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Precyzyjny siew kukurydzy
Podciśnienie czy nadciśnienie



Übersicht über die neuen Maestro SerienPrzyszłościowe rozwiązania
siewników punktowych Horsch Maestro

AirVac
Podciśnieniowy aparat wysiewający

AirSpeed
Nadciśnieniowy aparat wysiewający

8 – 12 rzędów / 45 – 80 cm 8 – 12 rzędów / 45 – 80 cm 8 rzędów / 70 – 75 cm 

8 – 12 rzędów / 45 – 80 cm 8 – 12 rzędów / 45 – 80 cm 



Dlaczego?

AirVac AirSpeed

Porównanie systemów AirVac i AirSpeed



AirVac AirSpeed

Precyzyjne pojedynkowanie podciśnieniem i optymalne umieszczenie 
ziaren w glebie

Dokładne pojedynkowanie nadciśnieniem i perfekcyjne utrzymanie 
odstępów pomiędzy roślinami poprzez wstrzeliwanie nasion 
strumieniem powietrza i zatrzymywanie rolką dociskową

Realna prędkość robocza 10 km/h Realna prędkość robocza 15 km/h

Maksimum potencjału plonotwórczego roślin jest wykorzystane Bardzo duża wydajność powierzchniowa i efektywność wykorzystania

Ograniczenie: prędkość robocza
Ograniczenie: rolka dociskowa i mokre warunki, bardzo płytki siew, 
duże ziarna

Docelowi klienci: 
Gospodarstwa z różnymi roślinami uprawnymi, gospodarstwa na 
stawione na elastyczne reagowanie.

Docelowi klienci: 
Usługodawcy, gospodarstwa wielkoobszarowe, które muszą zasiać 
dużą liczbę ha w krótkim czasie

Porównanie systemów AirVac i AirSpeed



Podciśnieniowy system dozowania AirVac
Moduł sterujący oddzielony 
od aparatu wysiewającego

Ciągła kontrola rozłożenia nasion poprzez czujnik 
optyczny w rurze wylotowej

Komfortowe otwieranie aparatu wysiewającego za 
pomocą jednego zatrzasku gumowego



• Bardzo prosta budowa i obsługa

• Zabieranie pojedynczych nasion podciśnieniem

• Brak potrzeby regulacji elementu odrzucającego
podwójne nasiona

• Niski poziom podciśnienia i 
bardzo małe siły potrzebne do napędu 

• Niewiele elementów ruchomych,
minimalne zużycie ścierne

• Uniwersalny element oddzielający podwójne nasiona
dla kukurydzy, słonecznika, buraków cukrowych,
rzepaku i sorgo

• Specjalny element tylko dla tarczy z dwoma rzędami
otworów do wysiewu bardzo dużych ilości nasion soi

Podciśnieniowy system dozowania AirVac



Tarcze nasienne i rolki czyszczące

• Szybkie przestawienie do siewu innych nasion tylko poprzez zmianę tarczy nasiennej, ewentualnie kółka 
czyszczącego

• Kółko czyszczące zapobiega niewysianiu ziarna
przez oczyszczenie otworu w tarczy i pewność,
że ziarno może się w nim osadzić

• Kółko oczyszczające musi odpowiadać liczbie
otworów na tarczy i przy zmianie tarczy na inną o innej
liczbie otworów trzeba mieć to na uwadze
(19, 30, 48, 95, 96 otworów na tarczy)

• Soja: tarcza o 48 otworach lub tarcza z dwoma rzędami
otworów – liczba otworów 96 ze specjalnym elementem
oddzielającym

96 48 30
(w dwóch rzędach)







Wybór i dobór kółek dogniatających

Standardowe kółka V, 25 mm Standardowe kółko V, 25 mm i kółko metalowe ostrogowe 

Standardowe kółka V, 50 mm

Na gleby lekkie i 
średnie

Na gleby średnie 
i ciężkie

Standardowe kółko V, 25 mm i kółko metalowe palcowe 

Na stanowiska 
piaszczyste

Kółka V, 50 mm 
profilowane, zaleca 
się do siewu nasion 
drobnych



Wybór i dobór kółek dogniatających



Wyniki testów polowych z kółkami dociskowymi

Ciężkie gliny (Francja)

Dwa kółka
palcowe

Kółko normalne + 
kółko palcowe

Kółko normalne + 
kółko palcowe

Kółko normalne + 
kółko ostrogowe
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• Kółka niestandardowe należy zakładać 
zawsze po stronie redlicy nawozowej

• Gleba między szczeliną nawozową a 
ziarnową będzie skruszona

• Siewka może łatwiej rosnąć korzeniami w 
kierunku depozytu nawozowego

Francja 19.05



Porównanie układu jezdnego modeli serii C

Koła bliźniacze Koła bliźniacze
Zaleta nieparzystej liczby rzędów:
przy szerokim ogumieniu koła nie 

ugniatają rzędów



Hydrauliczna regulacja odcisku redlic: 

- Ustawiana z terminala w kabinie

- Automatyczna dzięki sytemowi AutoForce

Maestro - Jednostka wysiewająca



Na przykład 300kg nacisku redlicy

Gleby lekkieGleby zakamienione

Jak można najlepiej dopasować nacisk redlicy?

Nacisk na redlicę zespołu wysiewającego – Maestro z systemem Auto Force



dopasowanie nacisku redlicy można wykonać  z traktora

Maestro z systemem Auto Force

Optymalne ciśnienie – optymalna głębokość siewu Za duży nacisk                za słaby nacisk             optymalny nacisk
Za duże zagęszczenie    za płasko wysiane        optymalna głębokość siewu



AutoForce = Automatyczne ustawianie nacisku redlicy z kabiny operatora



glina

Gleba gliniasta z kamieniami: BT I
300 Kg

125 Kg

250 Kg

Maestro - Jednostka wysiewająca



300 Kg
125 Kg

125 Kg

Uprawa:Terrano

08/05

Fst: 15%
Dst: 0,5%

Fst: 5%
Dst: 1%

Gleba gliniasta z kamieniami: BT I

Maestro - Jednostka wysiewająca



250 Kg 300 Kg125 Kg 250 Kg 300 Kg125 Kg

08/05

Tonboden mit Steine: BT I

Maestro-Körper



250 Kg 350 Kg

150 Kg

AF Δ95   AF Δ75

AutoForce



Oznakowanie momentu wschodu roślin

Wschody ziaren

15.05

16.05

17.05

18.05

19.05

20.05

21. + 22.05



Maestro seria C – Auto Force

Sustem 

S
u
s
t
e
m

Sustem 

Li
cz

b
a 

ro
śl

in
 w

 t
ej

 s
am

ej
 fa

zi
e 

w
zr

o
st

u

Data

Sustem 

Sustem 

Sustem 
Z systemem Auto Foce:

Nacisk optymalny
Bez systemu Auto Foce:

350 kg
Za dużo!!!



Maestro seria R


