
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMĂNĂTOARE CU DOZARE 
CENTRALIZATĂ ŞI DISTRIBUŢIE 

PNEUMATICĂ PENTRU CEREALE PĂIOASE 

SDC 
 

  

 

 

DOMENIUL DE APLICABILITATE 

 

Semănătoarea cu dozare centralizată şi distribuţie pneumatică pentru cereale 

păioase SDC este destinată pentru cereale păioase, leguminoase pentru boabe, plante 

de nutreţ precum şi alte plante cu seminţe asemănătoare cu ale celor menţionate mai 

sus. Semănătoarea lucreză în agregat cu tractoare de 80…100 CP pe roţi prevăzute cu 

ridicătoare hidraulice de categoria a III-a SR ISO 730-1+C1:2000, priză hidraulică 
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de forţă şi priză de putere cu turaţia de 540...1000 rot/min. 

 

PREZENTARE GENERALĂ 

 

Semănătoarea cu dozare centralizată şi distribuţie pneumatică pentru cereale 

păioase SCD are în componenţă următoarele subansambluri principale: cadru, 

brăzdare as., instalaţie hidraulică, buncăr, transmisie ventilator, ventilator, transmisie 

aparat, aparat dozare, distribuitor pneumatic, grapă cu dinţi elastici, marcator dr., 

marcator stg.,; roată stg., roată dr., tuburi ondulate, picior parcare etc. Dozarea 

seminţelor pentru toate brăzdarele se face pe cale mecanică, cu un aparat de dozare 

cu cilindru canelat, iar repartiţia şi transportul lor spre brăzdare se face pneumatic. 

Aparatul de dozare este de tipul cu cilindru canelat. Volumul de seminţe evacuat de 

aparatul de distribuţie, la o rotaţie a cilindrului canelat este dozat cu o precizie mare 

datorită unui opritor din cauciuc şi a unei perii din plastic care elimină surplusul de 

seminţe. Aparatul asigură o dozare a seminţelor constantă indiferent de denivelări 

sau lucru în pantă. Reglarea aparatului de dozare se face prin poziţionarea unei 

clapete, în stânga pentru seminţe normale şi în dreapta pentru seminţe mici. 

Cantitatea de sămânţă este dozată continuu prin umplerea spaţiului canelurilor 

datorită calculului cu precizie a secţiunii de curgere a seminţelor din buncăr ţinându-

se cont de coeficientul de densitate a fluxului de seminţe, coeficientul de debit ce 

depinde de raza orificiilor şi dimensiunile seminţelor şi de coeficientul de frecare 

interioară a seminţelor. Aparatul poate doza de la 2 la 400 kg/ha seminţe normale şi 

seminţe mici. Golirea buncărului de seminţe se face uşor prin deschiderea unei 

clapete.Ventilatorul semănătorii este de tipul cu rotor închis şi palete. Gura de 

refulare este racordată printr-o conductă la aparatul de dozare. Acţionarea 

ventilatorului se face de la priza de putere a tractorului printr-un arbore cardanic şi o 

transmisie cu curea. Viteza curentului de aer în procesul de distribuţie şi transport 

trebuie să fie mai mare decât viteza critică de plutire a seminţelor. Distribuitorul 

pneumatic are în componenţă o conducta principală de transport a amestecului aer-

seminţe şi un cap de distribuţie. 

 



 
 

  

 

PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE  

 

tipul semănătorii purtată 

sursa energetică tractor de 80 la100 CP pe roţi 

dimensiuni de gabarit în poziţie de lucru, 

mm 

- lungime 

- lăţime 

- înălţime 

 

2200 

4200 

2100 

lăţimea de gabarit în transport, mm 4120 

lumina în transport, mm 300 

masa semănătorii, kg 1130 

Numărul de rânduri semănate la o singură 

trecere 

32 

Distanţa dintre rânduri, cm 12,5 

Adâncimea maximă de semănat, cm 7...8 

Tipul brăzdarelor culturale 

Tipul aparatelor de dozare a seminţelor cilindru canelat 

Numărul de aparate de dozare 1 

Numărul de distribuitoare pneumatice 1 

Normele de semănat, kg/ha  2...400 

Viteza de deplasare în lucru, km/h 7...10 

 

EFECTE SOCIO-ECONOMICE 

 

 creşterea capacitatii de lucru cu 15 %; 

 reducera consumului de combustibil pe hectar cu cca 35 %; 

 crearea de noi locuri de muncă în societatea producătoare şi în sistemul de 

dealeri; 

 simplificarea reglajelor şi creşterea confortului utilizatorului.  


