
 
 

  

 

 

 

 

 

 

SEMĂNĂTOARE PENTRU LEGUME 

PNEUMATICA 
SLP8 

 

 
 

DOMENIUL DE APLICABILITATE 

Semănătoarea pentru legume, pneumatică SLP8 specializată pentru seminţe mici şi 

foarte mici este destinată tehnologiilor de mecanizare a lucrărilor agricole de înfiinţare a 

culturilor de legume, fiind utilizată la semănatul unui mare număr de culturi de legume. 

Permite lucrul într-o mare diversitate de scheme de semănat şi condiţii de lucru. 
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PREZENTARE GENERALA 

 

 Semănătoarea pentru legume, pneumatică SLP8, este de tipul purtată în spatele 

tractorului pe ridicătorul hidraulic în trei puncte în timpul lucrului şi în timpul transportului 

la punctul de lucru. 

 Semănătoarea pentru legume, pneumatică SLP8 se compune din următoarele 

subansambluri principale: cadru, roată stânga, roată dreapta, instalaţie de vacuum, secţie de 

semănat, transmisie, braţ marcator, marcator, dispozitiv acţionare marcatori, cablu acţionare 

marcatoare , picior parcare. 

PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE 

 

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

- Dimensiuni de gabarit, mm 

- lungime ................................................................................. ……1410 

- lăţime (cu marcatoarele ridicate)  ......................................... ……3000 

- înălţime (cu marcatoarele coborâte)  ................................... ……1240 

- Înălţimea de încărcare a cutiilor de seminţe (în poziţie de lucru), mm ............... 350 

- Gabarit în transport, m ................................................................................................. 3 

- Capacitatea unei cutii de seminţe,dm
3
 ........................................................................ 5 

- Sursa energetică ............................................................ tractoare de 45 –65 CP pe roţi 

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

- Distanţa între rânduri, cm .................................................................................20 - 150 

- Lăţimea maximă de lucru, m ....................................................................................... 3 

- Adâncimea de semănat, cm .................................................................................... 2 - 6 

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

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

- Tipul răzuitorului ............................................................................................... reglabil 

- Tipul roţilor de pretasare .......................................................... lise, cu cauciuc, riflate 

- Tipul roţilor de tasare ............................................................................ lise, cu cauciuc 

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

- Tipul marcatorilor de urmă ............................................................................... cu daltă 

- 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 ............................................. 7 

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

- Viteza maximă de deplasare în transport, km/h ........................................................ 20 

 

EFECTE ECONOMICE 

 

 creşterea cifrei de afaceri a agentului economic producător 

 îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale fermierilor; 

 simplificarea reglajelor şi creşterea confortului utilizatorului; 

 reducerea consumurilor de energie, carburant şi forţă de muncă şi a cheltuielilor de 

întreţinere şi reparaţii a acestor utilaje. 


