
MASZYNY DO ZADAŃ
SPECJALNYCH

OSZCZĘDNOŚCI
paliwa

czasu pracy
utrzymania maszyn

kapitału

POPRAWA
zawartości materii 
organicznej gleby

efektywności nawożenia
retencji wody w glebie

struktury gleby

KORZYŚCI
poprawa wydajności

redukcja kosztów
zrównoważony rozwój

zwiększenia dochodowości

AGREGAT MZURI PRO-TIL

Mzuri Pro-Til został zaprojektowany jako agregat 
umożliwiający uprawę wąskich pasów gleby, 
aplikację nawozów w całej przestrzeni uprawia-
nego pasa oraz siew nasion na kontrolowanej 
głębokości w jednym przejeździe maszyny. Zęby 
uprawowe i koła zagęszczające są 
rozmieszczone na przemian w dwóch rzędach 
tworząc dużo miejsca na przepływające resztki 
pożniwne. Zęby uprawowe i redlice siewne są 
włączone w niezależne układy hydrauliczne, które 
zapewniają równomierne ciśnienie na każdej 
sekcji. Umożliwia to dokładną głębokość pracy.

Dozownik nasion składa się z elektrycznych 
silników o regulowanej prędkości napędzających 
rolki wysiewu nasion, Wybór wałków nasiennych 
umożliwia wysiew różnych rodzajów nasion. 
Kalibracja jest prosta i dokładna. Wystarczy 
nacisnąć przycisk elektryczny, zważyć 
zgromadzone nasiona i wpisać ilość
do panelu sterowania.

Komputer RDS Artemis zapewnia regulację ilości wysiewu w trakcie pracy oraz wszystkie funkcje 
kontroli i monitorowania nawożenia, a także siewu.

Agregaty MZURI Pro-Til wyróżniają się w swojej budowie zastosowaniem podwójnej ramy. Pierwsza 
rama utrzymuje sekcje uprawiające glebę z możliwością wysiewu nawozu, czyli zęby uprawowe z 
aplikatorami nawozu. Są one zabezpieczone hydraulicznie z możliwością regulacji siły ciśnienia. 
Druga rama posiada sekcje wysiewająca nasiona roślin. Ramiona z redlicami wysiewającymi mają 
możliwość swobodnego wychyłu na boki. Umożliwia to wysiew nasion dokładnie w pasach 
uprawionej gleby. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest zabezpieczenie ramion przed uszkod-
zeniem przez uderzenie. Analogicznie do sekcji uprawowej każde ramię wysiewające jest zabezpiec-
zone hydraulicznie z możliwością regulacji siły docisku. Dzięki dwuramowej konstrukcji obydwie 
sekcje pracują na niezależnie regulowanych głębokościach.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY MZURI 
PRO-TIL

• redlice uprawowe zabezpieczone hydraulicznie
• zmienna ilość wysiewu
• jedno- i dwurzędowe redlice siewne
• wentylator napędzany hydraulicznie
• czujnik przepływu nasion
• hydrauliczny znacznik przejazdu
• regulowana hydraulicznie brona zagarniająca
• półpneumatyczny dozownik
• komputer zarządzający RDS Artemis
• niezależne wahliwe ramiona z redlicami 
wysiewającymi, zabezpieczone hydraulicznie,
połączone z regulowanym kołem dociskowym.

MZURI WORLD sp. z o.o., Śmielin, ul. Stawowa 1, 89-110 Sadki   www.mzuriworld.com



Opcjonalne dyski przednie pozwalające
nacinać pozostałosci znajdujące się na
powierzchni.

Zęby uprawowe zabezpieczone
hydraulicznie spulchniają wąski pas gleby,
czyszczą łoże siewne z resztek pożniwnych
i zapewniają dobry rozwój korzeni.

Umieszczenie nawozu w spulchnionym pasie
w bezpośrednim sąsiedztwie wysianych
nasion pozwala na zmniejszenie dawki
startowej i zapewnia natychmiastowy dostęp
składników odżywczych.

Koła konsolidujące rozmieszczone w 2
rzędach zagęszczające glebę w uprawianym
pasie i przygotowujące łoże siewne.

Hydrauliczny docisk indywidualnie każdej
sekcji siewnej gwarantuje bezpieczne i
dokładne kopiowanie zarysów terenów.

Indywidualna regulacja głębokości i siły
docisku dla każdego koła redlicy siewnej.

Brona zagarniająca.
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Specyfikacja
szerokość pracy
szerokość transportu
pojemność zbiornika
dzielony zbiornik
rozstaw rzędów
ilość rzędów
zapotrzebowanie mocy (min.)
prędkość pracy (km/h)
typ zawieszenia
napęd wentylatora
kontrola przepływu nasion

3T
3 m

2,95 m
1200  l

---
33,3 cm

9
150 KM

6 - 15 km/h
zawieszany
hydrauliczny

+

PRO-TIL 4T
4 m

2,95 m
3400/5400 l

40/60
36,3 cm

11
200 KM

6 - 15 km/h
zaczepiany

hydrauliczny
+

PRO-TIL 6T
6 m

2,95 m
4300/6500 l

40/60
35,3 cm

17
300 KM

6 - 15 km/h
zaczepiany

hydrauliczny
+

PRO-TIL 3T
3 m

2,95 m
3400/5400  l

40/60
33,3 cm

9
150 KM

6 - 15 km/h
zaczepiany

hydrauliczny
+

tel. +48 725 900 917, +48 512 213 213   mail: info@mzuri-agro.eu   www.agro-land.eu.com


