
Precizna pnevmatska sejalnica
Precizna pneumatska sijačica
Precíz pneumatikus vetőgép

AEROMAT A

ECO



AEROMAT »A« je tako konstruiran, da ga zelo hitro predelamo iz 
sejalnice za koruzo v sejalnico za sončnice ali buče ali v sejalnico 
za sladkorno peso, sojo, grah, fi žol in zelenjavo. 

Sijačica  AEROMAT »A« je tako konstruirana 
da se dade lako preurediti iz sijačice za kukuruz 
u sijačicu za suncokret ili buče ili u sijačicu za 
šečernu repu, soju, grah, grašak i povrče.

Az AEROMAT »A« típusú 
vetőgép konstrukciós 
kialakítása lehetővé teszi a 
gép gyors átszerelhetőségét 
kukorica vetéséről napraforgó 
és tök vetésére, de úgyszintén 
cukorrépa, szója, borsó, bab 
és aprómagvak vetésére is.

Menjalnik s 6 stopenjsko regulacijo s 
pomočjo ročice in dva dvostopenjska verižnika 
omogoča do 48 različnih nastavitev v vrsti.

Mjenjačka kutija sa 6 - stupnjevitim prijenosom, 
koji se aktivira pomoću ručice i 2 dvostupanjska 
lančanika, omogućuju postavljanje do 48 različita 
razmaka sjetve u redu.

6 lépcsős áttételű váltódoboz, melyet egy karral 
irányítunk és a 2 kéttételű lánckerék elősegítik a 
48 különböző vetési magtávolságot.
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Rezervar za mineralno gnojilo

Rezervoar za mineralno gnojivo

Műtrágya tartály

4K-F

4K-F+GN

ECO



Menjalnik 7,5

Mjenjač 7,5

Váltó 7,5

Transporter za gnojilo

Transporter za gnojivo

Műtrágya szállító berendezés

Teleskopsko zložljiva

Teleskopsko sklopljiva

Teleszkóp rendszerű vázszerkezet

Rezervar za umetno gnojilo

Rezervoar za umjetno gnojivo

Műtrágya tartály

6K-T

6K-T+GN+TR
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6K-F+GN

8K-F+GN
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1 Rezervar za umetno gnojilo

Rezervoar za umjetno gnojivo

Műtrágya tartály

Menjalnik 7,5 z 8-stopenjsko regulacijo

Menjač 7,5 sa 8-stopenjskom regulacijom

8 fokozatban szabályozható (7,5-es) hajtómű.

ECO



8K-HPZ

1
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HPZ - hidravlično paralelno zložljiva

HPZ - hidrauličko paralelno sklopljiva

HPZ - Hidraulikusan, párhuzamosan  
 összecsukható vázszerkezet

Menjalnik 7,5

Mjenjač 7,5

Váltó 7,5

2

2

ECO



Agregati za direktno setev koruze, 
sončnic in buč.

Agregati za direktnu sjetvu kukuraza, 
suncokreta i buče.

Direktvető-egységek kukorica, 
napraforgó és tök vetéséhez

8K-HPZ-DS

11 HPZ - hidravlično paralelno zložljiva

HPZ - hidrauličko paralelno sklopljiva

HPZ - Hidraulikusan, párhuzamosan   
 összecsukható vázszerkezet

ECO

Menjalnik 7,5

Mjenjač 7,5

Váltó 7,5
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Z različnimi delilnimi pločami 
sejemo različne kulture kot so: 
koruza (3), sončnice (2), buče (5), 
sladkorna pesa (1), soja (4).

Sa različitima sijačim pločama 
sijemo različite kulture kao što su: 
kukuruz (3), suncokret (2), buče(5), 
šečerna repa (1), soja (4). 

Különböző vetőtárcsákat 
alkalmazunk az egyes növények, 
mint például: kukorica (3), 
napraforgó (2), tök (5), 
cukorrépa (1), szója (4) vetésekor.
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12K-HZ

ECO



Prikaz baterij za sladkorno 
peso in sojo.

Prikaz sijačih baterija za 
šečernu repu i soju.

Vetőkocsi cukorrépához 
és szójához.

Mikrogranulati

Mikrogranulati

Mikrogranulátum
Kolesa za cestni transport.

Kotači za cestovni transport.

Kerekek a közúti szállításhoz.

12P-F+MG

1

1
2

2

3

3



Hidravlično zložljive precizne pnevmatske 
sejalnice za sladkorno peso, sojo, grah, fi žol in 
zelenjavo.

Hidrauličko sklopljive precizne pneumatske 
sijačice za šečernu repu, soju, grah, grašak, i 
povrče.

Hidraulikusan összecsukható nagy pontosságú 
pneumatikus vetőgép cukorrépa, szója, borsó, 
bab és aprómagvak vetéséhez.

Sejalna plošča za sojo. Delovna hitrost 8 km/h.

Sijača ploča za soju. Radna brzina 8 km/sat.

Vetőtárcsa szójához. Haladási sebesség 8 km/óra.

18P-HZ
1 1



Konstrukcija nadtlačne sejalnice zagrne in pritisne insekticid (FFS) z zemljo, 
kar zagotavlja življenje čebelam.

ECO
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Preko turbine (1) se vsesa zrak iz okolice, 
kateri se predhodno prečisti skozi ciklon-
ski fi lter (2).
Prečiščeni stisnjeni zrak potuje preko raz-
delilne (3) in spiralne cevi v zračne šobe 
(4) nameščene v sejalnih agregatih (5).
Usmerjeni stisnjeni zrak izpihne odvečna 
zrna iz setvene plošče tako, da ostane 
le eno zrno, ki leži najgloblje v konusni 
izvrtini setvene plošče.
Nato se zrno, ki je ostalo v konusni izvrti-
ni, s pomočjo izmetalca (6) odloži narav-
nost v tla.
Odvečni zrak uhaja, skoraj brez pritiska, 
preko sejalnih lemežev (7) naravnost v tla, 
kjer se zagrne in potlači z zemljo.

Turbina (1) usisava zrak iz okoline 
kroz ciklonski fi lter (2).
Očišćeni i komprimirani zrak zatim 
putuje kroz razdjelnu (3) i spiralnu 
cijev prema zračnim mlaznicama 
(4), smještenima na sjetvenim  
agregatima (5).
Usmjereni i komprimirani zrak 
ispuše višak sjemenja sa sjetvene 
ploče tako da ostaje samo po jedno 
zrno, koje leži najdublje u konusnoj 
rupi sjetvene ploče.
Zatim zrno, koje je ostalo u konu-
snoj rupi pomoću izbacivača (6) 
padne direktno u zemlju.
Zrak s otrovima upuše se u braz-
du, koju pravi ralo, i  zagrće se sa 
zemljom, koju na kraju pritisne još 
potisni točak, tako da insekticidi 
ne dolaze u kontakt s vanjskim 
zrakom.

A ventilátor (1) a környezeti levegőt a 
ciklonszűrőn (2) keresztül szívja be.
A megtisztított és komprimált levegő ezt 
követően az elosztón (3) és a spirális 
csöveken keresztül a vetőegységekre (5) 
szerelt fúvókák (4) felé halad.
A nagynyomású, irányított légáram 
eltávolítja a felesleges vetőmagvakat a 
vetőtárcsáról, ily módon a kúpos kiala-
kítású furatok alján elhelyezkedő szemek 
maradnak csupán a vetőtárcsa celláiban.
Ezt követően a cellában maradt vetőma-
got a szemkidobó (6) eltávolítja, s az 
közvetlenül a földre hull.
A csávázószert tartalmazó levegő a 
csoroszlya (7) által kialakított barázdába 
kerül, ahol a talajtömörítő-kerék tömörítő 
hatására elvegyül a talajjal. Ez által a 
csávázott vetőmag felületén lévő rovarölő 
szerek nem kerülhetnek a légkörbe.



INO TRONIC PS 200 
je  dodatna oprema 
za nadzorovanje delo-
vanja setvenih baterij.

INO TRONIC PS 200 
je dodatna oprema 
za kontrolu rada 
sjetvenih baterija.

INO TRONIC PS 200  
vetésellenőrző opcióként 
rendelhető a vetőkocsik 
elenőrzésére.

Za vse tipe sejalnic priporočamo novo razvito elektroniko INO TRONIC PS 200, 
katera šteje koliko semen pade v zemljo. Senzorji so na sejalnici nameščeni tako, 
da vsako seme pri padcu v zemljo pade skozi senzor. Funkcije elektronike so še: 
skupna posejana površina, dnevno posejana površina, število semen po bateriji in 
po hektarju, čas sejanja, merjenje hitrosti. Elektronika nas ob odstopanju dejanskega 
stanja od programiranega opozori z zvočnim in vizualnim signalom na monitorju.

Za sve modele sijačic savjetujemo novu razvijeno elektriniko INO TRONIK PS 200, koja broji koliko sjemenki 
padne u zemlju.Senzori elektronike na sijačici su namješteni tako da svaka sjemenka podne kroz njega. Funkcije 
elektronike su još: ukupna posijana površina, posijana površina za svaki dan, broj sjemenki po radni bateriji i po 
hektaru, vrijeme sijanja, mjerenje brzine sjetve. Elektronika nas kod odstupanja sjetve ili kod blokade sijaćih ploča 
opozori sa zvučnim i vizualnim signalom na monitoru. 

Minden vetőgép típushoz ajánljuk az új fejlesztésű INO TRONIC PS 200 elnevezésű elektromos vetésellenőrző 
rendszert. Funkciója a földbe helyezett szemek számlálása. Az érzékelők elhelyezkedése olyan, hogy minden egyes 
leeső szemet érzékelnek. Ezen elektromos rendszer funkciói: összes bevetett terület, a munkanap alatt teljesített 
vetésterület, vetőkocsinkénti, illetve hektáronkénti vetőmagszám, vetésidő, a vetés sebessége. Az INO Tronic PS 
200 elektromos vetésellenőrző berendezés hangjelzéssel, illetve a monitoron keresztül vizuálisan fi gyelmezteti a 
felhasználót, amennyiben eltérés fi gyelhető meg a beállított paraméterektől.

ECO Shematski prikaz baterij za sejanje koruze. Vrtljiva delilna 
plošča je izvedena s konusnimi luknjami, skozi gornjo šobo piha 
zrak, kateri izpiha višek semen tako, da ostane v vsaki konusni 
luknji samo eno seme. Pri vrtenju plošče, semena potujejo v 
plošči in na določenem mestu padejo na tla. Za sigurno 
izmetavanje je izveden izmetalec, ki omogoča, da zataknjeno 
zrno izpade nepoškodovano.

Shematski prikaz rada sjetvenog aparata za kukuruz. 
U sjedištu aparata je sijača ploča, koja se stalno 
okreće. Na obodu ploče nalaze se stožasti otvori, 
koji se okretanjem ploče napune sa više sjemenki. 
Na određenom mjestu iz mlaznice djeluje struja zraka 
koja odstranjuje suvišne sjemenke i tako omogućuje a 
u svakom otvoru ostane po jedna sjemenka. 
Sjemenka nastavlja put i pri dnu aparata se ispušta u 
zemlju. Na dnu aparata smješten je izbacivač zrna koji 
omogućuje da i zaglavljeno zrno ispadne bez oštećenja.

A vetőkocsiban lévő vetőtárcsa munka közben forog. A rajta levő 
lyukak megtelnek vetőmaggal. Egy bizonyos ponton a levegő a 
felesleges magvakat lefújja és így csak egy szem marad benne. 
Ez a szem a gép alján a földbe kerül. A gép alján található a 
szemkidobó mely a beszorult szemet is sérülés nélkül eltávolítja.
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Prikaz baterij za koruzo in sončnice.

Prikaz sijačih baterija za kukuruz i suncokret.

Kukorica-, és napraforgó-vetőegységek bemutatása.

Senzor

Senzor

Szenzor



INDUSTRIJSKA OPREMA BREŽICE d.o.o.
Krška vas 34 b, 8262 Krška vas, Slovenija, EU
Tel.: +386 (0)7 49 59 233, Trgovina: (0)7 49 59 657
Fax: +386 (0)7 49 59 151, GSM: +386 (0)41 561 187
www.inobrezice.com, ino@inobrezice.si
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Legenda: K-koruza, P-pesa, F-fi ksna, T-teleskopska, HPZ-hidravlično paralelno zložljiva, GN-gnojilo, TR-transporter za gnojilo, MG-mikrogranulati, E-elektronika
Legenda: K-kukuruz, P-šećerna repa, F-fi ksna, T-teleskopsko sklopljiva, HPZ-hidrauličko paralelno sklapanje, GN-gnojivo, TR-transporter za gnojivo, MG-mikrogranulati, E-elektronika
Jelmagyarázat: K-Kukorica, P-Cukorrépa, F-fi x vázszerkezet, T-teleszkópos rendszerű vázszerkezet, HPZ-hidraulikusan, párhuzamosan összecsukható vázszerkezet, GN-műtrágya,  TR-műtrágya szállító, MG-Mikrogranulátum, E-elektronika

●  standardna oprema / standardna oprema / alapfelszerelés
○  dodatna oprema / dodatna oprema / pótlólagos felszerelés (opcionális)

4 K-F

6 K-F+GN

8 K-F+GN

8 K-HPZ 12 K-HZ

6 K-T+GN+TR

18 P-HZ12 P-F

tehnični podatki
tehnički podaci
tehnikai adatok

število vrst
broj redova
sorok száma

transportna širina cm
transportna širina cm
sorközi szélesség cm

medvrstna razdalja cm
međuredni razmak cm
sorközi szélesség cm

teža cca kg
težina cca kg
súly cca kg

km/kw potrebna moč
ks/kw potrebna snaga
erő igény LE/kW

koruza, sončnica, buča
kukuruz, suncokret, buča
kukorica, napraforgó, tök

sladkorna pesa, soja
šečerna repa, soja
cukorrépa, szója

dozator za mineralno gnojilo
depozitor za mineralno gnojivo 
műtrágyaszóró adagoló egység

dozator za mikrogranulate
depozitor za mikrogranulate
mikrogranulátum adagoló egység

4 K-F

4

300

70-75

650

45/33

●

-

○

○

6 P-F

6

300

45-50

800

75/55

-

●

-

○

6 K-T

6

300

70-75

860

75/55

●

-

○

○

6 K-F

6

450

70-75

800

75/55

●

-

○

○

8 K-F

8

600

70-75

980

75/55

●

-

○

○

8 K-HPZ

8

300

70-75

1580

90/66

●

-

○

-

12 P-F

12

600

45-50

1650

90/66

-

●

-

○

12 K-HZ

12

300

70-75

2050

120/88

●

-

-

-

18 P-HZ

18

300

45-50

2100

120/88

-

●

-

-


