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INSTRUCȚIUNI 
1 - INTRODUCERE  
Înainte să începeți să lucrați cu semănătoarea, vă rugăm să citiți și respectați aceste instrucțiuni. În acest fel, veți 
evita accidentele; veți reduce costurile de reparație și va crește viața semănătoarei Dumneavoastră.  
Utilizatorii trebuie să citească și să aplice regulile de siguranță și de prevenire a accidentelor posibile. Mașina 
trebuie să fie utilizată de către persoane competente, care au citit cu atenție manualul. BUFER nu își poate asuma 
nici o responsabilitate pentru daunele cauzate de incapacitatea de a respecta instrucțiunile conținute în acest 
manual de operare.  
2 - INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ  
2.1 Simboluri de siguranță  
SIMBOLURI DE SIGURANȚĂ DIN MANUALUL DE OPERARE  



 
Pentru a evita defectarea mașinii   Pentru a facilita  Pentru a evita rănirea   

funcţionarea maşinii               

 
2.2 INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ  
Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul, în caz de nelămuriri contactați tehnicieni. 
Producătorul își declină orice responsabilitate pentru nerespectarea prevederilor de siguranță și de prevenire a 
accidentelor descrise mai jos.  
Citiți manualul de utilizare și întreținere înainte de a începe lucrul și păstrați acest manual întrun loc ușor accesibil.  
Reglementările de trafic rutier trebuie să fie respectate atunci când mașina este tractată pe drum.  
Persoane sau animale nu pot fi transportate pe mașină în timpul de lucru și în timpul transportului.  
Puteți fi rănit dacă nu purtați îmbrăcăminte adecvată. Îmbrăcămintea lejeră poate fi prinsă în echipament. Purtați 
îmbrăcăminte de protecție potrivită locului de muncă. Exemple de îmbrăcăminte de protecție sunt: o pălărie tare, 
încălțăminte de protecție, ochelari de protecție, un overall potrivit, protectoare de ureche și mănuși industriale. 
Păstrați manșetele fixate. Nu purtați o cravată sau eșarfă.  
Înainte de a porni mașina, controlați toate punctele de legătură, șuruburi și piulițe. Dacă este necesar, strângeți-
le. Dacă există vreo piesă uzată înlocuiți-o.  
Transmiterea punctului de putere trebuie să fie reglată atunci când motorul este oprit.  
Nu părăsiți scaunul șoferului în timp ce tractorul funcționează.  
Înainte de a conecta punctul de alimentare, asigurați-vă că nimeni nu stă în  proximitatea periculoasă a aparatului.  
Sistemul hidraulic generează presiuni extrem de mari. Toate conductele, furtunurile și conexiunile trebuie să fie 
verificate în mod regulat pentru scurgeri externe și vizibile daune. Durata de viață utilă pentru aceste elemente nu 
este mai mare de șase ani. Trebuie să le schimbați după această perioadă.  
Pentru a vă parca mașina, trebuie s-o asigurați cu un stabilizator care este în mijlocul mașinii.  
Înainte de a începe o deplasare cu o mașină de fălțuit, asigurați-vă că rama este complet pliabilă.  
INSTRUCȚIUNI 
2.3 Abțibilduri de siguranță pe mașină  
Semnele descrise sunt reproduse pe mașină. Păstrați-le curățați și înlocuiți-le, dacă acestea se desprind sau devin 
ilizibile. Citiți cu atenție fiecare descriere și învațăți semnificațiile lor.  
Stați departe de partea din spate al tractorului în timpul operațiunii de cuplare.  
Stați departe de angrenaje din cauza capturării și prinderii dispozitivelor tip turnare.  
Nu așezați sub markerii de cale.  

Vă rugăm să citiți cu atenție toate instrucțiunile de siguranță și instrucțiunile 
de folosire cuprinse în prezentul manual de operare.  
Opriți motorul tractorului și pentru a evita pornirea acestuia în timpul 
întreținerii sau repararea   semănătorii

  



INSTRUCȚIUNI 
2.4 Livrare  
Pentru a încărca și descărca VPHE și VPHE-D, utilizați două rânduri de centru.(Fig.1,2)  
Când primiți masina, verificați eventualele daune provocate în timpul de transport și verificați toate 
piesele.  
Din cauza pericolului amintit, această operațiune ar trebui să fie efectuată de către personal instruit 
și persoane responsabile.Greutatea mașinii este indicată pe placa de identificare.  
DESCRIERE GENERALĂ 
3-DESCRIEREA GENERALĂ A MAȘINII  
Acesta este produs cu sau fără rezevor de îngrășământ. Semănătoarele sunt operate prin 
intermediul sistemului pneumatic. Această mașină se pune în mișcare de la arborele cardanic. 
Semănătoarea este operată printrun sistem de legătură universală în trei puncte.  
3.1 DOMENII DE UTILIZARE  
Semănătoarea pneumatică poate fi folosită pentru însămânțare fină. Cu această mașină pot fi 
aruncare diferite tipuri de semințe, cum ar fi porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, soia, arahide, 
pepene verde, pepene galben, castravete, roșii și ceapă poate fi semănate pe orice tip de sol 
cultivat. ATENȚIE  
  
Nu umpleți recipientele cu emințe și îngrășăminte înainte de a transporta mașina pe câmp. 
Rezervoarele trebuie să fie umplute cu semințe și îngrășăminte pe teren. În caz contrar, aparatul 

poate fi deteriorat în timpul transportului.  
 AVERTISMENT  
BUFER VPHE și VPHE-D sunt pentru semănare. Alte utilizări, care nu sunt inlcuse  

în manualul de operare nu doar pot distruge mașina, dar pot răni și utilizatorul.  
  
DESCRIERE GENERALĂ  
3.2 Părțile principale ale mașinii  

 

Șasiu  

3.3 Rânduri de semănare  
3.3.1 Unitate de semănare   
VPHE/VPHE-G tip brăzduitor pentru sfeclă de zahăr  
    Good Mapper  

 
DESCRIERE GENERALĂ  
3.3.2 Unitate de semănătoare tip standard VPHE/VPHE-G   
Good Mapper  

3.3.3 Unitate de semănătoare tip disc  

  
 

  

End     

Rotor     Rezervor                                 



 

  

     
 GENERAL DESCRIPTION  
3.3.4  . DISCURI SEMĂNĂTOARE  

NUMĂR  
ORIFICII DISC  

DIMENSIUNE 
ORIFICII  

TIP SEMINŢE  

10  0 3>5/0 4  dovleac  

10-20  0 2.5  pepene  

13  0 3,5  Floarea soarelui (dimensiune mare şi medie)  

26  03  Floarea soarelui pentru ulei  

20-26  05  Porumb (mare)  

20-26  0 4,5  Porumb (mediu), fasole  

26  0 3,5  Porumb pentru popcorn  

72  0 3,5  Bumbac, soia  

36-52  02,1  Sfeclă de zahăr  

36  0 1,7  Sfeclă de zahăr  

36  0 5,5  năut(mici)  

36  0 6,5  năut(mare)  

20  07  arahide  

104  0 1,2  ceapă  

72  0  1,1  Roşii, castraveţi  

72  0 1,5  Roşii, spanac  

  
SPECIFICAŢII TEHNICE 4.1 MODELUL VPHE (Tip brăzduitor telescopic)  



  
SPECIFICAŢII TEHNICE  
4.2 MODELUL VPHE-D (TIP DISC)  
  
  

VPHE TIP BRĂZDUITOR  4 Randuri  5 Randuri  6 Randuri  8 Randuri  

LĂŢIME TOTALĂ (cm)  
45 cm  70 cm  45 cm  70 cm  45 cm  70 cm  45 cm  70 cm  

300  300  300  350  350  420  350  560  

DISTANŢĂ ÎNTRE RÂNDURI  MIN.&MAX  30-30   30-80   30-30   30-80   

Ajustabil  Ajustabil  Ajustabil  Ajustabil  

CAPACITATE REZERVOARE  
SEMINTE (KG)  32 LT X 4  32 LT X 5  32 LT X 6  

32 LT X 8  
   

CAPACITATE REZERVOR  
ÎNGRĂŞĂMINTE (kg)  140+140  140+140  140+140  140+140  140+140  200+200  200+200  320+320  

REVOLUŢIE P.T.O. (d/d)  540  540  540  540  

CERINŢE MINIME DE  PUTERE (hp)  

65-70  70-75  80-85  120-130  

GREUTATE (kg)  

cu rezervor 
îngrăşăminte  900  870  1.000  970  1.160  1.120  1.400  1.350  

fara rezervor 
îngrăşăminte  800  770  900  860  1.030  990  1.220  1.170  



  
  
  
  

SPECIFICAŢII TEHNICE 4.3 MODELUL VPYT-D(TIP DISC TELESCOPIC)  
  
  

VPHE-D TIP BRĂZDUITOR  4 Randuri  5 Randuri  6 Randuri  8 Randuri  

LĂŢIME TOTALĂ (cm)  

45 cm  70 cm  45 cm  70 cm  45 cm  70 cm  45 cm  70 cm  

300  300  300  350  350  420  350  560  

DISTANŢĂ ÎNTRE RÂNDURI  MIN.&MAX  

40-30   40-80   40-80  40-80  

CAPACITATE REZERVOARE  
SEMINTE (KG)  32 LT X 4  32 LT X 5  32 LT X 6  

32 LT X 8  
   

CAPACITATE REZERVOR  
ÎNGRĂŞĂMINTE (kg)  140+140  140+140  140+140  140+140  140+140  200+200  200+200  320+320  

REVOLUŢIE P.T.O. (d/d)  540  540  540  540  

CERINŢE MINIME DE  PUTERE (hp)  

65-70  70-75  80-85  120-130  

GREUTATE (kg)  

cu rezervor 
îngrăşăminte  950  970  1.040  1.070  1.250  1.290  1.530  1.590  

fara rezervor 
îngrăşăminte  850  370  930  960  1.120  1.160  1.350  1.410  



  
  

 

 

 

 

 

 

  

VPYT-D TIP BRĂZDUITOR  4 Randuri  5 Randuri  6 Randuri  8 Randuri  

LĂŢIME TOTALĂ (cm)  
45 cm  70 cm  45 cm  70 cm  45 cm  70 cm  45 cm  70 cm  

300  300  300  350  350  420  350  560  

DISTANŢĂ ÎNTRE RÂNDURI  MIN.&MAX  40-80   40-80   40-80  40-80  

Reglabil  Reglabil  Reglabil  Reglabil  

CAPACITATE REZERVOARE  
SEMINTE (KG)  32 LT X 4  32 LT X 5  32 LT X 6  

32 LT X 8  
   

CAPACITATE REZERVOR  
ÎNGRĂŞĂMINTE (kg)  140+140  140+140  140+140  140+140  140+140  200+200  200+200  320+320  

REVOLUŢIE P.T.O. (d/d)  540  540  540  540  

CERINŢE MINIME DE  PUTERE (hp)  

65-70  70-75  80-85  120-130  

GREUTATE (kg)  

cu rezervor 
îngrăşăminte  900  1.000  1.040  1.110  1.290  1.330  1.560  1.640  

fara rezervor 
îngrăşăminte  880  900  970  1.000  1.160  1.200  1.400  1.460  



SPECIFICAŢII TEHNICE  
4.4 MODELUL VPYT (Tip brăzduitor telescopic)  
  

VPYT TIP BRĂZDUITOR  4 Randuri  5 Randuri  6 Randuri  8 Randuri  

LĂŢIME TOTALĂ (cm)  
45 cm  70 cm  45 cm  70 cm  45 cm  70 cm  45 cm  70 cm  

300  300  300  350  350  420  350  560  

DISTANŢĂ ÎNTRE RÂNDURI  MIN.&MAX  30-80   30-81  30-82  30-83  

Ajustabil  Ajustabil  Ajustabil  Ajustabil  

CAPACITATE REZERVOARE  
SEMINTE (KG)  32 LT X 4  32 LT X 5  32 LT X 6  

32 LT X 8  
   

CAPACITATE REZERVOR  
ÎNGRĂŞĂMINTE (kg)  140+140  140+140  140+140  140+140  140+140  200+200  200+200  320+320  

REVOLUŢIE P.T.O. (d/d)  540  540  540  540  

CERINŢE MINIME DE  PUTERE (hp)  

65-70  70-75  80-85  120-130  

GREUTATE (kg)  

cu rezervor 
îngrăşăminte  930  900  1.030  1.00  1.200  1.160  1.450  1.400  

fara rezervor 
îngrăşăminte  830  900  930  890  1.070  1.130  1.270  1.220  



 
UNITATE DE RÂND TIP PLUG SEMINȚE : 

DOVLEAC 

 

1 DISC DE SEMĂNAT • Ø3,5 sau Ø4 mm Dimensiune găuri 
• 8 găuri 

 

2 Placă de preaplin placă fixă C-3 

 

3 SELECTORI 

SELECTOR A 
12 SAU 13 

 
SELECTOR B 

Îndepărtați selectorul B inelul de metal și fixați 
inelul de metal special  

SELECTOR B                                                                      
8- 

9  

4 VIDMETRU 60-65 BAR 
 

5 DISTRIBUITOR DE SEMINȚE ALUMINIU 
ATENȚIE - PENTRU SEMINȚE DE DOVLEAC, VĂ 

RUGĂM SĂ COMANDAȚI DISTRIBUITOR DE 
ALUMINIU SPECIAL, CARE ARE LOC SPECIAL ÎN 

INTERIORUL ALUMINIULUI  

6 SEED KNOCKER ATENȚIE - ÎNDEPĂRTAȚI INELUL DE METAL DE 
SEMINȚE 

 
8 PLUG SEMINȚE PLUG 8,5 MM  DE FONTĂ 

 
UNITATE RÂND DE TIP DUBLU DISC SEMINȚE 

: DOVLEAC 

 

1 DISC DE SEMĂNAT • Ø3,5 sau Ø4 mm Dimensiune găuri 
• 8 găuri 

 

2 Overflow Plate placă fixă C-3 
 

  SELECTOR A 
12 SAU 13 

 

SELECTOR B  
3 SELECTORI Îndepărtați selectorul B inelul de metal și fixați 

inelul de metal special  

SELECTOR B                                                                      
8- 

9 
 

4 VIDMETRU 60-65 BAR 
 

5 DISTRIBUITOR DE SEMINȚE ALUMINIU 
ATENȚIE - PENTRU SEMINȚE DE DOVLEAC, VĂ 

RUGĂM SĂ COMANDAȚI DISTRIBUITOR DE 
ALUMINIU SPECIAL, CARE ARE LOC SPECIAL ÎN 

INTERIORUL ALUMINIULUI 
 

6 INEL METAL SEMINȚE ATENȚIE - VĂ RUGĂM ÎNDEPĂRTAȚI INELUL DE 
METAL DE SEMINȚE 

 

 



UNITATE RÂND TIP PLUGT 
SEMINȚE : FLOAREA SOARELUI MARE(FLOAREA SOARELUI PENTRU MÂNCAT) 

 

1 DISC DE SEMĂNAT • Ø4 mm dimensiune găuri 
• 13 găuri  

2 Placă de preaplin placă fixă C-3 

 

3 SELECTORI 

SELECTOR A 
12 SAU 13 

 

SELECTOR B 
Îndepărtați inelul de metal de la selector B și fixați 

inel special 
 

SELECTOR B 8-
9 

 

4 VIDMETRU 60-65 BAR 
 

5 INEL DE METAL SEMINȚE ATENȚIE - ÎNDEPĂRTAȚI INELUL DE METAL 
SEMINȚE  

7 PLUG SEMINȚE 8,5 MM PLUG FONTĂ 

 

UNITATE RÂND DISC DUBLU 
SEMINȚE : FLOAREA SOARELUI DE MĂRIME MARE (FLOAREA SOARELUI PENTRU MÂNCAT) 

 

1 DISC DE SEMĂNAT: • Ø4 mm dimensiune găuri 
• 13 găuri 

 

2 Placă de preaplin placă fixă C-3 

 

3 SELECTOR 

SELECTOR A 
12 SAU 13 

 
SELECTOR B 

Îndepărtați inelul de metal de la selector B și fixați 
inel special  

SELECTOR B 8-
9 

 

4 VIDMETRU 60-65 BAR 

 

5 INEL DE METAL SEMINȚE ATENȚIE - ÎNDEPĂRTAȚI INELUL DE METAL 
SEMINȚE 

 
 



UNITATE RÂND TIP PLUG 
SEMINȚE: FLOAREA SOARELUI DE MICĂ DIMENSIUNE (FLOAREA SOARELUI PENTRU MÂNCAT) 

 

1 DISC DE SEMĂNAT • Ø3,5 mm dimensiune găuri 
• 13 găuri 

 

2 Placă de preaplin placă fixă C-2 

 

3 SELECTORI 

SELECTOR A 
12 SAU 13 

 
SELECTOR B 

Îndepărtați inelul de metal de la Selector și fixați 
inel de metal special  

SELECTOR B 8-
9 

 

4 VIDMETRU 55-60 BAR 
 

5 INEL DE METAL SEMINȚE ATENȚIE - ÎNDEPĂRTAȚI INELUL DE METAL 

 

7 PLUG SEMINȚE 8,5 MM PLUG DE FONTĂ 

 

UNITATE RÂND TIP DUBLU DISC 
SEMINȚE: FLOAREA SOARELUI DE DIMENSIUNE MICĂ (FLOARE SOARELUI PENTRU MÂNCAT) 

 

1 DISC DE SEMĂNAT • Ø3,5 mm dimensiune găuri 
• 13 găuri  

2 Placă de preaplin Placă fixă C-2 

 

3 SELECTORI 

SELECTOR A 
12 SAU 13  

SELECTOR B 
Îndepărtați inelul de metal de la selector B și fixați 

inel special  

SELECTOR B 8-
9 

 

4 VIDMETRU 55-60 BAR 

 

5 INEL DE METAL SEMINȚE ATENȚIE - ÎNDEPĂRTAȚI INELUL DE METAL  

 



UNITATE RÂND TIP PLUG 
SEMINȚE :FLOAREA SORELUI MARE PENTRU ULEI 

 

1 DISC DE SEMĂNAT • Ø3,0 mm dimensiune găuri 
• 20-26 găuri  

2 Placă de preaplin Placa C1 ar trebui fixată în punctul "2" 

 

3 SELECTORI 

SELECTOR A 
10 

 

SELECTOR B                                                                      4-5  

4 VIDMETRU 40-50 BAR 

 

5 INEL DE METAL SEMINȚE ATENȚIE - ÎNDEPĂRTAȚI INELUL DE METAL 

 

7 PLUG SEMINȚE 8,5 MM PLUG DE FONTĂ 

 

DOUBLE DISC TYPE ROW UNIT SEED 
: BIG SIZE SUNFLOWER FOR OIL 

 

1 DISC DE SEMĂNAT Ø3 mmdimensiune găuri                                      20 sau 
26 de găuri  

2 Placă de preaplin Placa C1 ar trebui fixată în punctul "2"  

3 SELECTOR 

SELECTOR A 
Trebuie să fie instalat la gaura nr. 10.  

SELECTOR B 
Maneta selectorului de viteze nr 4-5 care urmează să 

fie fixată. 
 

4 VIDMETRU Trebuie să fie de 40 / 50 bari.  

5 DISC SEMINȚE ATENȚIE - FIXAȚI INELUL DE METAL  

 



UNITATE RÂND TIP PLUG SEED : SMALL 
SIZE SUNFLOWER FOR OIL 

 

1 DISC DE SEMĂNAT • Ø2,5 mm dimensiune semințe 
• 20-26găuri 

 

2 Placă de preaplin Placa C1 ar trebui fixată în punctul "2" 

 

3 SELECTORI 

SELECTOR A 
10 

 

SELECTOR B                                                                      3-4 

 

4 VIDMETRU 35-45 BAR 

 

5 INEL METAL DE SEMINȚE 
ATENȚIE - ÎNDEPĂRTAȚI INELUL DE 
METAL 

 

7 PLUG SEMINȚE 8,5 MM PLUG DE FONTĂ 

 

IUNITATE RÂND TIP DISC DUBLU 
SEMINȚE : SEMINȚE DIMENSIUNE MICĂ FLOAREA SOARELUI 

 

1 DISC DE SEMĂNAT 
Ø2,5 mm dimensiune găuri 
20-26 găuri 

 

2 Placa de preaplin Placa C1 ar trebui fixată în punctul "2" 

 

3 SELECTORI 

SELECTOR A 10 

 

SELECTOR B                                                                      
3-4 

 

4 VIDMETRU 35-45 BAR  

5 INEL DE METAL SEMINȚE ATENȚIE - FIXAȚI INELUL DE METAL  

 



UNITATE RÂND TIP PLUG SEMINȚE : PORUMB DIMENSIUNE MARE 

 

1 DISC DE SEMĂNAT 
Ø4,5 OR Ø5,0  mm dimensiune găuri 
20-26 găuri 

 

2 Placă de preaplin 
Placa C1 are trebui fixată în punctul 
"3" 

 

3 SELECTORI 

SELECTOR A 11 SAU12 
 

SELECTOR B 6 

 

4 VIDMETRU 50-60 BAR 
 

5 INELD DE METAL SEMINȚE 
ATENȚIE - ÎNDEPĂRTAȚI INELUL DE 
METAL 

 
7 PLUG SEMINȚE 8,5 MM PLUG DE FONTĂ 

 

DOUBLE DISC TYPE ROW UNIT SEED : BIG SIZE CORN 

 

1 DISC DE SEMĂNAT 
Ø4,5 OR Ø5,0  mm dimensiune găuri 
20-26 găuri 

 

2 PLACĂ DE PREAPLIN 
Placa C1 are trebui fixată în punctul 
"3" 

 

3 SELECTORI 

SELECTOR A 11 SAU 12  

SELECTOR B 
6 

 

4 VIDMETRU 50-60 BAR 
 

5 INEL DE METAL SEMINȚE ATENȚIE - FIXAȚI INELUL DE METAL 
 

 



UNITATE RÂND TIP PLUG SEMINȚE: 
PORUMB DIMENSIUNE MICĂ 

 

1 DISC DE SEMĂNAT • Ø3,5  mm dimensiune găuri 
• 20-26 găuri 

 

2 Placa de preaplin Placa C1 ar trebui fixată în punctul"1" 
 

3 SELECTORI 

SELECTOR A 
10 OR 11 

 
SELECTOR B 4-

5 
 

4 VIDMETRU 45-50 BAR 
 

5 INEL DE METAL SEMINȚE ATENȚIE - ÎNDEPĂRTAȚI INELUL DE METAL  

7 PLUG DE SEMINȚE 8,5 MM PLUG DE FONTĂ 

 

UNITATE RÂND TIP DUBLU DISC 
SEMINȚE: PORUMB DIMENSIUNE MICĂ 

 

1 DISC DE SEMĂNAT • Ø3,5  mm dimensiune găuri 
• 20-26 găuri 

 

2 Placa de preaplin Placa C1 ar trebui fixată în punctul"1" 
 

3 SELECTORI 

SELECTOR A 
10 SAU 11 

 

SELECTOR B 4-
5 

 

4 VIDMETRU 45-50 BAR  

5 INEL DE METAL SEMINȚE ATENȚIE - FIXAȚI INELUL DE METAL  

 



UNITATE RÂND TIP PLUG SEMINȚE : 
SFECLĂ DE ZAHĂR PLACAT 

 

1 DISC DE SEMĂNAT • Ø2,1  mm dimensiune găuri 
• 36 găuri 

 

2 Placă de preaplin Placa C1 ar trebui fixată în punctul "1" 
 

3 SELECTORI 

SELECTOR A 
9 SAU 10 

 

SELECTOR B 
4 

 

4 VIDMETRU 25-30 BAR 
 

5 INEL DE METAL SEMINȚE ATENȚIE - FIXAȚI INELUL 
 

 

6 PLUG SEMINȚE 6,5 MM PLUG DE FONTĂ 

 

UNITATE RÂND TIP DISC DUBLU 
SEMINȚE : SFECLĂ DE ZAHĂR PLACAT 

 

1 DISC DE SEMĂNAT • Ø2,1  mm dimensiune găuri 
• 36 găuri 

 

2 Placă de preaplin Placa C1 ar trebui fixată în punctul "1" 
 

3 SELECTORS 

SELECTOR A 
9 SAU10 

 

SELECTOR B 
4 

 

4 VIDMETRU 25-30 BAR 
 

5 INEL DE METAL SEMINȚE ATENȚIE - FIXAȚI INELUL 
 

 



UNITATE RÂND TIP PLUG 
SEMINȚE :SFECLĂ DE ZAHĂR 

 

1 DISC DE SEMĂNAT • Ø1,7  mm dimensiune găuri 
• 36 găuri  

2 Placa de preaplin Placa C1 ar trebui fixată în punctul "1" 
 

3 SELECTORI 

SELECTOR A 
7 SAU 8 

 

SELECTOR B 
3 SAU 4  

4 VIDMETRU 25-30 BAR 
 

5 INEL DE METAL SEMINȚE ATENȚIE- FIXAȚI INELUL DE METAL 
 

 

6 PLUG SEMINȚE 6,5 MM PLUG FONTĂ CAST IRON COULTER 

 

UNITATE RÂND TIP DISC DUBLU SEMINȚE :  SFECLĂ 

 

1 DISC DE SEMĂNAT 
Ø1,7  mm dimensiune găuri 
36 găuri 

 

2 Placa de preaplin Placa C1 ar trebui fixată în punctul "1" 
 

3 SELECTOR 

SELECTOR A 7 SAU8  

SELECTOR B 3 SAU 4 
 

4 VIDMETRU 25-30 BAR  

5 INEL DE METAL SEMINȚE ATENȚIE- FIXAȚI INELUL DE METAL 

 
 



UNITATE RÂND TIP PLUG 
SEMINȚE :SOIA 

 

1 DISC DE SEMĂNAT • Ø3,5  mm dimensiune găuri 
• 72 găuri  

2 Placă de preaplin Placa C1 ar trebui fixată în punctul "2" 
 

3 SELECTORI 

SELECTOR A 
10 SAU 11 

 

SELECTOR B 
4 OR 5 

 

4 VIDMETRU 45-50 BAR 
 

5 INDEL METAL DE SEMINȚE ATENȚIE-ÎNDEPĂRTAȚI INELUL DE METAL 

 
7 PLUG SEMINȚE 8,5 MMPLUG DE FONTĂ 

 

UNITATE RÂND DISC DUBLU 
SEMINȚE :  SOIA 

 

1 DISC DE SEMĂNAT: • Ø3,5  mm dimensiune găuri 
• 72 găuri 

 

2 Placă de preaplin Placa C1 ar trebui fixată în punctul "2"  

3 SELECTORI 

SELECTOR A 
10 SAU 11  

SELECTOR B 
4 SAU 5  

4 VIDMETRU 45-50 BAR 
 

5 INEL DE METAL ATENȚIE- FIXAȚI INELUL DE METAL  

 



UNITATE RÂND TIP PLUG 
SEMINȚE :BUMBAC 

 

1 DISC DE SEMĂNAT • Ø3,5  mm dimensiune găuri 
• 72 găuri  

2 Placa de preaplin Placa C1 ar trebui fixată în punctul "2" 
 

3 SELECTORI 

SELECTOR A 
10 SAU 11  

SELECTOR B 
4 SAU 5  

4 VIDMETRU 40-45 BAR 
 

5 INDEL DE METAL SEMINȚE ATENȚIE - ÎNDEPĂRTAȚI INELUL DE METAL  

7 PLUG DE SEMINȚE 8,5 MM PLUG DE FONTĂ 

 

UNITATE RÂND TIP DISC DUBLU 
SEMINȚE:  BUMBAC 

 

1 DISC DE SEMĂNAT • Ø3,5  mm dimensiune găuri 
• 72 găuri  

2 Placa de preaplin Placa C1 ar trebui fixată în punctul "2" 
 

3 SELECTORI 

SELECTOR A 
10 SAU 11  

SELECTOR B 
4 SAU 5  

4 VIDMETRU 40-45 BAR 
 

5 INEL DE METAL SEMINȚE ATENȚIE - FIXAȚI INELUL DE METAL 
 

 

UNITATE RÂND TIP PLUG SEMINȚE : 
NAUT DIMENSIUNE MICĂ 

 

1 DISC DE SEMĂNAT • Ø5,5  mm dimensiune găuri 
• 36 găuri  

2 Placa de preaplin Fixați placa C-2 
 

3 SELECTORI 

SELECTOR A 
14 

 
SELECTOR B 

9  

4 VIDMETRU 50-55 BAR 
 

5 INEL DE METAL SEMINȚE ATENȚIE - ÎNDEPĂRTAȚI INELUL DE METAL 
 

6 PROTECTOR SEMINȚE PLASTIC ATENȚIE - FIXAȚI PROTECTORUL DE SEMINȚE 

 
8 PLUG SEMINȚE 8,5 MM PLUG DE FONTĂ 



 

DOUBLE DISC TYPE ROW UNIT 
SEED :  SMALL SIZE CHICKPEA 

 

1 DISC DE SEMĂNAT • Ø5,5  mm dimensiune găuri 
• 36 găuri  

2 Placa de preaplin Fixați placa C-2 
 

3 SELECTORI 

SELECTOR A 
14 

 
SELECTOR B 

9  

4 VIDMETRU 50-55 BAR 
 

5 INEL DE METAL SEMINȚE ATENȚIE - ÎNDEPĂRTAȚI INELUL DE METAL 
 

6 PROTECTOR SEMINȚE PLASTIC ATENȚIE - FIXAȚI PROTECTORUL DE SEMINȚE  

 PLUG SEMINȚE  

 

UNITATE RÂND TIP PLUG SEMINȚE : 
NAUT DIMENSIUNE MARE 

 

1 DISC DE SEMĂNAT • Ø5,5  mm dimensiune găuri 
• 36 găuri  

2 Placa de preaplin Fixați placa C-3 
 

3 SELECTORI 

SELECTOR A 
14  

SELECTOR B 
9  

4 VIDMETRU 60 BAR 
 

5 INEL METAL DE SEMINȚE ATENȚIE - ÎNDEPĂRTAȚI INELUL DE METAL 
 

6 PROTECTOR SEMINȚE PLASTIC ATENȚIE - FIXAȚI PROTECTORUL DE SEMINȚE  

8 PLUG SEMINȚE 8,5 MM PLUG DE FONTĂ 

 



UNITATE RÂND TIP DISC DUBLU SEMINȚE 
: NAUT DIMENSIUNE MARE 

 

1 DISC DE SEMĂNAT • Ø5,5  mm dimensiune găuri 
• 36 găuri 

 

2 Placa de preaplin Fixați placa C-3  

3 SELECTORI 

SELECTOR A 
14 

 

SELECTOR B 
9  

4 VIDMETRU 60 BAR  

5 INEL METAL DE SEMINȚE ATENȚIE - ÎNDEPĂRTAȚI INELUL DE METAL 
 

6 PROTECTOR SEMINȚE PLASTIC ATENȚIE - FIXAȚI PROTECTORUL DE SEMINȚE 
 

UNITATE RÂND TIP PLUG 
SEMINȚE :ALUNE 

 

1 DISC DE SEMĂNAT • Ø6,5 OR Ø7,0 mm dimensiune găuri 
• 20 SAU 26 găuri  

2 Placa de preaplin ÎNDEPĂRTAȚI PLACA DE PREAPLIN 
 

3 SELECTORI 

SELECTOR A 
14  

SELECTOR B 
INDEPĂRTAȚI  

4 VIDMETRU 60-70 BAR 
 

5 INEL DE METAL SEMINȚE ATENȚIE - ÎNDEPĂRTAȚI INELUL DE METAL 
 

6 PROTECTOR SEMINȚE PLASTIC ATENȚIE - FIXAȚI PROTECTORUL DE SEMINȚE 
 

5 DISTRIBUTOR DE ALUMINIU PENTRU ALUNE,VĂ RUGĂM SĂ COMANDAȚI 
DISTRIBUTORUL SPECIAL DIN ALUMINIU 

 

8 PLUG DE SEMINȚE 8,5 MM PLUG DE FONTĂ 

NOT : FISTIK EKİMİNDE YAVAŞ GİDİLMESİNİ TAVSİYE EDERİZ. 



UNITATE RÂND TIP DISC DUBLU 
SEMINȚE:  ALUNE 

 

1 DISC DE SEMĂNAT • Ø6,5 OR Ø7,0 mm dimensiune găuri 
• 20 SAU 26 găuri 

 

2 Placa de preaplin ÎNDEPĂRTAȚI PLACA DE PREAPLIN 
 

3 SELECTORS 

SELECTOR A 
14 

 

SELECTOR B 
ÎNDEPĂRTAȚI  

4 VIDMETRU 60 / 70 bar 
 

5 INEL DE METAL SEMINȚE ATENȚIE - ÎNDEPĂRTAȚI INELUL DE METAL 
 

6 PROTECTOR SEMINȚE PLASTIC ATENȚIE - FIXAȚI PROTECTORUL DE SEMINȚE 
 

7 DISTRIBUTOR DE ALUMINIU PENTRU ALUNE,VĂ RUGĂM SĂ COMANDAȚI 
DISTRIBUTORUL SPECIAL DIN ALUMINIU  

NOT : FISTIK EKİMİNDE YAVAŞ GİDİLMESİNİ TAVSİYE EDERİZ. 

 

UNITATE RÂND TIP PLUG 
SEMINȚE: FASOLE 

 

1 DISC DE SEMĂNAT • Ø4,5 OR Ø 5,0 mm dimensiune găuri 
• 26 găuri 

 

2 Placa de preaplin Placa C1 ar trebui fixată în punctul "2" 
 

3 SELECTORI 

SELECTOR A 
12 

 

SELECTOR B 
7  

4 VIDMETRU 45-50 BAR 

 

5 INEL DE METAL SEMINȚE ATENȚIE - ÎNDEPĂRTAȚI INELUL DE METAL 
 

7 PLUG SEMINȚE 8,5 MM PLUG DE FONTĂ 

 



UNITATE RÂND TIP DISC DUBLU 
SEMINȚE:  FASOLE 

 

1 DISC DE SEMĂNAT • Ø4,5 OR Ø 5,0 mm dimensiune găuri 
• 26 găuri  

2 Placa de preaplin Placa C1 ar trebui fixată în punctul "2" 
 

3 SELECTORI 

SELECTOR A 
12  

SELECTOR B 
7  

4 VIDMETRU 45-50 BAR 
 

5 INEL DE METAL SEMINȚE ATENȚIE - ÎNDEPĂRTAȚI INELUL DE METAL 
 

 

 

UNITATE RÂND TIP PLUG 
SEMINȚE: CEAPĂ 

 

1 DISC DE SEMĂNAT • Ø1,2 mm dimensiune găuri 
• 104 găuri 

 

2 Placa de preaplin Placa C1 ar trebui fixată în punctul "1" 
 

3 SELECTORI 

SELECTOR A 
8  

SELECTOR B 1-
2  

4 VIDMETRU 25-30 BAR 
 

5 INEL DE METAL SEMINȚE ATENȚIE - ÎNDEPĂRTAȚI INELUL DE METAL 
 

7 PLUG SEMINȚE 6,5 MM PLUG DE FONTĂ 

 

UNITATE RÂND TIP DISC DUBLU 
SEMINȚE:  CEAPĂ 

 

1 DISC DE SEMĂNAT • Ø1,2 mm dimensiune găuri 
• 104 găuri  

2 Placa de preaplin Placa C1 ar trebui fixată în punctul "1" 
 

3 SELECTORI 

SELECTOR A 
8  

SELECTOR B 1-
2  

4 VIDMETRU 25-30 BAR  

5 INEL DE METAL SEMINȚE ATENȚIE - FIXAȚI INELUL DE METAL 
 



ATAŞAREA MAŞINII LA TRACTOR  
5-ATAŞAREA MAŞINII LA TRACTOR  
Puterea tractorului ar trebui să fie corespunzător maşinii, menţionat în caietul de sarcini (540 rpm 
putere de rotaţie).  
Presiunea de aer în roţile tractorului trebuie să fie suficientă.  
Este strict interzis să se stea între tractor şi echipament.  
Este strict interzis să se stea în spaţiul dintre tractor şi echipament, în timpul funcţionării motorului şi 
fără frâna de mân trasă.  
6. Dacă maşina Dumneavoastră are sistem hidraulic, ambele părţi ale sistemului ar trebui să fie sub 
presiune în timpul conectării furtunurilor hidraulice la sistemul hidraulic al 
tractorului.  
5.1  AJUSTAREA ŞI ATAŞAREA AXULUI CARDANIC  
 Axul cardanic este furnizat cu maşina în dimensiune standard. Dacă axul 
este mai lung, scurtaţi-l, precum se prezintă în figurile 1 şi 2.   
Precum se arată în figura 1, minim 15 cm di axul cardanic trebuie să se 
suprapună, când este scos.  
Precum se arată în figura 2, minim 4 cm spaţiu trebuie menţinut, când axul  
este tars până în capăt.  
ATAŞAREA MAŞINII LA TRACTOR  
5.2 TRANSPORTAREA MAŞINII ŞI STABILITATEA  
TRACTORULUI ŞI A MAŞINII ÎN TIMPUL  
TARNSPORTULUI  
Respectaţi regulile de transport şi limitele de viteză.  
Când se conduce pe drumuri publice, fiţi atenţi la semafoare şi indocatoare.  
Accesoriile de transport trebuie asigurate cu semnamente corespunzătoare.  
Este foarte important să ţineţi cont de faptul, că stabilitatea, precum şi direcţia şi capacitatea de 
frânare pot fi influenţate uneori de echipamentul tractat.  
Pentru transport ajustaţi şi strângeţi lanţurile laterale. Închideţi mânerul de ridicare hidraulică.  
Pentru transportare în afara zonei de lucru, echipamentul trebuie pus în poziţie de transport.  

Când maşina este ataşată de tractor, aceasta 
devine parte integrantă din acesta. Ataşat, 
greutatea echipamentului este strâns legată de 
pozitţia pe drum şi stabilitatea tractorului. 

În condiţii normale se asumă că 20% din 
greutatea tractorului  
este suportat de axul din faţă. În acest caz, 
greutatea echipamentului ataşat nu ar trebui 
să fie mai mare de 30% din greutatea 
tractorului. Acest factor seb poate explica în 
următoarele formule: dacă maşina este 

ataşată la tractor, greutăţile din faţă trebuie 
calculate ca în formulă. Greutăţile trebuie 
calculate în conformitaze cu capacitatea de 
ridicare al tractorului.  
  

  

  
  

  



RS.7  
Simbol  Unitate  
M      kg Greutate totală cu braţ de ridicare, cu 
încărcătura plină  
T  kg  Masa tractorului  
Z  kg  Masă totală balast  I      m 
Ampatament tractor, distanţa orizontală 

dintre axurile tractorului    d      m       Distanţa 
orizontală dintre centrul de greutate al 
balastului şi axul tractorului s      m  Distanţa 
orizontală dintre centru de gravitate a maşinii 
în funcţiune şi axul spate al  
tractorului  

AJUSTĂRI ŞI UTILIZAREA MAŞINII  
6-AJUSTĂRI ŞI UTILIZAREA MAŞINII  6.1  UNITATEA DE DISTRIBUIRE  
SEMINŢE  
O bucată de placă (Fig. 3) este plasată în fiecare unitate de semănare (fig. 4) în funcţie de tipul de semințe. 
Seminţele sunt ţinute în găurile de pe disc prin intermediul vidului, care este creat de rotor.  
Seminţele, care sunt absorbite la orificii merg până la partea de jos a unității prin rotirea discurilor și acestea 
cad în sol prin oprirea de aspirare a aerului.  
    

 Fig. 3  Fig. 4  

  
O bucată de placă este angajată pe fiecare unitate de semănare a mașinii la livrare. 
Producătorul a precizat că poate furniza discurile de semințe specificate în tabelul 4 
în funcție de cererea clientului.    
1.2 SCHIMBAREA DISTRIBUTORULUI DE SEMINŢE ŞI AJUSTĂRI  
Aparatul trebuie să fie curățat și uscat. De asemenea, acesta ar trebui să fie detașat 
de tractor și ar trebui să fie stabil.  
Trebuie utilizate numai discurile şi piesele în stare bună.  
Cuiele care sunt direcţionate înspre interiorul unităţii, trebuie să fie  pe disc. (fig 5,6)   
  

 Dacă cuiele sunt îndoite sau rupte, pot fi material străine în unitate. În acest 
caz, plăcile ar trebui  schimbate.  
  
  
  

 Dacă pe disc sunt zgârieturi circulare, grosimea zgârieturilor nu ar trebui să 
fie mai mare de 1 /3 parte din grosimea discului.  
Strângeți piulița depe capacul unității de semănare cu mâna. Nu folositi  
cleşte deloc.  
  
  



Faceţi următoarele operaţiuni:  
Ridicaţi unitatea de semănare cum este descris mai jos.  
Desprindeţi bolţul.(Fig.7)   
Coborâţi partea prezentată prin compresare la braţul de semănare după 
detaşarea arcului. (Fig 8)  
Detaşaţi piuliţa prin desprindere.  
Deschideţi capacul unităţii de semănare.  
Detaşaţi discul de seminţe vechi şi ataşaţi noul 
disc de      seminţe.   
Ajustaţi fluxul de seminţe cum se explică în 
secţiunea  6.5.i dacă este necesar.  
Închideţi capacul, activaţi arcul, strângeţi 
piuliţa, puneţi braţul de semănare la loc şi 
închideţi piuliţa, daacă există.  
Ajustaţi selectorul (mânerul de ajustare al selectorului de seminţe) cum 
se prezintă în Fig.6-3.  
Coborâţi unitatea de semănare la sol prin aplicarea procesului opus articolului 1.  
6.3 Ajustarea selectorului de seminţe  
Puteți regla poziția scraperului (Fig. 9) prin schimbarea poziției manetei de reglare. Astfel semințele în exces 
sunt fragmentate şi o parte se ţine la orificiu. Poziția screperului ar trebui să fie adaptată la orice modificări pe 
discuri sau tipuri de seminţe. Selectoarele de seminţe secundare (fig. 1 0) trebuie să fie ajustate în funcţie de 
tipul de seminţe. Trebuie să fie doar pe partea de sus al orificiului.  
Poate fi ajustat cu șuruburi. (1. Fig 10).   
  
  

 
  

 Fig 9              Fig10 

6.4 Aruncarea seminţelor de sfeclă de zahăr  
Utilizaţi screperul (Fig. 11) numai pentru seminţe de sfecţă de zahăr.  
Dezactivaţi screperul prin slăbirea şurubului (Fig.11) pentru seminţe mari ca 
floarea soarelui, porumb, soia, fasole şi arahide.  
Poziţionaţi screperul ca în Fig.11 şi strângeţi şurubul.  Asiguraţi-vă, că discul 
şi screperul nu au telescoape. Înlocuiţi screperul în caz de daune sau 
deformări.  
6.5 Capacul de control al fluxului de seminţe  
Capacul fluxului de seminţe (Fig. 1 2) poate fi reglat în trei poziții 
diferite.Lăţimea orificiului de intrare de seminţe (Fig. 12) este modificat prin 
placă, astfel încât excesul de semințe este oprit să se reverse. Placa poate fi ajustată din cauza pantei 
terenurilor şi dimensiunile mici semințe. În acest caz, este nevoie de  
înlocuirea plăcii cu o altă placă, care este potrivită pentru seminţe mici.  
  

 

  



FIG 12  

   

6.6 Ajustarea spaţiului dintre rânduri  
Spaţiul dintre rând este determinat de numărul de găuri pe disc, numărul de viteze, poziţia vitezelor pe roată şi 
grupul de viteze. Există un tabel despre cutia de viteze, care arată componentele de transmisie și, de 
asemenea, este utilizat pentru ajustarea spațiului dintre rânduri.  

 
     
   AJUSTĂRI ŞI UTILIZAREA MAŞINII  
Ataşaţi discul de seminţe disponibil la maşină, corespunzător tipului de seminţe.  
Stabiliţi numărul de viteze şi viteza cotrespunzătoare pe roată din tabelul  
5 şi verificaţi-o pe maşină.  
Găsiţi tabelul, pe care se arată viteza pe maşină  
Găsiţi dimensiunea de seminţe solicitatea din coloana discului selectat  
Stabiliţi care viteza se va folosi prin mişcare spre stânga (A-B).  
Deschideţi capacul cutiei de viteze pentru a schimba locul lanţului (A-B) şi desprindeţi lanţul prin adu cerea 
mânerului în poziţie liberă.(Fig 13)  
Puneţi lanţul în poziţia potrivită şi aduceţi-o la linie (Fig.14).  
Puneţi lanţul sub tensiune lanţul şi închideţi capacul cu mâner.(Fig 1 3).  
În cazul în care numărul de viteze pinion montate la mașină nu conţin spaţiul de  
semințe dorit, verificaţi în tabel dacă vitezele / schimbare vitezelor există sau nu.  
  
AJUSTĂRI ŞI UTILIZAREA MAŞINII  

TABEL CU SPAŢIILE DINTRE RÂNDURI PLANTATE  

ROATA  

Cutie viteză  

TIP DISC ŞI TABEL SPAŢIU RÂNDURI PLANTATE  

20  26  36  52  72  

GRUPA A  GRUPA B  

cm  cm  cm  cm  cm  

23  17  
14,9 
cm  

11,2 cm  8,3 cm  5.7 cm  4.2 cm  

23  13  
15,8 
cm  12,2 cm  3,8 cm  6,1 cm  4,4 cm  

23  19  
16,7 
cm  

12,S cm  9,3 cm  6,4 cm  4,7 cm  

23  20  
17,6 
cm  

13,5 
cm  9,3 cm  6.7 cm  4.9 cm  

Efectuaţi aceste operaţiuni referindu - vă la acţiunie de mai jos şi tabel   

( Tabelul 5)   pentru stabilirea spaţiului dintre rânduri:   
  



 
  

23  21  
13.4 
cm  14,2 cm  

10,2 
cm  7.1 cm  5,1 cm  

23  22  
19,3 
cm  14,9 cm  

10,7 
cm  7,4 cm  5.4 cm  

23  23  
20,2 
cm  

15,5 cm  
11,2 
cm  

7,7 cm  5.6 cm  

 
  

16  17  
21,4 
cm  

16,5 cm  
11,9 
cm  

8,2 cm  6 cm  

16  13  
22,7 
cm  17,5 cm  

12,6 
cm  8.7 cm  6.3 cm  

16  19  24 cm  18,5 cm  
13,3 
cm  9.2 cm  6,7 cm  

16  20  
25,2 
cm  19,4 cm  14 era  9,7 cm  7 cm  

16  21  
26,5 
cm  

20.4 
cm  

14,7 
cm  

10,2 
cm  

7.4 cm  

16  22  
27,8 
cm  

21,4 
cm  

15,4 
cm  

10,7 
cm  7,7 cm  

16  23  
29,1 
cm  

22,4 
cm  

16, 1 
cm  

11,2 
cm  8.1 cm  

  

23  17  
10,4 
cm  

8 cm  5,3 cm  4 cm  2,9 cm  

23  13  11 cm  8L5 cm  6,1 cm  4L2 cm  3 cm  

23  19  
11,7 
cm  

9 cm  6,5 cm  4L5 cm  3.2 cm  

23  20  
12,2 
cm  9,4 cm  6,8 cm  4,7 cm  3,4 cm  

23  21  
12,9 
cm  9,9 cm  7,1 cm  4,9 cm  3,5 cm  

23  22  
13,5 
cm  10.3 cm  7,5 cm  5.1 cm  3,7 cm  

23  23  14 cm  10.8 cm  7.8 cm  5.4 cm  3.9 cm  

16  17  15 cm  11,5 cm  8,3 cm  5,7 cm  4,1 cm  

16  18  
15,8 
cm  12,2 cm  3,8 cm  6,1 cm  4,4 cm  

16  19  
16,7 
cm  12,9 cm  9,3 cm  6,4 cm  4,6 cm  

16  20  
17,6 
cm  

13,5 
cm  9,3 cm  6.7 cm  4,9 cm  



  

16  21  
1 K.5 
cm  

14.2 cm  
10,3 
cm  

7.1 cm  5.1 cm  

16  22  
19,4 
cm  14,9 cm  

10,8 
cm  7,4 cm  5,4 cm  

16  23  

20,2 
cm  

15,5 cm  

11,3 
cm  

7,7 cm  5,6 cm  

    

23  17  
21,4 
cm  

16,5 cm  
11,9 
cm  

H,2 cm  5,9 cm  

23  IS  
22,7 
cm  17,5 cm  

12,6 
cm  3,7 cm  6,3 cm  

23  19  24 cm  16,4 cm  
13,3 
cm  

9,2 cm  6,6 cm  

23  20  
25,2 
cm  19,4 cm  14 cm  9,7 cm  7 cm  

23  21  
26,5 
cm  

20,4 
cm  

14,7 
cm  

10,2 
cm  7,3 cm  

23  22  
27,8 
cm  

21,3 
cm  

15,4 
cm  

10,6 
cm  7,7 cm  

23  23  29 cm  
22,3 
cm  

16,1 
cm  11,1cm  8 cm  

    

16  17  
10.8 
cm  

23.7 
cm  

17.1 
cm  

11.8 
cm  

8.5 cm  

16  13  
32,7 
cm  

25,1 
cm  

13,1 
cm  

12,5 
cm  9 cm  

16  19  
34,5 
cm  

26,5 
cm  

19 ,1 
cm  

13,2 
cm  9,5 cm  

16  20  
36,2 
cm  

27,9 
cm  

20, 1 
cm  

13,9 
cm  

10 cm  

16  21  
38,1 
cm  

29,3 
cm  

21,1 
cm  

14,6 
cm  10.6 cm  

6  
33  

39,9 
cm  

30,7 
cm  

22,1 
cm  

15.3 
cm  

11 cm  

6  
23  

41,7 
cm  

32,1 
cm  

23,2 
cm  16 cm  11,6 cm  

   

     
  
  
  
  
  



 

Grafic Fertilizare   

Transmisie Roata  Nr Pozitionatori  

Kg pe hectar   

Distanta intre randuri   

45 cm  50 cm  70 cm  75 cm  76,2 cm  

 

3  195  180  126  120  117  

4  260  240  168  160  156  

5  325  300  210  200  195  

6  390  360  252  240  234  

7  455  420  294  280  273  

8  520  480  336  320  312  

9  585  540  378  360  351  

10  650  600  420  400  390  

   



11  715  660  462  440  429  

12  780  720  504  480  468  

13  845  780  546  520  507  

Important  

Fiecare număr a 

pus 65 kg pe  
hectar. Valoarea s-ar 

putea  
schimba în  

funcție de valoare  
specifică și  

greutatea de 

îngrășământ  

Fiecare număr a 

pus 60 kg pe  
hectar. Valoarea s-ar 

putea  
schimba în  

funcție de valoare  
specifică și  

greutatea de 

îngrășământ  

Fiecare număr a pus 

42 kg pe  
hectar. Valoarea s-ar 

putea  
schimba în  

funcție de valoare  
specifică și  

greutatea de 

îngrășământ  

Fiecare număr a 

pus 40 kg pe  
hectar. Valoarea s-ar 

putea  
schimba în  

funcție de valoare  
specifică și  

greutatea de 

îngrășământ  

Fiecare număr a 

pus 39 kg pe  
hectar. Valoarea s-ar 

putea  
schimba în  

funcție de valoare  
specifică și  

greutatea de 

îngrășământ  



 

  
6.7 Discuri de seminţe  
  

 72  Ø 3,5  BUMBAC  
  
ATENŢIE: Valorile prezentate în tabel sunt valori aproximative. Decizia fin ală referitoare la alegerea 
discului de seminţe îi aparţine utilizatorului. Plângeri referitoare 
la utilizarea discurilor nedisponibile nu sunt acceptate.  
6.8 Controlul adâncimii seminţei  
6.8.1  Ajustarea adâncimii unităţii de semănare pentru 
VPHE/VPYT  
(plantator tip brăzduitor)  
Seminţele ar trebui să fie semănate în adâncimea exactă al 
patului pentru cultivare și care figurează pe suprafața solului, în 
același timp maneta (fig. 15) schimbă înălţimea brăzduitorului. 
În acest fel, puteți regla adâncimea de semințe care urmează să 
fie aruncate. Scara eşalonată este utilizată pentru ajustarea 
picioarelor unităţilor de semănare la adâncime egală.  

  
ATENŢIE: Puteţi determina adâncimea de semănare 
cu o scară eşalonată. Scara nu inidică schimbarea 
adâncimii în cm.  

6.8.2 Ajustarea adâncimii de semănare pentru VPHED/VPYT-D 
(Plantator tip disc)  
Rotiţi manivela (Fig.16) până când obţineţi adâncimea prezentată în 
scară de la 0-6.  
ATENŢIE: Puteţi determina adâncimea de semănare cu o scară 
eşalonată. Scala nu indică schimbarea adâncimii în cm   
6.9. Valoarea de presiune la 
ajustarea unităţii de semănare  
Procesul de brăzduire al solului este 
în legătură cu procesul care se 
aplică de către forţa arcului. 
Presiunea aplicată pe sol care poate fi schimbată din cauza 
condiţiilor de lucru diferite. Puteţi regla presiunea aplicată pe 
sol, prin schimbarea poziţiei arcului în faţă sau în spate. (1, Fig 
17)  
  
  

   

NUMĂRUL  

ORIFICIILOR DE  

DISC  

DIAMETRU  

ORIFICII 

DISC  
TIPSEMINŢE  

20  Ø5  DOVLEAC  

26  Ø 4,5  PORUMB(TIP MIC)  

26  Ø 5,5  PORUMB, FASOLE  

26  Ø 3,5  FLOAREA SOARELUI  

26  Ø 2,5  FLOAREA SOARELUI (TIP MIC)  

36  Ø 2.1/ Ø 3/ Ø  SFECLĂ DE ZAHĂR , PEPENE 

ROŞU  

36 - 52  Ø 5,5   CEAPĂ  
   



AJUSTĂRI ŞI UTILIZAREA MAŞINII  
6.10 Marcatorul  
Sistemul de marcare ghidează şoferul să nu lase loc liber pe 
teren, și nu să  semene din nou zona, care deja a fost 
semănat. Markerul deschide brazda la suprafață cu rotație 
de disc. Tractoarele urmează această brazdă cu unul dintre 
roţile din față, după revenirea la capătul drumului parcelei 
(figura 27). Maşina  
de semănare brăzduieşte un nou drum în fiecare tranziție, 
care este opus căii anterioare. Rotirea braţelor marcatorului 
este prevăzută cu un mecanism hidraulic de tractor. 
Mişcarea în sus şi în jos de braţe hidraulice este activată 
mecanic. Este posibilă convertirea marcatorului la sistemul 
hidraulic cu regulator.  
6.10.1 Ajustarea discului de marcare  
  
Pentru a găsi locul exact, vă rugăm utilizaţi următoarele reguli.  
A: Ecartament tractor (roţile din faţă)        B: Distanţă de rând  
C: Distanţa dintre marcator şi ultimele unităţi de rânduri (de la centru la centru)  
N: Numărul rândurilor  
B. (N + 1 ) - A  
C =        2  
Exemplu A= ecartamentul tractorului este de 150 cm  B = 70 cm N = 4 unităţi de rând  
70.(4+ 1)- 150 cm  
6.11 Distribuirea îngrăşămintelui  
Aruncarea de îngrășământ se face cu unități speciale, montate 
pe partea de jos al recipientului de îngrășământ. Ajustarea 
acestor unități se face prin rotirea butonului de reglare.  
Puteţi determina cantitatea de fertilizator care trebuie să fie 
aruncată în funcție de ajustarea dozei unității.  
  

Semanatoare de precizie cu cadru fix cu anvelope 5.00x15 si 6.5/80-13  

Distanta randuri  

  45 cm  50 cm  70 cm  75 cm  90 cm  95 cm  110 cm  

Rotatii totale roata pe 10.000m2  

Nr randuri  Rotatii  Rotatii  Rotatii  Rotatii  Rotatii  Rotatii  Rotatii  

4  2760  2480  1770  1658  1382  1309  1131  

5  2210  1990  1420  1327  1106  1047  905  

6  1840  1650  1180  1106  921  873  754  

8  1380  1240  880  829  691  655  565  

     



6.11.1 Ajustarea brăzduitorului de îngrăşăminte   
Slăbiţi cele 2 şuruburi.  
Ajustaţi poziţia de pornire a adâncimii de semănare.  
Slăbiţi cele şurubul.  
  
6.11.2 Ajusatrea discurilor V de îngrăşăminte  
Slăbiţi şuruburile A şi B.  
Aşezaţi tija în poziţia corectă. Fixaţi cele două şuruburi  
  
  
6.1 2 Rotorul   
  
Slăbiţi piuliţele capacului.  
Slăbiţi piuliţa.  
Schimbaţi cureaua dacă este uzată.  
Strângeţi cureaua prin strângerea şuruburilor. 
Strângeți şuruburile slăbire și ataşaţi capacul de 
protecţie.  
  
  
6.1 3 Vidmetru  
Vidmetrul (Fig.21) este un dispozitiv care permite controlul 
presiunii. Prin intermediul acestui vidmetru măsurile de aspirare de 
la 0 la 100 mbar pot fi măsurate. Valorile medii aspirare pentru 
semințe mari sunt: 40-60 mbar și pentru semințe mici 25-35 mbar.  
6.14 Roţi duble de presiune pentru VPHE/VPHE-D  
Pentru solurile lucrate, reduce rigiditatea arcului. Pentru solurile cu 
pregătire nesemnificativă, crește rigiditatea arcului.  
Trageţi în sus mânerul dispozitivului de 
poziționare și puneți-l în poziția corectă 
pentru solul pe care veţi lucra.  
  
AVERTISMENT: Toate operaţiunile trebuie să fie efectuate de persoane 
competente. Mănuşi de protecţie, cizme şi haine adecvate trebuie să fie 

purtate. Asiguraţi-vă că nu există  
materiale străine, ca hârtie, frânghie etc. în recipientul 
de seminţe şi îngrăşăminte.  
Întoarceți roțile cu mâna în direcția de mișcare a mașinii de semănare. Reglaţi selectorul 

de verificarea semințelor dacă semințele ajung în fiecare orificiu de disc sau nu de la orificiul de 
observare. Puteți determina cantitatea de semințe stabilite în tabelul de semințe.  
AVERTISMENT:  Pentru mașinile fără rezervor de îngrăşăminte, ridicaţi contraforturile și 
pentru maşinile cu rezervor de îngrășăminte ridica contraforturi și fixaţi-le prin rotirea 
inversă înainte de a începe funcţionarea.Strângeţi şuruburile pentru a preveni săritura 

piciorului de deschidere brazdă înainte de a lucra pe sol pietros.  

Verificaţi dacă din distribuitor cad seminţe de la capacul distribuitor, care a fost indicat. Înainte de a 
merge la un loc îndepărtat pentru semănat, descărcaţi depozitele de seminţe şi discul de seminţe 
pentru a preveni blocajele cauzate  de seminţe.  
6.20 Alte reguli pentru semănat .Când ajungeți la punctele de cotitură la final de parcelă, păstraţi 
viteza arborelui cardanic pentru a permite menţinerea seminţelor în discul de seminţe. Verificați 
distribuitorul de semințe frecvent în timpul semănării. Reglaţi selectorul dacă există nereguli. Dacă 
observaţi o scădere de cantitate de aspiraţie în timpul semănării, verificaţi furtunurile dacă există o 
gaură sau este blocat. Curăţaţi furtunul sau înlocuiţi-l dacă există o gaură pe furtun sau dacă este 
blocat. De asemenea, verificaţi tensiunea curelei rotorului.



CERTIFICAT DE GARANTIE 

NUMELE CLIENTULUI________________________________________    

ADRESA_____________________________________________________   

 DENUMIREA MARFI__________________________________________  

DATA VANZARII______________________________________________ 

1.Declarǎm pe propria rǎspundere,conform O.G.21/92 şi H.G. 394/95,cǎ produsul facturat corespunde 

documentatiilor de executie a fabricantului şi standardelor romãnesti conform buletinelor de încercãri. 

 2.Pretul şi riscul transpotului intră în obligatia cumpărătorului.  

3.Vănzătorul acordă o garantie de 12 luni,care începe la data cumpãrãrii. Garantia este asiguratã de unitatea de 

service proprie prin reparare ,întretinere sau înlocuire.  

4.Clientul poate face reclamatiile doar pe baza certificatului de garantie original.Nu se asigurã garantie pentru 

mãrfurile însotite doar de factura de cumpãrare(chitantã).  

5.Se asigurã garantie doar pentru deficientele apãrute din erori de fabricatie sau de material. Mãrfurile defecte vor fi 

preluate în service si remediate în maxim 10 zile de la data anuntãrii (14 zile pentru distribuitorii care nu au service 

proprii).Pãrtile înlocuite trec în proprietatea noastrã.În cazul deficientelor care necesitã înlocuirea unor piese care nu 

se gãsesc în stoc ,ter- menul de reparare se prelungeste cu maxim 30 zile.Termenul de garantie se prelungeste cu 

timpul scurs de la reclamatie pînă la data repunerii în functionare.Prelungirea se înscrie în certificatul de garantie de 

cãtre unitatea de service.Se acordã garantie 6 luni pentru piesele de schimb noi şi 3 luni pentru manoperã. 

 6.Nu se acordã garantie pentru daune provocate din cauza : 

 a) neglijentei sau neatentiei(neobservarea sau nerespectarea indicatiilor) b)greşeli de instalare şi întretinere 

 c) reparatiilor efectuate de persoane neautorizate,de schimbãri ale stãrii originale ale aparatului,de influente naturale 

(ruginã,etc.)sau de pãstrare în conditii improprii.  

d) spargerile si în general pagubele mecanice datorate cãderii sau transportului necorespunzãtor,intemperiilor.  

e) nu sunt cuprinse în garantie reperele consumabile consumabile :lanturi,lame de 

ghidaj,bujii,curele,cutite,duze,garnituri,filtre,supape,pompa ulei+antrenor,ambreiaj,pãrti componente din PVC.În 

cazul viciilor ascunse se face reclamatie în termen de 30 de zile. 

 f) nu se asigurã garantie pentru masinile care au fost utilizate în alte scopuri decît cel pentru care sunt 

destinate,precum si cele la care au fost utilizate accesorii sau piese necorespunzatoare.  

g) nu se asigurã garantie pentru masinile care nu sunt mentinute în conditii proprii de lucru şi masinilor cãrora nu li s-

a efectuat întretinerea zilnicã conform manualului de utilizare. Garantia este valabilã doar pe teritoriul national şi se 

pierde în cazul revânzãrii aparatului. Durata medie de utilizare este de 6 ani,perioada în care se asigură piese de schimb 

în garantie si postgarantie. Am primit instructiunile necesare instalãrii si utilizãrii aparatului. Este absolut necesar,ca 

inainte de punerea în functiune si exploatare,utilizatorul sã ia cunostintã de continutul acestui manual. 

  

  

VÂNZATOR                                                                                                                                                              CUMPARATOR  

  

 



 

Declarația EC de conformitate este în conformitate cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță 

prevăzute în directiva 2006/42/EC – 2006/42/AT 

In caz de modificarii a mașinariei, fara acordul nostru, această declarație își va pierde 

valabilitatea. 

Firma subsemnata 

BUFER MAKINE OTOMOTIV HIRDAVAT IÇ VE DIȘ TICARET LTD ȘTI 

Büsan Organize Sanayi Kosgeb Caddesi. 7. Sok. no : 15-17-19  KATARAY/KONYA/TURKEY 

Reprezentata prin: FERHAT ÖNAL (Director tehnic) 

 

Declara pe propia raspundere ca urmatoarele utilaje 

 

TIP Plantator de precizie pneumatic 

MODEL VPHE / VPYT  
 
VPHE-D / VPYT-D        

SERIE  

AN FABRICATIE  

 

Sunt in conformitate cu normele de securitate prevasute in Directiva 2006/42/EC 

 

Urmatoarele tehnologii sunt specifice ISO9001: 2008 au fost consultate atunci cand s-a verificat 

pentru conformitate. 

 

Fisa tehnica este realizata de:  FERHAT ÖNAL (Director tehnic) 

 

Numele si calificarea reprezentatului producatorului 

 



CONTROLER DE SEMINȚE MANUALUL UTILIZATORULUI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Controlerul de semințe are următoarele caracteristici: 
 
Arată zona parțială și totală ca decare sau hectar. (Partea 4 - Expert Meniu setare) 
Avertizare vizuală, iluminate și sonor pe ecran atunci când nu există nici un flux de semințe în perioada 
de timp determinată (partea 4) Fiecare unitate este controlată în mod individual. 
Atâta timp cât fluxul de semințe continuă, doar viteza de plantare și informațiile câmp sunt vizibile pe 
ecran, LED-urile sunt stinse. Când fluxul de semințe este întrerupt, afișajul arată care fluxul de semințe de 
unitate rând este tăiat și LED-urile arată blocajul în mod visual. 
 
 
 
EXEMPLU; 
 
VITEZA DE SEMĂNARE = 6 km/hour  
DISTANȚA DINTRE SEMINȚE = 16 cm 
PERIOADA DE TIMP =  0,25 sn 
 
Conform valorilor de mai sus, aparatul vă va da de avertizare sonoră și vizuală atunci când 3 semințe nu 
cad. Prin urmare, dispozitivul vă va avertiza într-un maxim de 0,42 mt. A se vedea tabelul pentru alte 
valori. 
 
 
Formulă de cantitate semințe care nu cad:  
 
Cantitate semințe care nu cad = ((Viteză)*(Perioada de timp)*(Multiplicator constant))/(Distanța dintre 
semințe)  
Cantitate semințe care nu cad = 6 km/h * 0,25 sn * 27,7 / 16 cm 
         = 2,59 buc. de aceea aprox. 3 buc.  
 
Formula de distanță: 
 
Distanța maximă = (Viteză) * (perioadă de timp) * (multiplicator constant) 
Distanța maximă = 6 km/h * 0,25 sn * 27,7 
         = 41,55 cm  





 
Viteza de găurire 
Distanța dintre semințe (cm) 
 
Ex: 
Presupunem ca semanati porumb. 
Aveti nevoie de discuri de semanat cu 26 de gauri pe disc. 
1. Alegeti cu ce viteza doriti sa insamantati. Ex: alegeti viteza de 4 km/h (va uitati 

in primul tabel)  
2. Alegeti din “Distance between the seeds (cm)” – distanta dintre semintele 

plantate; sa zicem ca ati ales 20 cm (recomandata pentru porumb, distanta dintre 
semintele platate este data de furnizorul de seminte) 

3. Modificati pe calculator valoarea in campul “Ctrl Semintelor Perioada” cu o 
perioada aleasa de dumneavoastra din tabelele de mai sus din campul “(sec)”. 
Ex. 1,00 (sec)  
Felicitari! Ati reglat sensibilitatea calculatorului, adica timpul de reactie in care 
va va anunta ca o sectie nu seamana. 

4. In acest moment la intersectia valorilor 20 cm si 1,00 (sec) aveti valoarea “6”. 6 
reprezinta numarul de gauri din cele 26 ale discului prin care daca nu cad 
seminte, calculatorul va da alarma. 



INSTALAȚIE 
 
1-) Conectați cablul inbtermediaer și sirena la prize.  
 
* Nu uitați să strângeți priza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-) Conectați adaptorul de brichetă              în priza de brichetă de la tractor (asigurați-vă că sursa este de 
12V), CVerificați dacă                                 se potrivește în priză să nu fie afectat de vibrații în timpul 
funcționării. 
 
 
 
 
3-)  Apăsați butonul                  pe aparat.   
 
 
 Dacă porniți dispozitivul pentru prima dată, veți vedea următoarea imagine pe ecran. Cu această 
imagine pe ecran, toate luminile roșii sunt aprinse (Imagine 1). Când începe fluxul de semințe, se stinge 
lumina. Luminile vor fi aprinse, numai în cazul în care nu cad semințe. 
 
 

 
 

sau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) RESETAȚI CONTORUL DE ZONĂ PARȚIALĂ  
 
Pentru a reseta  

 

Sirena 

Cablu intermediar 



 
 
 
 
 
Pentru a reseta contorul trebuie să țineți butonul Reset timp de 3 secunde.  
 
 
4-) Descrierea setărilor:  
 

1)  Apăsați butonul de setare. 
 
 
 
 
 
     2)Apare ecranul următor.  
 
      
    
 
  3)  Utilizați butonul pentru a selecta perioada de timp.   
    (Opțiuni: 0,25sn – 0,50 sn – 0,75 sn – 1,00sn – 1,50 sn – 2 sn) 
           
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
4) Apăsați din nou orice buton de setare. 
 
 
 

-                                      
 
 

- 5) Apare următorul ecran.                    
 
 
 
 
 
   
             6) Puteți schimba numărul de unități, prin utilizarea tastelor săgeată în sus și în jos 
 
 

sus 

jos 

ATENȚIE!!!  
În cazul în care distanța dintre semințe este de 

peste 40 cm, iar dacă setați perioada de timp la mai 
puțin de 1.00 secunde, aceasta poate determina 

dispozitivul să dea de avertizare continuă. 
 

 

Up 
 

Down 



 
 
 
 
 

 
-                                 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 7) Apăsați din nou tasta de setare.  
 
 
 

- 8) Apare ecranul.                    
 
 
 
 

 
           9)  Puteți schimba distanța dintre unități, prin utilizarea tastelor săgeată în sus și în jos. 

 
 
 
 
- 10) Apăsați din nou tasta de setare.  

 
 
 

- 11) Aapare următorul ecran.                    
 
 
 

 
                                      12) Dacă n doriți avertizare audio în afară de avertizare de pe ecran când                  
                                 nu cad semințe, setați partea de avertizări audio în poziția off.  
 
 
 
- 13) Apăsați tasta de setări din nou.  

 
 
 

- 14) Apare următorul ecran.                    
 
 
 

ATENȚIE!!! 
 Nu selectați greșit numărul de unități și distanța între unități. Rezultatele 

parțiale și totale de suprafață vor fi incorecte . 

sus 

jos 

sus 

jos 



 
 
 
 
 

 
-                                 15) Puteți dezactiva unitatea de control prin utilizarea săgeților în sus și 

săgeata                    în jos.  
 
 
 
 

- 16 ) Apăsați tasta de setare                   și vor apărea următoarele ecrane.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sus 

jos 



 
Notă: Puteți schimba parametrii datelor afișate pe ecran de fiecare dată când apăsați tasta (setare) folosind 
tastele de săgeți în sus și jos. Dacă nu reușiți să efectuați operațiuni în termen de 30 de secunde, atunci 
când sunt în meniul Setări, atunci meniul Setări va dispărea, iar afișajul se va schimba la ecranul de 
însămânțare 
 
Dacă doriți să ieșiți din meniul de setări, apăsați tasta            .  
 
MENIU EXPERT:  
 
 
 

- 1) Apăsați tasta de setări                 continu până apare următorul ecran ( aproximativ 10 
secunde). 

                                            .   
În cazul în care apare următorul ecran, nu mai apăsați 
 
 
 

                                                                                      
 

Puteți elibera tasta de setare, când vedeți ecranul de mai sus.  
 
 

Notă: Când vă aflați în orice parte din meniul Setări, dacă apăsați tasta până când ecranul apare setarea de 
mai sus, meniul va continua de unde s-a oprit. Puteți accesa la următoarele părți din părțile ascunse ale 
setărilor secvenței lor prin apăsarea tastei Setări:  
 

1- Unitate de măsură zonă de însămănțat, 
2- Intrare diametru roată, 
3- Număr semnale care apar într-o tură, 
4- Opțiuni limbă, 

 
- 1) Apăsați din nou tasta de setare.  

 
 
 

- 2) Apare următorul ecran.                    
 
 
 
 

 
-                                3)Setați unitatea de măsură  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sus 
 

jos 
 



 
 

- 4)Apăsați din  nou tasta de setare.  
 
 

DIAMETRU ROATĂ PENTRU MAȘI I DE PLANTAT OZDOKEN 
5.00X15 – DIAMETRU ROATĂ – 65 CM  
6.50X15 – DIAMETRU ROATĂ – 65 CM 
23X10.50-12 – DIAMETRU ROATĂ – 58 CM 

 
 

- 5)Apare următorul ecran.                    
 
 
 
 

 
6)Puteți schimba diametrul roții în mașina de plantat utilizând tastele de 
săgeți în sus și în jos. ATENȚIE!! Orice intrare greșită de diametru 
de roată înseamnă că toate rezultatele vor fi incorecte. 

 
 

- 7)Apăsați din  nou testa de setări.  
 
 
 

- 8) Apare următorul ecran.                    
 
 
 
 

 
-                                   9)Puteți schimba numărul de semnale utilizând tastele de săgeți în sus și 

în jos 
 

De exemplu, veți primi mai mult de un semnal pentru un tur de la 
roata (dacă fixați un magnet toate cele patru șuruburi introduse în 
roata) pe care le face această setare.  

 
    ATENȚIE!! Orice intrare greșită de număr de semnale 
înseamnă că toate rezultatele vor fi incorecte. 

 
  

 
 
 
- 10 ) Apăsați tasta de setări din nou.  

 
 
 

- 11) Apare următorul ecran.                    
 
 
 

sus 

jos 

sus 

jos 



 
 
 
 

12)   Puteți schimba limba dispozitivului la turcă, engleză, germană, 
franceză, rusă, română, maghiară și sârbă utilizând tastele cu săgeți în sus și în jos. 

.  
 
 
 
 
 

5- ) Trecerea și utilizarea părții de calibrare:  
 
 
Dispozitivul trebuie să fie oprit pentru a trece la partea de calibrare.  
 
 
Când dispozitivul este oprit, apăsați tasta 
 
 
 
Imediat după apăsarea tastei On/Off țineți apăsat tasta             până când apare următorul ecran.  
 
 
 
 
 
 
Apare următorul ecran: 
 
 
 
 
 
Când porniți manual roata, numărul de semințe care cad din unități va crește secvențial.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Atunci când mai mult de 250 de seminte au trecut prin fiecare unitate, afișajul va fi resetat. Adică, este 
posibil să nu vedeți nici un număr de mai mare de 250 de pe ecran.  
 
 
Rețineți întotdeauna că datele despre plantația precedentă nu vor fi șterse, chiar dacă opriți aparatul. Când 
începeți o nouă operațiune de plantare, asigurați-vă că apăsați tasta de resetare timp de 3 secunde pentru a 
șterge datele plantării anterioare. (A se vedea Resetarea.)  
 

Unitate 1 
Unitate 2 Unitate 3 

Unitate 4 
Unitate 5 

Unitate 6 

sus 

jos 



6-) Resetarea:  
 
- Apăsați în continuu (3 secunde) tasta de resetare, apare următorul ecran:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Țineți apăsat tasta                până apare “Resetare zonă” pe ecran.  
 
 
7-) Control semințe: 
 
Pe măsură ce tractorul înaintează, viteza și zona (m2) de date va fi vazut pe ecran. 
 
 
 
 
 
 
În cazul în care datele de zona cresc în continuare și în cazul în care luminile nu sunt aprinse, aceasta 
înseamnă că sistemul funcționează. In cazul in care oricare dintre lumini se aprinde și aparatul este pornit, 
înseamnă că nici o sămânța nu cade.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Dacă sistemul funcționează correct, luminile de unitate nu se aprind!!! 
 
 
 
 
 
 

 
Dacă semințele nu cad, luminile se aprind!!! 

 



Avertismente și precauții: 
 

- Expunerea dispozitivul principal la impact, determinând-o să cadă, expunându-l la lumina 
soarelui pentru o perioadă prelungită de timp, într-un spațiu închis și conectarea acestuia la o 
sursă de alimentare mai mare decât 12V poate face ca dispozitivul principal să eșueze. 

- Vă rugăm să deconectați cutia de comandă de la dispozitivul principal înainte de a separa 
semănătorii de la tractor și puneți cutia de comandă de pe semănătorii într-un mod în care nu 
va fi deteriorat. 

- Dacă lăsați cutia de control pe dispozitiv la sfârșitul perioadei de plantație, cablul de conectare 
și protector al dispozitivului principal adaptor bricheta împotriva mediului extern. Orice 
conectori expuse sunt deteriorate în mediul extern. Vă rugăm să protejeze orice conectori 
expuse împotriva mediului extern. 

- Fiți atenți la curățenia de senzori optici. Nu le curățați cu substanțe chimice grele și materiale 
corozive. 

- Setați nivelul de sunet sirena la un nivel care nu va deteriora urechile. Expunerea continuă la 
niveluri ridicate de sunet pot deteriora urechile.  

 
 

PAȘII DE IDENTIFICARE DEFECȚIUNI 
 
Verificați conexiunile tuturor conectorilor la cutia de comandă și dispozitivul principal. Dacă există vreo 
legătură slăbită, strângeți șuruburile conectorului 
 
Pasul 1 
 
Asigurați-vă că adaptorul de bricheta a fost conectat la priza bricheta a tractorului. Ledul adaptorului de la 
brichetă se aprinde dacă există putere. 
Dacă LED-ul nu este aprins chiar dacă ați conectat adaptorul de brichetă, decât 
Cheie de pornire 1. tractorului poate fi în poziția oprit; 
Bricheta 2. tractorului poate fi defect; 
3. S-ar putea să fie o problemă în conexiunea bateriei; 
4. Siguranța poate fi suflat în adaptor bricheta; înlocuiți-l cu unul nou (2a); 
5. Cablu de conectare poate fi defect; înlocuiți-l cu unul nou. 
 
Pasul 2 
 
Apăsați butonul On / Off al dispozitivului. Afișarea dispozitivului principal va porni (primele detalii ale 
companiei de fabricație și datele vor appea că viteza și zona sunt pe ecran și că toate LED-urile se 
aprinde.) 
 Dacă dispozitivul nu se aprinde, chiar dacă ați apăsat butonul de pornire / oprire a dispozitivului, 
în timp ce 
1. Verificați pasul 1. 
2. Conectarea cablului conectat la dispozitivul principal poate fi liber. 
3. Se efectuează o verificare de scurtcircuit. (A se vedea Etapa 6) 
4. Dispozitiv principal poate fi defect; înlocuiți-l cu unul nou. 
 
Pasul 3 
 
Lift the Pneumatic Precision Seed Drill hitched to the tractor approximately 5 cm above the ground and 
keep it in that position. While the main device is on, manually turn the wheel of the Pneumatic Precision 
Seed Drill two turns. Check the “Area” data on the screen and make sure that it increases. Ridicati 
Semănătoarea pneumatică conectată la tractor aproximativ 5 cm deasupra solului și păstrați-o în această 
poziție. În timp ce dispozitivul principal este pornit, opriți manual roata de semințe perforator cu aer 
comprimat de precizie două rotații. Verificați „Zona“ datele de pe ecran și asigurați-vă că-crește. 



 
În cazul în care  datele de „Zonă“ nu afișează datele de pe ecran, chiar dacă ați activat pe volan, atunci: 
 
1. Conectați roata cablului conectat la cutia de control poate fi liber. Verificați conexiunea. 
2. Verificați magnetul opus senzorului magnetic conectat la roțile. Dacă magnetul a căzut sau a fost 
deteriorat, înlocuiți-l. 
3. Verificați dacă există o distanță maximă de 5 mm între senzor și magnet. În cazul în care există o 
distanță unul de altul mai mult de 5 mm, decât să aducă un senzor mai aproape de magnet. 
4. Înlocuiți senzorul cu unul nou. 
 
În cazul în care datele de „Zonă“ nu se schimbă când porniți roata, chiar dacă asigurați-vă că senzorul 
funcționează, decât 
 
1. Înlocuiți cutia de control cu unul nou. 
2. Dispozitiv principal poate fi defect; înlocuiți-l cu unul nou. 
 
Notă: Dacă nu primiți nici un semnal de la roata, chiar dacă îl porniți, operatorul nu va avertisment pe 
dispozitiv și dispozitivul nu va efectua controlul semințelor. 
 
Pasul 4  
 
După ce v-ați asigurat că roata de semnal funcționează, opriți aparatul prin apăsarea butonului On / Off a 
acestuia. Apăsați butonul On / Off din nou și decât apăsați imediat tasta săgeată sus pentru a comuta la 
partea CALIBRARE. Veți vedea următorul ecran. 
 
Dacă nu reușiți să aveți ecranul de mai sus, 
1. Dacă nu au reușit să intre în partea de calibrare, vă rugăm să încercați din nou. 
 
Se pune semințe în toate unitățile de semințe și rotiți manual roata de cel puțin trei ture. Semințele care 
trec prin fiecare unitate se calculează pe ecranul de calibrare. 
 
 Dacă contorizarea nu are loc în fiecare unitate, atunci: 
1. Semințele nu trec înaintea senzorii optici; vidului obiectivul sporit. 
2. Verificați distanța dintre senzor și discul optic. Dacă sămânța este mică, aduce senzorul de până la 1 
mm mai aproape de discul optic (tip lanț). 
3. Verificați instalarea senzorului optic din nou. Asigurați-vă că șuruburile ochilor optice au fost strânse 
bine. Acordați atenția asupra faptului că ochii optice sunt paralele unele cu altele. Verificați dacă distanța 
dintre ochi optice nu este mai mare de 75 mm (tip arbore). 
4. Verificați dacă sunt sau nu senzorii optici sunt curate (pot exista praf sau dezinfectant praf pe semințele 
pot fi blocate ochiul senzorului). Dacă acestea nu sunt curate, curățați-le cu o cârpă uscată sau amortizor 
sau o perie fină sau cu degetul ușor. 
5. Verificați dacă sunt sau nu senzorii optici au slăbit din cauza vibrațiilor. Dacă au, le lasă decât pentru a 
strânge. 
6. Senzori optici pot fi defecte; să le înlocuiască cu altele noi.  

 
Dacă contorizarea nu are loc, chiar dacă senzorii optici au fost modificate, în timp ce 
1. Verificați conexiunile cutiei de control. 
2. Cutia de control poate fi defect, înlocuiți-l cu unul nou. 
3. Dispozitiv principal poate fi defect; înlocuiți-l cu unul nou. 
 

Dacă contorizarea are loc, pentru a se verifica dacă sunt sau nu unitățile răspândit număr egal de semințe, 
odată ce v-ați asigurat că toate găurile din disc sunt pline de semințe, 
1. Apăsați tasta „RESET“ de pe dispozitivul principal. Toate numărul de unități vor fi resetate pe ecran. 
2. Rotiți roata de mai multe ture. 



3. Numărul aproape egal de semințe trebuie să cadă de la toate unitățile (diferența dintre unitățile nu pot fi 
mai mult de 1-3 semințe. Pot exista abateri în funcție de poziția discurilor sau tipurile de semințe). 
4. În cazul în număr egal de semințe nu se încadrează, modifica setările secțiunilor care permit semințele 
să cadă în mod individual și ensurer că toate unitățile au setări egale. 
Notă: vidul trebuie să fie aceeași ca și în studiile de plantație în poziția în a patra etapă. 
 
Pasul 5  
Înainte de a începe de plantarea, efectuați setările de pe cutia de viteze conform tabelelor de semințe. 
1. Verificați numărul de găuri ale discului pe care le-ați desemnat de tipul de sămânța pe care o va planta. 
2. Verificați distanța dintre semințe. 
3. Verificați cutia de viteze de numărul de găuri în discul selectat, iar distanța de-a lungul liniilor și 
asigurați-vă că setările pe care le-ați selectat sunt corecte în cutia de viteze, de asemenea. 
4. Introduceți setările pe care le-ați selectat pentru plantarea în operațiunea principală a dispozitivului, de 
asemenea. 
Cutie de viteze setarea pe dispozitivul principal și setările trebuie să fie aceeași, în caz contrar sistemul va 
rula incorect. 
După ce ați verificat primele cinci etape și sa asigurat că toate problemele au fost remediate, puteți începe 
operațiunea de plantare. În timp ce operația de plantare este în curs de desfășurare, 

 
Dacă LED-urile clipesc pe dispozitivul principal, 

1. pot exista diferențe între setările de unelte pe care le-ați selectat de statutul de semințe și 
setările de pe dispozitivul principal; Verificați-le. 

2. poate fi luat mediu prea mult praf; curățați senzorii optici. 
3. se repetă etapa 4, dacă este necesar. 
4. vidul poate fi scăzut. 
5. discul poate să aibă găuri înfundate. 
6. s-ar putea fi o problemă în conexiunile dintre roata dințată și unitatea. 
7. capacul de observare poate fi deschis; amintiți-vă că senzorii optici sunt afectate de lumina 

zilei.  
 

În cazul în care LED-urile sunt aprinse pe dispozitivul principal în orice moment, atunci 
1. pot exista diferențe între setările de unelte pe care le-ați selectat de statutul de semințe și setările 
de pe dispozitivul principal; Verificați-le. 
2. poate fi luat mediu prea mult praf; curățați senzorii optici. 
3. se repetă etapa 4, dacă este necesar. 
4. vidul poate fi scăzut. 
5. discul poate să aibă găuri înfundate. 
6. s-ar putea fi o problemă în conexiunile dintre roata dințată și unitatea. 
7. capacul de observare poate fi deschis; amintiți-vă că senzorii optici sunt afectate de lumina 

soarelui. 
 
Pasul 6 – Verificare de scurtcircuit 

  
Dacă dispozitivul principal 1 nu este oprit, opriți-l și deconectați adaptorul de bricheta de la priza de 
bricheta a tractorului. 
2. Deconectați toate senzorii conectați la cutia de control din caseta de control. 
3. Re-conectați adaptorul bricheta în priză pe tractor 
4. Apăsați butonul ON / OFF de pe dispozitivul principal. 
Dacă dispozitivul nu se aprinde, decât 1 cutie de control poate fi defect, înlocuiți-l. 

Dacă dispozitivul pornește, atunci 
1. conectați senzorii la cutia de comandă, unul câte unul într-o secvență. 
2. dispozitivul principal se va opri atunci când conectați scurt-circuitat senzor. Înlocuiți cu 
unul nou, care senzor. 

 



Dispozitiv principal:    (cod piesă: TS17K-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cutia de control:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senzor magnetic:  (cod piesă: CM-14-75) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senzor optic:       cod piesă: COPTA-14-85)                              cod piesă: COPTA-14-35    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bolt, saibă și magnet pentru senzor magnetic 

Tip disc 

Tip arbore 

TS17-4  TS17-6 
 

TS17-8 
 

TS17-12 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unitate 1 
LED de 

avertizare 

Unitate 2 
LED de 

avertizare 

Unitate 3 
LED de 

avertizare 

Unitate 4 
LED de 

avertizare 

Unitate 5 
LED de 

avertizare 

Unitate 6 
LED de 

avertizare 

Tasta ON/OFF. 

Tasta SETARE. 

Tasta UP 

Tasta DOWN  

Tasta PAUZĂ 

Tasta RESETARE 

LCD  



 
 
LISTA PIESE 

Cod Descriere 
CM-14-100 Senzor magnetic 
COPTA-14-85 Senzor optic (85cm.) (Vă rugăm menționați tipul de osie sau de disc pentru tip 

arbore) 
COPTA-14-35 Senzor optic (85cm.) (pentru tip lanț) 
M-01 Magnet (R:5mm. z:2mm.) 
M-02 Magnet (R:8mm. z:5mm.) 
TS17AK Cablu intermediar 
TS17-4 Cutie control 
TS17-6 Cutie control 
TS17-8 Cutie control 
TS17-12 Cutie control 
COPTA17 Cablu (În funcție de numărul de unități, specificați numărul de mașini secvențiale 

și numărul de unități.) 
TS17K-4 Dispozitiv principal 
TS17K-6 Dispozitiv principal 
TS17K-8 Dispozitiv principal 
TS17K-12 Dispozitiv principal 
T-SIR-01 Sirena 
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