
 
 

  

 

 

SEMĂNĂTOARE UNIVERSALĂ PENTRU 
PLANTE PRĂŞITOARE 

SPU8 
 

 
 

DOMENIUL DE APLICARE 

 Semănătoarea universală pentru plante prăşitoare SPU8 este destinată tehnologiilor de 

mecanizare a lucrărilor agricole de înfiinţare a culturilor de plante prăşitoare şi poate fi utilizată la 

semănatul unui mare număr de culturi de plante prăşitoare permiţând lucrul într-o mare diversitate 

de scheme de semănat şi condiţii de lucru. 

 

SCURTĂ PREZENTARE 

 Semănătoarea SPU8 execută semănatul de precizie bob cu bob la următoarele culturi 

principale: porumb; floarea soarelui; fasole; soia; ricin; sorg; sfeclă de zahăr; bumbac. Semănătoarea 

SPU8 poate executa semănatul în cuiburi cu 2-4 seminţe şi la următoarele culturi: pepeni, castraveţi, 

dovlecei, dovleac. 

 

CARACTERISTICI DIMENSIONALE ŞI CONSTRUCTIVE 

- Tipul semănătorii ............................................................... purtată în lucru şi semipurtată în transport 



 
 

  

 

- Dimensiuni de gabarit, mm 

- lungime  ........................................................................................................................... 2150 

- lăţime (cu marcatoarele ridicate)  ................................................................................ ……5600 

- înălţime (cu marcatoarele coborâte)  ........................................................................... ……1450 

- Gabarit în transport, m .................................................................................................................. 2,100 

- Capacitatea unei cutii de seminţe,dm3 ............................................................................................... 25 

- Numărul de rânduri semănate la o singură trecere .............................................................................. 8 

- Distanţa între rânduri, cm ........................................................................................................... 45 - 70 

- Lăţimea maximă de lucru, m ............................................................................................................ 5,6 

- Adâncimea de semănat, cm .......................................................................................................... 2 - 12 

- Tipul distribuitorilor de seminţe ........................................................................... pneumatic cu discuri 

- Poziţia discurilor de distribuţie ................................................................................................ verticală 

- Tipul răzuitorului ......................................................................................................................... elastic 

- Tipul roţilor de tasare......................................... cu anvelopă de presiune zero cu profil în formă “V” 

- Tipul exhaustorului ................................................................ cu palete curbate înainte, cu rotor închis 

- Controlul distribuţiei seminţelor ................................. cu ajutorul unui monitor de control automat 

- Tipul marcatorilor de urmă ............................................................................................... cu disc sferic 

- Acţionarea marcatorilor de urmă .................................. cu mecanism tip “foarfecă“ acţionat hidraulic 

- Viteza maximă de deplasare în lucru, km/h 

- pentru culturi cu densitate mică pe rând ................................................................................. 10 

- pentru culturi cu densitate mare pe rând ................................................................................... 6 

- Masa totală, kg ................................................................................................................................. 942 

 

UTILIZATORI 

Societăţi agricole mecanizate 

Asociaţii de producători agricoli particulari 

Producători agricoli individuali 

 

PERFORMANŢE 

- Creşte cifra de afaceri la producător cu cca. 10 miliarde lei anual; 

- Îmbunătăţeşte condiţiile de muncă ale fermierilor; 

- Reduce consumurile de energie, carburant, forţă de muncă şi cheltuielile de întreţinere şi reparaţii 

cu cca. 15%. 

 


