
Linea SICURA 
SSM and SSP

Gabonavetőgép
Mulcs és direktvetéshez



A no-till direktvetés olyan konzervatív 
mezőgazdasági technika, mely azon alapszik, 
hogy semmilyen más talajmegmunkálás nincs. A 
„hagyományos” vetéshez képest kevésbé bolygatja 
meg a talajt, és elősegíti annak regenerálását. 
A szerves szén nagyobb növekedése, az eróziós 
jelenség és a sivatagosodás csökkenése, 
jobb vízháztartás, ezek csak néhány előnyei a 
direktvetésnek. A terméshozamok hasonlók a 
tradicionális talajművelés által elérhetőkhöz, de 
lényeges előnyök mutatkoznak mind gazdasági 
(a vállalkozás számára), mind pedig társadalmi 
területen (a környezet számára).

• Talajtömörödés csökkenése;
• Csökken a közvetlen energia-felhasználás 

(üzemanyag) és a közvetett (gépek kopása), és 
ezekkel együtt a mezőgazdasági technikából 
eredő CO2 kibocsátás;

• Növekszik a szerves anyagok mennyisége 
a talajban, jobb kémiai-fizikai termékenység 
mellett;

• Csökken a felületi talajerózió (a víz és a szél 
ereje), a terménymaradványoknak és a takaró 
terményeknek köszönhetően;

• Földalapú mikro flóra és mikro fauna feltöltődése;
• Lehetőség a vízkészletek sokkal racionálisabb 

használatára, a talajpárolgás csökkentése révén

DIREKTVETÉS NO-TILL,
és MULCHVETÉS

A DIREKTVETÉS ELŐNYEI:



SICURA VETŐ ELEMEK

• Paralelogrammás elemek, csillapított és 
állítható.

• Iker tárcsasor (fogazott/sima), lépcsőzetesen 
kiépítve, a magárok felnyitásához, tisztító 
talajgereblyével.

• A magot a talajba juttató csoroszlya egység.

• Lengő tartóra szerelt lezáró ill. takaró „V” 
csipkés nyomótárcsák, állítható kivitelben 
a felfüggesztésnek köszönhetően teljes 
nyomáskiegyenlítéssel.

• A sornyitótárcsa pár talajnyomása spirálrugóval 
állítható, növelhető és csökkenthető.

KÜLÖN CSAVARORÓS KARRAL MANUÁLISAN
ÁLLÍTHATÓ VETÉSMÉLYSÉG SZABÁLYOZÁS



SICURA SSP 45-60 TRC 
GABONAVETŐGÉP

MUNKASZÉLESSÉG:
4,50 és 6,00 m

Ideális gabonavetéshez mind szántáson, 
művelt és nem művelt talajon, No-Till, 
módon.

• Hidraulikus vonórúd felcsukható (90°), 
hidraulikusan állítható, a munkamélységet 
szelep szabályozza

• Pneumatikus, tolóhengeres magadagoló 
egység

• Automata ventillátor, hidraulikus
• Elektronikus hektárszámláló
• 2500 l automata magtartály „tartalék” 

érzékelővel
• Kézi leforgató készülék a magadagolás 

kalibrálásához
• Magtálca a magmennyiség kalibrálásához 

és ürítéséhez • Létra és fellépő a magtartály 
betöltéséhez / vizsgálatához

• Hidraulikus középső járókerekek elzáró 
szeleppel, 500/45-22.5 a munkamélység 
szabályozásához

• Világítás, és eltömődés-jelzők

GABONAVETŐGÉP DIREKT ÉS
MULCSVETÉSHEZ
VONTATOTT PNEUMATIKUS 
VÁLTOZAT SICURA SSP sorozat



FELCSUKHATÓ VÁZ KÖZÚTI SZÁLLÍTÁSHOZ 2,55 MÉTERES SZÉLESSÉGGEL



SICURA SSP 30 TRP 
GABONAVETŐGÉP MUNKASZÉLESSÉG: 3,00 m

Ideális gabonavetéshez mind szántáson, 
művelt és nem művelt talajon, No-Till, 
módon.

• Hidraulikus vonórúd felcsukható (90°), 
hidraulikusan állítható, a munkamélységet 
szelep szabályozza

• Pneumatikus, tolóhengeres magadagoló 
egység

• Automata ventillátor, hidraulikus
• Elektronikus hektárszámláló
• 1200 literes automata magtartály „tartalék” 

jeladóval
• Kézi leforgató készülék a magadagolás 

kalibrálásához
• Magtálca a magmennyiség kalibrálásához 

és ürítéséhez
• Létra és fellépő a magtartály betöltéséhez / 

vizsgálatához
• Hidraulikus középső járókerekek elzáró 

szeleppel, 400/60-15.5 a munkamélység 
szabályozásához,

• Világítás, és eltömődés-jelzők

GABONAVETŐGÉP DIREKT ÉS
MULCSVETÉSHEZ
VONTATOTT PNEUMATIKUS 
VÁLTOZAT SICURA SSP SOROZAT



• Kormányzott vonó (90°), elforduló
• Magadagoló kis- és nagyméretű magokhoz
• Kémlelő ablakkal ellátott olajfürdős bütykös 

hengerekkel állítható magadagoló
• Elektronikus hektárszámláló
• 600 literes automata magtartály „tartalék” 

jeladóval
• Kézi leforgató készülék a magadagolás 

kalibrálásához
• Magtálca a magmennyiség kalibrálásához 

és ürítéséhez
• Létra és fellépő a magtartály betöltéséhez / 

vizsgálatához
• Hidraulikus működtetésű szállítókocsi a 

közúti szállításhoz, 400/60-15.5 kerekekkel
• Világítás, és eltömődés-jelzők

MAGVETŐGÉP DIREKTVETÉSHEZ
VONTATOTT MECHANIKUS
VÁLTOZAT
SICURA SSMT SOROZAT

SSM 30 TRP

MUNKASZÉLESSÉG
3m ÉS 4m



TÍPUS VÁLTOZAT MUNKA SZÉL. VÁZ SZÁLL. 
SZÉL. SOROK SORTÁV (mm) SÚLY (kg)

SS M 30 T RP TRAILED 3,00 m FIXED 3,00 m 17 187,5 3100
SS M 40 T RC TRAILED 4,00 m FIXED 4,00 m 22 187,5 3650

MODEL VERSION WORKING W. FRAME TRANSP. W. ROWS N. SPACE DISTANCE 
mm

WEIGHT 
KG

SS P 30 T RP TRAILED 3,00 m FIXED 3,00 m 17 187,5 3150

SS P 45 T RC TRAILED 4,50 m HYDRAULIC 2,55 m 25 187,5 5380
SS P 60 T RC TRAILED 6,00 m HYDRAULIC 2,55 m 33 187,5 6250

MECHANIKUS VONTATOTT, FIX ALVÁZAS VÁLTOZAT

RP = hátsó kerekek   RC = középső kerekek

RP = hátsó kerekek   RC = középső kerekek

PNEUMATIKUS, VONTATOTT, 2,55 MÉTERRE FELCSUKHATÓ VÁLTOZAT

MADE IN ITALY- CEE

26011 CASALBUTTANO (Cremona) - ITALIA
www.ma-ag.com - E-mail: info@ma-ag.com

Head office and production: Via Giovanni Paolo II, 12
Tel. +39 0374 363119 - Fax +39 0374 360406

Administrative office: Via Bergamo, 7/b
Tel. +39 0374 362680 - Fax +39 0374 362280

Vektor-Holding Kft.
Vámosszabadi
Hrsz. 059/94

almasin@vektor-mezogep.hu
facebook: Vektor Mezőgép

+36703754819


