 72 2,2 мм 3 à 9 см 36

Червен боб DC 3060 30 6 мм 7 à 21,5 см ø 5 - 6,5 мм

Фъстъци DC 3065 30 6,5 мм 7 à 21,5 см 36 и ø 5,5 - 6 мм
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1) Моля консултирайте се      2) Само с баланс система        3) Само с плитък ботуш за царевица и захарно цвекло

Задвижване от ВОМ на 540 об. стандартно, 450 и 1000 об. - опция  -  6-шлицов изходящ вал - опция

*Cпоред оборудването 

•: Стандартно 
 : Опция  

- : Не се предлага 
За други модели, с 
различно междуредие 
или за сеитба на 
други култури, моля 
консултирайте се.
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Nantes

Paris

Largeasse
Poitiers

Bordeaux

Универсална вакуумна 
сеялка с дисков ботуш 

NG Plus 4
Универсална вакуумна 
сеялка с дисков ботуш 

Monoshox NG Plus M

Специализирана вакуумна 
сеялка с дисков ботуш за 
„минимално обработени” 

терени Monoshox NX M

Универсална вакуумна 
анкерна сеялка NC

Специализирана 
вакуумна сеялка за 

маломерни 
зеленчукови семена MS

Механична сеялка за 
пелетизирани семена за 
захарно цвекло MECA V4

Окопен култиватор
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Инвестиция 
с дълъг живот

Цената на една машина втора 
употреба е индикатор за 

нейното качество и 
приложимост. Ако някога 

решите да продадете сеялката 
си МОНОСЕМ, ще бъдете 
приятно изненадани от 

високата цена, която ще Ви 
предложат. 

Качеството МОНОСЕМ

За МОНОСЕМ качеството 
на продуктите винаги 

е било приоритет. Затова при 
производствения 

процес особено внимание 
се обръща върху контрола 

на качеството на 
произведената продукция.

Съвет

Квалифицираните 
партньори на МОНОСЕМ 

в различните държави 
ще бъдат радостни да 

Ви посъветват 
относно възможностите 

на продукта и да Ви помогнат в 
изборa. 

Опитът

По света МОНОСЕМ 
е символ на качество 
и надеждност. Това се 
дължи на натрупания 

в продължение на повече 
от 70 години опит в 

земеделието.

Резервни части

Нашият отдел за 
резервни части 

разполага с големи складови 
наличности от оригинални 

резервни части и компоненти. 
Така че бъдете сигурни, че и след 
години ще намерите търсената 

част при нашите партньори.

Всички данни относно оборудването, общия вид, теглата и размерите са подадени в момента на печат на брошурата и са различни за различните държави. Те могат да бъдат променяни без предварително уведомяване. 
Тази брошура не може да се използва като доказателство в съдебен спор. Вносителят на Моносем във Вашата държава ще има грижата да Ви уведоми за настъпили промени. 

На някои илюстрации от брошурата отсъстват определени предпазни съоръжения. Те не трябва да се премахват от машините в работа, а трябва да се монтират, както е указано в ръководството за експлоатация. 

Специалистът в точните сеялки

COMPAGNIE COMMERCIALE RIBOULEAU
15, rue Beaujon - 75008 PARIS - FRANCE

RIBOULEAU MONOSEM
П р о и з в о д с т в о - Т е х н о л о г и и - П р о у ч в а н е - И н ф о р м а ц и я
12, rue Edmond Ribouleau - 79240 LARGEASSE FRANCE
TEL. 00 33 5 49 81 50 00 - FAX 00 33 5 49 72 09 70

Дистрибутор Вашият търговски  
представител за MONOSEM

бул. Цар Симеон Велики 1а, Стара Загора, 6003

www.opticom-bg.com, Национален телефон 0700 20 205

представителства в Монтана, Плевен, Павликени,

Добрич, Разград, Пловдив, Харманли

Réf. 90200BG - 07/20


