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•  fokozatmentesen beállítható vetésmennyiség
•  hidraulikusan kiemelhető csoroszlyák
•  központilag állítható vetésmélység
•  fellépő
•  csúszószoroszlya
•  400 literes magtartály

AlApfelszereltség: Opciók:

•  vezérlő és ellenőrző monitor
•  hidraulikus pre-emergens művelőút nyomjelző
•  kéttárcsás csoroszlya
•  automata hidraulikus nyomjelző
•  nyomlazító
•  művelőút szabályozó monitorral
•  700 vagy 1000 literes magtartály

A monitor a következő adatokat mutatja: 
művelőutak, sebesség, hektárszámláló, 
töltési szint, vetésellenőrzés.

A kettős vetőelemek lehetővé teszik az 
apró, a könnyű és a nagy mennyiségű 
magok vetését is.

A fellépő biztonságos 
és kényelmes kezelést 
biztosít.

Különböző méretű 
tartályok 400/700/1000 
liter.
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UNIVERZÁLIS MECHANIKUS GABONAVETŐGÉPEK

Modern, hatékony, pontos és sokoldalú mechanikus gabonavetőgépek, amelyet elsősorban 
a kis és közepes méretű gazdaságoknak ajánlunk akik sokféle magot vethetnek ezekkel 
a gépekkel. A vetőgépek alkalmasak a repcétől kezdve egészen a borsóig a különböző 
méretű magok pontos vetésére. Az alábbi típusok vannak:

CAMI Z  amit lehet önállóan és talajművelőgép után téve is használni
CAMI N  amit csak valamilyen talajművelőgépre rászerelve lehet használni

CAMI N1 CAMI Z1



www.szalagro.hu
Szal-Agro Kft.  |  3527 Miskolc, Sajó út 4.  |  Tel: 46/505-624, 505-625  |  Fax: 46/509-023  |  E-mail: szalagro@t-online.hu

12 | 1. 

UNIVERZÁLIS MECHANIKUS GABONAVETŐGÉPEK

VEGA MÁSODVETŐGÉP

Műszaki adatok Cami Z – önálló vetőgép S118Z Cami N – felépítmény vetőgép S118N

Munkaszélesség m 3,0 3,0

Sorok száma db 25 25

Csoroszlya típusa csúszó vagy tárcsás csúszó vagy tárcsás

Magtartály térfogata l 400 700 1000 400 700 1000

Vetésmennyiség kg/ha 1,0-400 1,0-400

Hajtómű állítható állítható

Magtakaró borona borona

Meghajtó kerék gumikerék fémkerék

Meghajtó kerék mérete 185/65/15 -

Szélesség mm 2980 2980

Hossz mm 2100 2100

Magasság mm 1550 1650

Tömeg kg 740 700

Talajművelőgépre felszerelve lehet használni aprómag vetésére. Egy közös 
vetőtengelye van, aminek a végén állítható a vetésmennyiség. A hajtást veheti 
saját nagy átmérőjű vaskerékről, vagy a talajművelőgép rögtörő hengeréről.

Műszaki adatok
VEGA

2,1 2,6 3,0

Munkaszélesség m 2,1 2,6 3,0

Magtartály liter 100 130 150

Területteljesítmény ha/h 2,45 3,0 3,5

Sorok száma db 17 21 25

Sortáv mm 120 120 120

Max. vetőmagméret mm 4 4 4

Tömeg kg 100 108 115


