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ЛЕГКА В КОРИСТУВАННІ,     МІЦНА І УНІВЕРСАЛЬНА

Результат розробок MONOSEM, NC є 
універсальною пневматичною сівалкою 
з анкерним сошником. Основана на 
світовому успіхові компанії з такими 
моделями як PNU і NG, сівалка NC нині 
доступна в двох версіях: NC Classic і  
NC Technic.

Легка в користуванні, міцна і 
універсальна

Щоб задовольнити вимоги клієнтів до сівалки 
з анкерними сошниками, MONOSEM випускає 
модель NC в двох версіях.
NC Classic розроблена для користувачів, які 
потребують простої і надійної сівалки для висіву 
кукурудзи і соняшника в добре підготовлений 
грунт.
NC Technic є більш універсальною сівалкою. Її 
модульна конструкція може мати різні варіанти 
контролю глибини та відкриття борозни. З такими 
можливостями сівалка може використовуватись 
для посіву кукурудзи, соняшника, квасолі, 
буряка, сої, гороху, ріпаку, ... при традиційній 
технології обробітку грунту або в не дуже добре 
підготовлений грунт.
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ЛЕГКА В КОРИСТУВАННІ,     МІЦНА І УНІВЕРСАЛЬНА
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NC Classic розроблена для користувачів, які потребують простої і надійної сівалки для висіву 
кукурудзи і соняшника в добре підготовлений грунт.

ВИСІВНА СЕКЦІЯ NC CLASSIC

Міцний паралелограм з великим ходом 
змонтований на змінних втулках.

Кожна висівна секція обладнана запобіжною 
муфтою зі звуковою сигналізацією 
та автоматичним включенням для 
оптимального захисту висівної системи.

Дві пружини контролю глибини дозволяють 
стабілізувати секцію.

Висів анкерним сошником (кукурудзяний 
сошник) зі змінним накінечником.

Просте і точне регулювання глибини висіву за 
допомогою ручки з індикатором глибини висіву 
насіння.

На висівній секції NC Classic контроль глибини висіву 
здійснюється задніми колесами.

Паралелограм

Запобіжна муфта

Притискна пружина

Сошник

Контроль глибини

NC Classic V1

NC Classic V2 NC Classic V3
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Грудковідгортачі з регулюванням по висоті 
пропонуються на висівних секціях NC Classic в 
стандартній комплектації.

Стандартний бункер з високоміцного пластику 
об’ємом 40 літрів. (Бункер об’ємом 20 літрів 
- опція).

Для покращення відкриття борозни (менш 
підготовлений грунт, наявність рослинних 
решток) на секцію NC можуть бути 
встановлені подвійні відкриваючі диски.

Додаткова пружина, що регулюється, може 
бути додана при роботі на важких грунтах або 
на полях з наявними рослинними рештками 
(монтується залежно від типу рами).

Висівні секції NC Classic V2 і V3 в стандартній 
комплектації оснащені загортачами для закриття 
борозни, які встановлені між сошником і задніми 
колесами. На секції NC Classic V1 ці загортачі 
встановлені за прикочуючими колесами. 
Опціонально доступні також короткі загортачі (фото 
навпроти).

NC Classic  пропонує на вибір 
три типи задніх прикочуючих 
коліс, змонтованих на 
кулькових підшипниках.

Стальні V-подібні 
колеса

370 x 170  
Farmflex

500 x 175  
Farmflex

Бункер

Подвійні відкриваючі диски Додаткова пружина, що регулюється

Загортачі

Задні прикочуючі колеса

Грудковідгортач

Додаткове обладнання

NC Classic V3
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NC Technic є більш універсальною сівалкою. Її модульна конструкція може мати різні 
варіанти контролю глибини та відкриття борозни. З такими можливостями сівалка може 
використовуватись для посіву кукурудзи, соняшника, квасолі, буряка, сої, гороху, ріпаку, ... 
при традиційній технології обробітку грунту або в не дуже добре підготовлений грунт.

На висівних секціях з задніми 
прикочуючими колесами контроль 
глибини висіву здійснюється заднім 
колісним блоком.

На висівних секціях з балансирною системою 
регулювання глибини забезпечується переднім 
колесом та заднім колісним блоком. Регулююча 
пружина розподіляє навантаження між переднім 
колесом і заднім колісним блоком.

NC Technic Кукурудза - Соняшник 
Задні прикочуючі колеса

NC Technic Цукровий буряк
Балансирна система

Набір для переобладнання висівної секції NC Technic «з 
заднім колісним блоком» в «балансирну систему».

ВИСІВНА СЕКЦІЯ NC TECHNIC

Міцний паралелограм з великим ходом змонтований 
на змінних втулках.

Кожна висівна секція обладнана запобіжною муфтою 
зі звуковою сигналізацією та автоматичним 
включенням для оптимального захисту висівної 
системи.

Дві пружини контролю глибини дозволяють 
стабілізувати секцію.

Закриття борозни здійснюється  
двома V-подібними колесами з  
самоочисними шинами

Проста, швидка і точна 
установка глибини висіву 
за допомогою важеля зі 
шкалою.

Паралелограм

Запобіжна муфта

Притискна пружина

Задні V-подібні прикочуючі колеса

Контроль глибини

Ці V-подібні колеса мають чотири положення для 
установки і можуть бути обладнані чистиками*.  

* крім вузької версії NC Technic для кукурудзи
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Для покращення відкриття борозни (менш підготовлений грунт, 
наявність рослинних решток) на секцію NC можуть бути встановлені 
подвійні відкриваючі диски.
«Подвійний відкриваючий диск тільки для моделі NC Technic Кукурудза 
(6). 
Подвійний відкриваючий диск з колесами 285 х 65 для моделі NC Technic з 
балансирною системою.» (7)

Додаткове обладнання

Додаткова пружина, що 
регулюється, може бути додана 
при роботі на важких грунтах або 
на полях з наявними рослинними 
рештками (монтується залежно 
від типу рами).

Набір борінок

Інші моделі висівних секцій NC Technic

Висівна секція NC Technic Буряк
Балансирна система 
Подвійні відкриваючі диски і колеса 285 х 65

Висівна секція NC Technic Бобові
Балансирна система
Переднє колесо 300 х 100

Висівна секція NC Technic Кукурудза
Задні прикочуючі колеса
Подвійні диски

Пластиковий бункер 40 л
 
Грудковідгортачі з регулюванням по висоті (пропонуються в стандартній 
комплектації на висівних секціях NC Technic Кукурудза - Соняшник).

Сошник для кукурудзи зі змінним накінеником

Пластиковий бункер 20 л

Переднє колесо 300 х 100 з самоочисною шиною, змонтоване на кулькових 
підшипниках.

Буряковий сошник спеціального профілю зі змінним накінечником.

Прикочуюче колесо з можливістю налаштування  
тиску і положення. Проміжне колесо з нержавіючої сталі,  
встановлене на кулькових підшипниках, з пластиковим чистиком.  
Проміжне гнучке колесо з самоочисною шиною (опція).

Пружина регулювання розподілу переднього і заднього навантаження при 
балансирній системі.

Набір для переобладнання висівної секції NC Technic «з 
заднім колісним блоком» в «балансирну систему».

ВИСІВНА СЕКЦІЯ NC TECHNIC
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ВИСІВНИЙ АПАРАТ

Якість посіву залежить від рівномірності розподілу насіння. Саме тому MONOSEM впровадив усі свої 
ноу-хау, щоб запропонувати Вам точний, простий і дуже надійний висівний апарат. Висока якість 
виробництва зробила висівний апарат MONOSEM всесвітньо відомим. Сьогодні, для здійснення 
точного висіву, Ви також можете звертатися за рекомендаціями MONOSEM.

Корпус висівного апарату 
виготовлено з алюмінієвого сплаву, 
який не деформується. Рік за роком 
висівний апарат буде точним 
незалежно від температурних змін.

Тефлонова фрикційна вставка постійно 
контактує з диском. Вона забезпечує 
герметичність висівного апарату і є 
взаємозамінною.

Диски товщиною 1,5 мм виготовлені з 
нержавіючої сталі. Мішалка, прикріплена до диска, 
зміцнює увесь вузол. Зміна дисків відбувається 
легко і без допомоги інструментів. Наявний 
повний спектр дисків для всього насіння, що 
потребує точного висіву (див. стор. 26).

Бронзовий селектор запобігає 
виникненню задвоювання. Пружина 
на кришці корпусу утримує селектор 
ідеально навпроти диска для 
оптимального відбору, навіть з 
дрібним насінням.

Кришка зі сплаву, спеціально 
розроблена для висіву з мінімальною 
кількістю насіння.

Фрикційна вставка

Диски

Селектор

Кришка

Корпус висівного апарату зі сплаву 
алюмінію

Легкий доступ до системи розподілу 
як для налаштувань, так і для 
контролю. Велике прозоре віконце 
дозволяє контролювати розподіл 
після селектора.

Новий зсипний люк забезпечує 
кращу продуктивність. При 
відкритті люка він залишається 
відкритим протягом всього 
процесу спорожнення. Процес 
спорожнення стає ще простішим та 
ефективнішим.

Контрольне віконце

Повне спорожнення
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ВИСІВНИЙ АПАРАТ

Унікальне регулювання вакууму і селектора
Одночасне регулювання рівня вакууму та положення селектора є патентом 

MONOSEM. Ця високоточна система дозволяє отримати оптимальний розподіл 
насіння.

Для великого насіння всмоктування 
є максимальним і селектор 

встановлюється відповідно до 
розміру насіння.

Для дрібного насіння всмоктування 
зменшується одночасно з 

налаштуванням положення 
селектора.

12
3
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КОМПОНЕНТИ СІВАЛКИ

Система кріплення секцій за допомогою шпильок забезпечує надійне і 
міцне кріплення висівних секцій до рами. За необхідності висівні секції 
можуть здвигатися для зміни ширини міжряддя шляхом ослаблення 
шпильок.

Дана система фіксації повністю виключає бокове зміщення секції під 
час роботи і є стійкою в найскладніших умовах роботи.

На сівалках MONOSEM всі колеса є привідними. Таким чином досягається плавність руху 
сівалки і вища якість розкладання насіння. Всі колісні блоки обладнані запобіжними 
муфтами для зменшення навантаження на привід при роботі на вигинах.
Для рам, які можуть бути обладнані пристроєм для внесення добрив «Великого Об’єму», 
використовуються підсилені колісні блоки. Таким чином, навіть при додаванні добрив, 
колісні блоки будуть легко витримувати це додаткове навантаження.
Для посіву зі зменшеними міжряддями (до 37,5 см) або при роботі на кам’янистих грунтах 
пропонуються фронтальні колеса.
Стандартні колісні блоки (задні) залишаються кращою пропозицією, оскільки забезпечують 
кращий привід і відмінне копіювання рельєфу поля.
Колісні блоки пропонуються з 3 різними видами коліс:

- Вузькі (500х15) для зменшеного міжряддя (цукровий буряк)
- Стандартні (6,5х80х15)
- Широкі (26х12) для мінімального міжряддя 70 см з задніми колісними блоками

Запобіжна муфта

Сівалка з фронтальними колісними блоками для посіву зі зменшеним міжряддям (до 
37,5 см) або на  кам’янистих грунтах

Фіксація висівних секцій шпильками

Колісні блоки

Стандартний колісний блок з  
колесом 6,5х80х15

Підсилений колісний блок з колесом 
26x12

1

2
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КОМПОНЕНТИ СІВАЛКИ

Зважаючи на те, що необхідний для сівалки рівень вакууму залежить від кількох 
параметрів (кількість висівних секцій, тип насіння, ...), MONOSEM пропонує різні 
моделі турбін, адаптовані до Ваших потреб.
Турбіни MONOSEM є тихими, надійними і ефективними та забезпечують постійний 
рівень вакууму для оптимальної якості посіву. Наші турбіни в стандартній 
комплектації мають 12 випускних отворів, протидощовий клапан і приводяться в 
дію від ВВП трактора зі швидкістю 540 об/хв. Опціонально також доступні турбіни 
з приводом від ВВП трактора на 450 об/хв і 1000 об/хв, а також з гідравлічним 
приводом. У якості опції також доступний кардан з обгонною муфтою.

У відповідності з законодавством, 
MONOSEM може запропонувати разом з 
турбіною комплект для направленого 
скидання пилу (КАР). Ці комплекти 
погоджені ВВА Німеччини і гарантують 
правильну роботу сівалок MONOSEM.

Для ще більш легкого доступу наявна 
задня коробка передач з інтегрованим 
колісним блоком. Ця коробка передач зі 
змінними зірочками дозволяє ще більш 
точно налаштувати густину висіву.

Для полегшення налаштувань 
норми висіву ви можете 
завантажити безкоштовний 
додаток MONOSEM 
«Налаштування сівалки», який 
доступний в Google Play або App 
Store.

Стандартна коробка передач дає можливість швидко і точно 
налаштувати норму висіву.

Турбіна

Стандартна турбіна Турбіна високої 
продуктивності

Коробка передач має 18 співвідношень для точного налаштування норми висіву 
насіння. Зміна густоти висіву відбувається дуже швидко.  Просто підніміть важіль 
натяжника для ослаблення ланцюга. Потім встановіть необхідне співвідношення 
зірочок і опустіть важіль, щоб знову натягнути ланцюг.

Коробка передач

Підсилений колісний блок з колесом 
26x12

Турбіна дуже високої 
продуктивності

3

4
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«12-рядна сівалка NC Technic Буряк  на суцільній рамі Monobar 
(міжряддя 45 см). Пристрій для внесення добрив 4 х 175 л з 
анкерними сошниками»

СУЦІЛЬНІ І ЗДВОЄНІ РАМИ

Суцільна рама Monobar може мати балку довжиною від 3 м до 6,1 м. Ця 
проста і економічна рама може бути обладнана до 8 секцій для висіву 
кукурудзи і до 12 секцій для висіву цукрових буряків, з або без пристрою 
для внесення добрив. Малий виступ навіски і невелика  
вага дозволяють використовувати 
 її з легкими тракторами. 

Суцільна рама Monobar

Для широкозахватних рам відмінне копіювання рельєфу є дуже важливим. Ось чому 
кожна балка здвоєної рами є незалежною і має такий тип з’єднання, що дозволяє відмінно 
копіювати рельєф поля.

Рами Суцільна Monobar Суцільна 
Monoblock Здвоєна

Ширина 3 м 00 4 м 50 6 м10 3 м 00 9 м 00

Кількість висівних секцій 4 6 6 8 12 6 12 18

Міжряддя (см) 70-80 45/50 70/75/80 70/75/80 45/50 50 70/75 45/50

Кількість «Привідних» коліс 2 2 4 2 8

Кількість коробок передач 1 1 1 1 2

Транспортна ширина (з транспортним візком) - - 3 м 00 - 3 м 00

Суцільна рама Monoblock - це вузол, зварений з двох балок. Одна з них 
служить для кріплення навіски і турбіни, а інша - для кріплення висівних 
секцій і колісних блоків. Дана конструкція особливо підходить для висіву з 
непарною кількістю рядів. Може бути обладнана балкою від 3 м до 4,50 м.

Суцільна рама Monoblock

Здвоєна рама - це конструкція з двох стандартних однобалочних рам. 2 
рами підтримуються однією подвійною рамою з перерізом 180х180 мм і 
мають довжину від 9,00 м до 12,00 м. Даний тип рам використовується 
для 16-рядних кукурудзяних сівалок або 24-рядних бурякових сівалок.

Здвоєна рама

Відмінне копіювання рельєфу
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Транспортні візки доступні для суцільних і здвоєних рам. Транспортний візок для 
суцільної рами може бути обладнаний як ручною, так і гідравлічною системою 
підйому. Для здвоєних рам система підйому - гідравлічна, опціонально можливо 
встановити гідравлічні або пневматичні гальма.

Рами Суцільна Monobar Суцільна 
Monoblock Здвоєна

Ширина 3 м 00 4 м 50 6 м10 3 м 00 9 м 00

Кількість висівних секцій 4 6 6 8 12 6 12 18

Міжряддя (см) 70-80 45/50 70/75/80 70/75/80 45/50 50 70/75 45/50

Кількість «Привідних» коліс 2 2 4 2 8

Кількість коробок передач 1 1 1 1 2

Транспортна ширина (з транспортним візком) - - 3 м 00 - 3 м 00

18-рядна сівалка NC Technic Буряк  на здвоєній рамі (45 см)
Microsem і пристрій для внесення добрив 6 х 175 л з анкерними сошниками

Транспортний візок

4-рядна сівалка NC Classic V1 на суцільній рамі Monobar (75 см).
Microsem і пристрій для внесення добрив 2 х 175 л  

з анкерними сошниками

12-рядна сівалка NC Technic Буряк  на суцільній рамі Monobar (45 см)
Microsem і пристрій для внесення добрив 4 х 175 л з анкерними сошниками

8-рядна сівалка NC Technic Кукурудза на суцільній рамі Monobar (70 см)
Пристрій для внесення добрив 4 х 175 л з анкерними сошниками
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ТЕЛЕСКОПІЧНІ РАМИ

Однобалкова телескопічна рама Monoblock 260 має робочу ширину 
4,5 м. При транспортуванні 1-й і 6-й ряди втягуються, забезпечуючи 
транспортну ширину в 3,5 м. Дана рама також пристосована для роботи 
з непарною кількістю рядів. Рама Monoblock 260 може бути обладнана 
пристроєм для внесення добрив «Великого об’єму».

Однобалкова телескопічна рама Monoblock 260

Однобалкова телескопічна рама Monobar має робочу ширину 4,5 м. При 
транспортуванні 1-й і 6-й ряди втягуються, забезпечуючи транспортну 
ширину в 3,5 м. Малий виступ навіски і невелика вага дозволяють 
використовувати її з легкими тракторами.

Однобалкова телескопічна рама Monobar

Рами Однобалкова Monoblock 125 Monoblock 260

Ширина 4 м 50 4 м 50 4 м 50

Кількість висівних секцій 6 8 6

Міжряддя (см) 75 80 35/45/49 75 80

Кількість «Привідних» коліс 2 2 2 2 2

Кількість коробок передач 1 1 1 1 1

Транспортна ширина (з транспортним візком) 3 м 40* 3 м 50 3 м 50 3 м 40* 3 м 50

Однобалкова телескопічна рама Monoblock 125 має робочу ширину 
4,5 м. При транспортуванні 1-й і 6-й ряди втягуються, забезпечуючи 
транспортну ширину в 3,5 м. Дана рама також пристосована для роботи з 
непарною кількістю рядів. 

Однобалкова телескопічна рама Monoblock 125

Маркери ряду встановлюються на 
головній балці рами для обмеження 
навантаження на телескопічні балки 
(Monoblock 260).
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*

ТЕЛЕСКОПІЧНІ РАМИ

Стопорні частини телескопічної системи 
дозволяють встановити необхідну ширину міжряддя 
і забезпечують необхідне складання, відповідно до 
встановленого обладнання

* 3м00 з вузькими висівними секціями NC Classic V1, V2 і V3; 3м15 з висівними секціями NC Technic

6-рядна сівалка NC Technic Кукурудза на одинарній телескопічній рамі 
Monoblock (75 см). Пристрій для внесення добрив 2 х 270 л з анкерними 

сошниками

Переваги телескопічної рами

Рами Однобалкова Monoblock 125 Monoblock 260

Ширина 4 м 50 4 м 50 4 м 50

Кількість висівних секцій 6 8 6

Міжряддя (см) 75 80 35/45/49 75 80

Кількість «Привідних» коліс 2 2 2 2 2

Кількість коробок передач 1 1 1 1 1

Транспортна ширина (з транспортним візком) 3 м 40* 3 м 50 3 м 50 3 м 40* 3 м 50

6-рядна сівалка NC Technic Кукурудза на одинарній телескопічній 
рамі Monoblock (75 см).
Пристрій для внесення добрив 2 х 270 л з анкерними сошниками

6-рядна сівалка NC Classic V3 на одинарній телескопічній рамі Monoblock 
(75 см). Пристрій для внесення добрив 980 л з анкерними сошниками

6-рядна сівалка на одинарній телескопічній рамі в роботі

* 3м00 з міжряддям 75 см і секціями NC Classic V1 (вузька версія), V2 і V3.
3м15 з міжряддям 75 см і секціями NC Technic

3м40 з міжряддям 75 см і секціями NC Classic V1
3м50 з міжряддям 80 см

6-рядна сівалка на одинарній телескопічній рамі в транспортному 
положенні
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СКЛАДНІ РАМИ

Плаваюча складна рама з подвійною балкою і рама CRT мають незалежні краї з 
колісними блоками. Ця характеристика дозволяє чудово копіювати рельєф поля. В 
кінці поля або при завершенні посіву є можливість підняти один чи інший бік сівалки 
(або одразу обидва), тим самим автоматично зупиняючи висів.

Рами Подвійна балка CRT

Ширина 6 м 00 9 м 00

Кількість висівних секцій 8 12 12

Міжряддя (см) 75/80 45/50 70/75/76,2/80

Кількість «Привідних» коліс 4 4

Кількість коробок передач 3 3

Транспортна ширина 3 м 00 3 м 00

Плаваючі складні рами з подвійною балкою можуть бути обладнані 8 
рядами в «кукурудзяній» версії і до 12 рядів в «буряковій» версії. Дана 
конструкція, яка складається до 3 м, дозволяє безпечно транспортувати 
сівалку по дорогам. Конструкція сумісна з непарною кількістю рядів (9 чи 
11 рядів). Плаваючі краї конструкції гарантують відмінне копіювання 
рельєфу поля.

Складна плаваюча рама з подвійною балкою

Складна рама CRT може бути обладнана 12 рядами в «кукурудзяній» 
версії . Її складна і телескопічна конструкція може складатися до 3 м (в 
залежності від міжряддя і встановленого обладнання). Плаваючі краї 
конструкції гарантують відмінне копіювання рельєфу поля

Складна рама CRT

Відмінне копіювання рельєфу
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12-рядна сівалка NC Technic Буряк на складній рамі з подвійною 
балкою (45 см)

СКЛАДНІ РАМИ

Рами Подвійна балка CRT

Ширина 6 м 00 9 м 00

Кількість висівних секцій 8 12 12

Міжряддя (см) 75/80 45/50 70/75/76,2/80

Кількість «Привідних» коліс 4 4

Кількість коробок передач 3 3

Транспортна ширина 3 м 00 3 м 00

Центральна частина рами зроблена з подвійної телескопічної рами, краї (крила) телескопічні і складаються до транспортної ширини 3 м  
(залежно від комплектації)

Маркери на складній рамі з подвійною балкою і на рамі CRT мають можливість компактно складатися для 
забезпечення мінімальної транспортної ширини.

8-рядна сівалка NC Classic V2 на складній рамі з подвійною балкою (75 см)
Microsem і пристрій для внесення добрив 4 х 175 л з анкерними сошниками

12-рядна сівалка NC Technic Кукурудза на складній рамі з подвійною балкою  
(45 см)
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Для того, щоб сівалки задовольняли всі ваші запити, MONOSEM може запропонувати додаткові 

рішення стосовно рам, розроблених для інших висівних секцій. Ось деякі приклади ...

Сівалка NC Classic V2 - 2x6 рядів Twin-Row
Суцільна рама з подвійною балкою (6 рядів Twin-Row)

8-рядна сівалка NC Classic V2 (75 см)
Рама TFC з транспортною шириною 3 м і 
пристроєм для внесення добрив 1500 л з 

дисковими сошниками.
(Дану раму можна знайти в брошурах NG Plus 4 і 

Monoshox NG Plus M).

6-рядна сівалка NC Classic V2
Рама Extend з міжряддям, що регулюється 
гідравлічно (45 - 80 см) 
(Дану раму можна знайти в брошурах NG Plus 4 і 
Monoshox NG Plus M).

Сівалка NC Classic V2 - 2x4 рядів Twin-Row
Суцільна рама Monobar (4 ряди Twin-Row)

ІНШІ КОНФІГУРАЦІЇ
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16- рядна сівалка NC Technic Кукурудза з міжряддям 70 см
Комбінація з двох двобалкових суцільних рам та пристроєм для внесення добрив 4 х 175 л з анкерними сошниками

12-рядна NC Classic V2 з міжряддям 75 см
Рама CRT, яка складається до 3 м*

3-рядна сівалка NC Technic Кукурудза з міжряддям 75 см
Рама Monoblock з пристроєм для внесення добрив 255 л (175 л + 80 л) і 
анкерними сошниками

* Приклад рами CRT, складеної до 3 м

ІНШІ КОНФІГУРАЦІЇ
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ПРИСТРОЇ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ

СТАНДАРТНИЙ БУНКЕР

Стандартні бункери, бункери «Великого 

Об’єму» чи фронтальні бункери - з MONOSEM 

ви можете вибрати систему для внесення 

добрив, яка якнайкраще підходить до ваших 

умов.

БУНКЕРИ «ВЕЛИКОГО ОБ’ЄМУ» НА ТЕЛЕСКОПІЧНИХ РАМАХ MONOBLOCK

Стандартний пластиковий бункер доступний з трьома об’ємами.
- 85 л бункер, 1 вихід.
- 175 л бункер, 2 або 3 виходи.
- 270 л бункер, 3 виходи.

Вони можуть бути встановлені на суцільних, телескопічних, 
складних і здвоєних рамах.

Бункери «Великого Об’єму» (980 л) доступні для рам 
Monoblock. Добрива подаються на сошники за допомогою 
повітряного потоку. Бункери обладнані прозорими 
віконцями для візуального контролю рівня добрив з кабіни 
трактора. Об’єм бункера дає можливість з легкістю 
завантажувати 500 кг мішки.

Бункери пристроїв «Великого 
Об’єму» мають широкий 
отвір для легкого наповнення 
добривами і «очистки».

Широке відкриття бункера

Бункери «Великого Об’єму» 
обладнані по бокам 
зсипними шлангами, що 
дозволяє просто і швидко 
спорожнити їх від добрив.

Легке і швидке спорожнення
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Передній навісний бункер DUO доступний з об’ємом 1500 л і 2100 л. Дане 
обладнання може бути встановлено на сівалки до 16 рядів. Пристрій для 
внесення добрив має подвійну систему розподілу з нержавіючої сталі і 
електричний привід для швидкого встановлення норми внесення добрив.

ПРИСТРОЇ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ

Передній навісний бункер DUO

Стандартний передній бункер доступний з об’ємом 1000 л і 1600 л. Дане 
обладнання може бути встановлено на сівалки до 12 рядів.
Бункер має систему розподілу з нержавіючої сталі і електричний привід для 
швидкого встановлення норми внесення добрив.

Стандартний передній навісний бункерЦиклони, встановлені перед кожним сошником, 
дозволяють добривам падати під дією сили тяжіння, тим 
самим зменшуючи утворення пилу під дією пульсуючого 
повітря.

Передні навісні бункери були розроблені спеціально для 
роботи з добривами. Надійне шасі з вбудованим каркасом, 
розподільчий механізм, виготовлений на 100% з нержавіючої 
сталі  та колісний привід з інтегрованою коробкою передач, 
відображають серйозний підхід до виробництва. Турбіна 
може приводитися в дію від ВВП трактора або гідромотора. 
Передній навісний бункер є багатоцільовим і може 
використовуватись з культиватором MONOSEM для внесення 
добрив під час культивації.

Розподільчий вузол фронтального бункера, виготовлений на 100% з нержавіючої 
сталі, має заслінку для спорожнення і може бути швидко демонтований.

Циклони

Розподільчий вузол Inox

ПЕРЕДНІЙ НАВІСНИЙ БУНКЕР

Електричний привід розподільника
Стандартні або фронтальні бункери 
DUO опціонально можуть бути 
обладнані електричним приводом. В 
даному випадку норма внесення добрив 
налаштовується в кабіні трактора 
за допомогою ECU F800E і ISOBUS 
монітора (TOUCH або TOUCH Mini). 
Фронтальні бункери з електричним 
приводом мають функцію передзапуску 
та розподільчі механізми, які 
легко демонтуються без допомоги 
інструментів.
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ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ

Два типи сошників для внесення добрив
- анкерний
- дводисковий

Анкерний сошник для внесення добрив має 
змінний накінечник. Дводисковий сошник є 
більш універсальним і краще підходить для 
роботи по мінімальній технології підготовки 
грунту і за наявності рослинних решток. 

Обидва типи сошників мають захисну систему з пружиною і регулювання глибини. Для 
висіву цукрових буряків доступні спеціальні сошники.

Сошник для внесення добрив анкерний або дисковий

Пристрої для внесення добрив Monosem 

мають таку ж саму якість виробництва, 

як і наші сівалки, і дають вам можливість 

вносити тверді добрива з великою 

точністю за допомогою обладнання, яке 

задовольняє ваші вимоги.

Розподіл за допомогою шнеку

Налаштування норми внесення добрив 
відбувається за допомогою коробки передач, 
яка має 12 співвідношень.
Таблиця для налаштування, яка постачається 
разом з пристроями для внесення добрив, 
допомагає швидко налаштувати необхідну 
норму внесення.

Налаштування норми внесення

«Стандартні» шнеки (А) синього кольору 
призначені для внесення добрив від 80 до 350 
кг/га для міжряддя 75 см і від 120 до 525 кг/га 
для міжряддя 50 см.

Розподіл за допомогою шнеку (1), з’єднаного з мішалками (2), гарантує постійну норму 
добрив. Ці шнеки з нержавіючої сталі пропонуються з різним кроком витків, щоб 
забезпечити досягення необхідної норми.

Шнеки «високої продуктивності» (В) 
червоного кольору мають більший крок 
витків і призначені для внесення добрив від 
160 до 700 кг/га для міжряддя 75 см і від 240 
до 1050 кг/га для міжряддя 50 см.

Стандартний бункер
Бункер Великого об'єму Передній навісний бункер

Monoblock Стандарт DUO

Об'єм
(кількість рядів 
для кукурудзи)

2 x 270 л (6 ряди)
4 x 175 л (8 ряди)

4 x 270 л (12 ряди)
980 л 1000 л  -  1600 л 1500 л  -  2100 л

Кількість рядів
(кукурудза) 6 до 12 6 6 до 12 12

120 до 525 кг/га
(240 до 1050 кг/га)

120 до 525 кг/га
(-)

Вихід відповідно до якості добрив
Min/max об'єм на 75 см 

(зі шнеком "високої 
продуктивності")

80 до 350 кг/га
(160 до 700 кг/га)

80 до 350 кг/га
(-)

Тип рами

Суцільні і здвоєні рами
Телескопічна 

(Monoblock)
Складна 

(Подвійна балка і CRT)

Телескопічна
Складна 

(Подвійна балка і CRT)
Складна (CRT)
Здвоєні рами

Завантаження Big-Bag Ні Так Так Так

Телескопічна 
(Monoblock)

Min/max об'єм на 50 см 
(зі шнеком "високої 

продуктивності")

Для полегшення налаштування 
норми внесення добрив 
ви можете завантажити 
безкоштовний додаток MONOSEM 
«Налаштування Сівалки», який 
доступний на Google Play чи App 
Store.
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ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ MICROSEM

Система Microsem з розподілом за допомогою шнеку  

забезпечує рівномірне внесення мікрогранул. Вона має 

просту і надійну конструкцію. Універсальність Microsem 

полягає в можливості внесення більшості з наявних 

на ринку продуктів в мікрогранулах (інсектициди, 

геліциди, мікродобрива...).

Розподіл за допомогою шнеку
Налаштування системи відбувається за 
допомогою коробки передач, що має 18 
співвідношень. За необхідності можна замовити 
інші зірочки. Опціонально доступна також система 
швидкого відключення. 
Таблиця для налаштування, яка постачається 
разом з системою Microsem, допомагає швидко 
налаштувати необхідну норму внесення продукту. 
Стандартно система Microsem здатна вносити від 
3 до 25 кг/га інсектицидів і від 3 до 10 кг/га геліцидів 
при ширині міжряддя 75 см.

Налашування системи Microsem
Принцип розподілу системи Microsem оснований на системі шнеку. Мікрогранули, які 
знаходяться в бункері, забираються двома шнеками (1). Мішалки (2) забезпечують 
регулярну подачу гранул на шнек. Пальчикове колесо (3) однорідно розподіляє продукт 
далі на виходи з бункера (4). Доступні шнеки з різним кроком для використання зі 
специфічними продуктами (5).

Для полегшення налаштування 
системи Microsem ви можете скачати 
безкоштовний додаток MONOSEM 
«Налаштування Сівалки», який 
доступний на Google Play чи App Store.

Лоток Microsem для 
інсектицидів (6) 
розміщують за сошником 
для подачі продукту в рядок.
Лоток Microsem для 
геліцидів також доступний 
для внесення продукту за 
блоком прикочуючих коліс. Системи Microsem для внесення інсектицидів 

і геліцидів можуть бути скомбінованими для 
одночасного внесення двох продуктів.

Лотки Комбінована система Microsem Спорожнення бункерів

Об’єм бункерів для Microsem становить 20 л. Опціонально 
доступні бункери на 40 л (встановлюються залежно від 
типу рами).
Заслінка (7) і лоток (8) дають змогу легко і швидко 
спорожнити бункер від залишків продукту.

7

8
6
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СИСТЕМИ ВІДКЛЮЧЕННЯ РЯДІВ

Механічна система з важілем

Системи відключення рядів дозволяють 

окреме відключення кожної секції. 

Пропонується кілька типів систем. Вони 

зупиняють обертання висівного апарату, 

не зменшуючи рівня вакууму і, таким чином, 

не допускаючи перемішування насіння в 

висіваючому апараті і зміни рівня вакууму.

Механічна система відключення 
ряду за допомогою важеля доступна 
в якості опції і являється найбільш 
економним рішенням для відключення 
висівної секції.

Електромагнітна система відключення
Відключення рядів за допомогою електрики дає змогу відключати 
будь-який елемент безпосередньо з кабіни трактора. Блок управління 
активізує електромагнітну муфту на висівній секції. Опціонально - кілька 
варіантів блоків управління.

Електромагнітна муфта на секції 
NC

Електромагнітна система відключення ряду з 
ручним контролем
Електричне відключення рядів з 
ручним управлінням дає можливість 
відключати кожен ряд окремо 
безпосередньо з кабіни трактора. 
Кожен ряд обладнаний лампочкою 
контролю обертання. Дана система 
призначена для 2-х, 4-х, 6-ти, 8-ми і 
12-рядних сівалок.

Блок відключення рядів CR 4200 
спеціально розроблений для 
контролера CS 4200 і доступний в 
опції. Може керувати до 12 муфт 
відключення ряду.

Приклади систем відключення рядів

Монітори висіву CS 4200, CS 5000, CS 
6200, CS 7000, CS 8000 та CS 8000 Touch 
з системою відключення рядів
Контролери висіву CS 4200, CS 5000, CS 6200, CS 7000, CS 8000 та 
CS 8000 Touch можуть бути опціонально обладнані системою 
відключення рядів. В цьому випадку відключення висівної секції 
контролюється візуально на моніторі.

Контролери висіву CS 5000, CS 6200, CS 7000, CS 8000 та CS 8000 Touch 
можуть також містити функцію технологічної колії.



2525

CS 5000 TOUCH Mini

TOUCH

CS 4200CS 10 CS 30 Classic CS 30 Comfort

СИСТЕМИ ВІДКЛЮЧЕННЯ РЯДІВ

Спеціаліст в сівалках точного висіву, MONOSEM, також 

пропонує широкий вибір контролерів висіву. Від простого 

контролю за падінням насіння до підрахунку з індикацією 

відстані між насінинами - ви знайдете контролер висіву, 

який задовольняє ваші вимоги.

КОНТРОЛЕРИ ВИСІВУ

 : Стандарт         : Опція   -  : Неможливо

Функції CS 10 CS 30
Classic

CS 30
Comfort CS 4200 CS 5000

ECU ISOBUS
ECU  

S6200
ECU  

S7000
Контроль за падінням насіння ряд за рядом

Сигналізація відсутності насіння

Сигналізація при зупинці

Сигналізація з запрограмованим порогом - 
Робоча швидкість від датчика -
Робоча швидкість від радара - -

Контроль площі - 
Середня густота висіву -  
Відстань між насінинами в ряду -  
Ручна система відключення ряду - - - 
Програмована система відключення ряду - - - - 
Автоматичне відключення рядів по GPS - - - - -
Максимальна кількість рядів 16 18 18 12 18 24 12 - 24

ISOBUS

UT - - - - -
TC-SC - - - - -
Термінал - - - - - TOUCH Mini - TOUCH

Контроль густини посіву - - - - - - Hydraulique

Гідравлічний контроль норми висіву Seed-Drive полягає в заміні механічної 
коробки передач кількома гідравлічними моторами, які приводять в 
дію висівні диски. Дана система дає можливість без зупинок змінювати 
густину висіву безпосередньо з кабіни трактора через термінал TOUCH, 
TOUCH Mini чи будь-який інший, ISOBUS сумісний термінал.

Гідравлічний контроль Seed-Drive
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рами
Суцільна

Здвоєна Здвоєна
Monobar Monoblock

Ширина 3 м 00 4 м 50 6 м 10 3 м 00 9 м 00 12 м 00

Транспортна ширина - - 3 м 00 - 3 м 00 3 м 00

Кількість висівних секцій 4 6 6 8 12 6 12 18 16 24

Міжряддя (см) 70-80 45/50 70-80 70-80 45/50 50 70/75 45/50 70 45

Турбіна   Привід від ВВП - 540 об/хв в стандартній комплектації, 450 або 1000 об/хв опціонально  -  Опція - карданний вал з обгонною муфтою                                                          

Шини 2 x (500x15) 2 x (6,5x80x15) 4 x (500x15) 2 x (6,5x80x15) 8 x (6,5x80x15) 8 x (500x15) 8 x (6,5x80x15) 8 x (500x15)

Коробка передач (18 діапазонів)  1  1  1  1  2  2

Гідравлічні маркери

Стандартний 
пристрій для 

внесення 
добрив

Стандарт 2 x 175 л 2 x 270 л 4 x 175 л 2 x 270 л 4 x 270 л
5 x 175 л 

+ 1 x 270 л
- -

Стандартний передній  
навісний бункер - - -

Передній навісний бункер DUO - - - - - -

Microsem
Інсектициди

Геліциди

Лічильник гектарів

Контролери висіву

Системи відключення рядів

Комплект освітлення

Вага, тільки сівалка 600 кг 800 кг 800 кг 1200 кг 1700 кг 850 кг 2800 кг 3600 кг 3500 кг 4200 кг

Тип культури Стандартні диски Кількість отворів Діаметр отворів Відстань між рядами 
(стандартна коробка передач)

Інші варіанти, кількість і 
Ø отворів

Кукурудза DC 3050 30 5 мм 7 до 21,5 см 18 - 24 і ø 4,5 - 6 мм

Соняшник DC 2425 
DC 1825

24 
18 2,5 мм 9 до 26,5 см 

12 до 35,5 см

Цукровий буряк DC 3020 30 2 мм 7 до 21,5 см 24

Квасоля DC 6045 
DC 6035 60 4,5 мм 

3,5 мм 3,5 до 11 см ø 2,5 мм

Соя - Горох DC 6045 60 4,5 мм 3,5 до 11 см

Ріпак DC 7212 72 1,2 мм 3 до 9 см 36 - 60 - 120

Бавовна DC 3635 36 3,5 мм 6 до 18 см

Сорго DC 7222 72 2,2 мм 3 до 9 см 36

Бобові DC 3060 30 6 мм 7 до 21,5 см ø 5 - 6,5 мм

Арахіс DC 3065 30 6,5 мм 7 до 21,5 см 36 і ø 5,5 - 6 мм

ОСНОВНІ ВИСІВНІ ДИСКИ ДЛЯ NС
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип висівної секції NC Classic V1 NC Classic V2 NC Classic V3 NC Technic 
Кукурудза

NC Technic 
Буряк

NC Technic 
Бобові

Бункер 40 л

Бункер 20 л

Грудковідгортач

Переднє колесо 300 х 100 2) - - -

Подвійні відкриваючі диски - -

Подвійні диски і колеса 285 х 65 2) - - -

Балансирна система 3) - - -

Додаткова пружина, що регулюється 1)

Кукурудзяний сошник +4 см - -

Короткий кукурудзяний сошник - - -

Буряковий сошник - - - - -

Загортачі - - -

Прикочуюче колесо з нержавіючої сталі 3) - - -

Самоочисне гнучке проміжне колесо 3) - - -

Стальні V-подібні колеса - - -

Колесо 370 х 170 Farmflex

Колесо 500 х 175 Farmflex - - -

Прикочуючі колеса 2’’ - - -

Набір борінок - - - - -

 

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИСІВНОЇ СЕКЦІЇ NC

Рами
Суцільна

Здвоєна Здвоєна
Monobar Monoblock

Ширина 3 м 00 4 м 50 6 м 10 3 м 00 9 м 00 12 м 00

Транспортна ширина - - 3 м 00 - 3 м 00 3 м 00

Кількість висівних секцій 4 6 6 8 12 6 12 18 16 24

Міжряддя (см) 70-80 45/50 70-80 70-80 45/50 50 70/75 45/50 70 45

Турбіна   Привід від ВВП - 540 об/хв в стандартній комплектації, 450 або 1000 об/хв опціонально  -  Опція - карданний вал з обгонною муфтою                                                          

Шини 2 x (500x15) 2 x (6,5x80x15) 4 x (500x15) 2 x (6,5x80x15) 8 x (6,5x80x15) 8 x (500x15) 8 x (6,5x80x15) 8 x (500x15)

Коробка передач (18 діапазонів)  1  1  1  1  2  2

Гідравлічні маркери

Стандартний 
пристрій для 

внесення 
добрив

Стандарт 2 x 175 л 2 x 270 л 4 x 175 л 2 x 270 л 4 x 270 л
5 x 175 л 

+ 1 x 270 л
- -

Стандартний передній  
навісний бункер - - -

Передній навісний бункер DUO - - - - - -

Microsem
Інсектициди

Геліциди

Лічильник гектарів

Контролери висіву

Системи відключення рядів

Комплект освітлення

Вага, тільки сівалка 600 кг 800 кг 800 кг 1200 кг 1700 кг 850 кг 2800 кг 3600 кг 3500 кг 4200 кг

Одинарна телескопічна Складна

Monobar Monoblock 125 Monoblock 260 Подвійна балка CRT

4 м 50 4 м 50 4 м 50 6 м 00 9 м 00

3 м 00 3 м 50 3 м 00 3 м 00 3 м 00 3 м 00

6 8 6 8 12 12

75/80 35/45/49 75/80 75/80 45/50 70/75/76,2/80

2 x (6,5x80x15) 4 x (6,5x80x15) 4 x (500x15) 4 x (6,5x80x15)

 1  3  3 (Коробка передач,  інтегрована в колісний блок)

2 x 270 л 2 x 270 л 2 x 270 л
або 1 x 980 л

 
4 x 175 л 4 x 270 л

- - - - -

900 кг 1200 кг 1000 кг 1800 кг 2200 кг 3000 кг

Тип культури Стандартні диски Кількість отворів Діаметр отворів Відстань між рядами 
(стандартна коробка передач)

Інші варіанти, кількість і 
Ø отворів

Кукурудза DC 3050 30 5 мм 7 до 21,5 см 18 - 24 і ø 4,5 - 6 мм

Соняшник DC 2425 
DC 1825

24 
18 2,5 мм 9 до 26,5 см 

12 до 35,5 см

Цукровий буряк DC 3020 30 2 мм 7 до 21,5 см 24

Квасоля DC 6045 
DC 6035 60 4,5 мм 

3,5 мм 3,5 до 11 см ø 2,5 мм

Соя - Горох DC 6045 60 4,5 мм 3,5 до 11 см

Ріпак DC 7212 72 1,2 мм 3 до 9 см 36 - 60 - 120

Бавовна DC 3635 36 3,5 мм 6 до 18 см

Сорго DC 7222 72 2,2 мм 3 до 9 см 36

Бобові DC 3060 30 6 мм 7 до 21,5 см ø 5 - 6,5 мм

Арахіс DC 3065 30 6,5 мм 7 до 21,5 см 36 і ø 5,5 - 6 мм
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1) Будь-ласка, проконсультуйтеся з нами     2) Тільки з балансирною системою        3) Сумісно тільки з коротким кукурудзяним сошником і буряковим сошником

  Привід від ВВП - 540 об/хв в стандартній комплектації, 450 або 1000 об/хв опціонально  -  Опція - карданний вал з обгонною муфтою                                                          

* залежно від 
комплектації

 : Стандарт   
 : Опція 

- : Неможливо
По іншим моделям, 
спеціальним міжряддям 
і іншим типам культур, 
проконсультуйтеся з 
нами, будь-ласка.
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Вартість вживаної сівалки

Вартість вживаної сівалки 
являється чудовим показником 

якості продукції і її адаптації 
до ринку. Таким чином, якщо ви 

захочете перепродати свою 
сівалку MONOSEM, ви зможете 
оцінити її високу вартість на 

вторинному ринку.

Багатофункціональна 
пневматична сівалка NG Plus 

4 з дисковим сошником
Багатофункціональна 
пневматична сівалка 
Monoshox NG Plus M з 
дисковим сошником

Спеціальна пневматична 
сівалка для мінімальної 

технології обробітку грунту 
Monoshox NX M з дисковим 

сошником

Універсальна пневматична 
сівалка NC з анкерним 

сошником

Спеціальні овочеві сівалки 
MS для дрібного насіння

Механічна сівалка для 
дражованого насіння 

цукрового буряку MECA V4

Культиватор для 
міжрядного обробітку

Якість MONOSEM

Якість завжи була і є сильною 
стороною MONOSEM. Саме 

тому в процесі виробництва 
ми приділяємо величезну увагу 

контролю якості продукції.

Консультації

Партнери MONOSEM - це 
кваліфіковані фахівці, здатні 
надати фахову інформацію 

з питань точного висіву і 
відповісти на всі Ваші запити.

Досвід

У всьому світі якість і надійність 
часто асоціюються з MONOSEM. 

Це плоди ноу-хау більш ніж 
60-річного досвіду в сфері 
сільського господарства.

Запасні частини

Наш відділ запасних частин 
має великий склад оригінальних 

деталей та аксесуарів. Таким 
чином, навіть після декількох 

років, ви обов’язково знайдете 
у вашого партнера MONOSEM 

частини, які вам потрібні.

С п е ц і а л і с т  п о  с і в а л к а м  т о ч н о г о  в и с і в у

COMPAGNIE COMMERCIALE RIBOULEAU
15, rue Beaujon - 75008 PARIS - FRANCE

RIBOULEAU MONOSEM
Заводи - Технічний відділ - Науковий відділ - Інформація

12, rue Edmond Ribouleau - 79240 LARGEASSE FRANCE

Tél. +33 5 49 81 50 00 - Fax +33 5 49 72 09 70

Всі дані, що стосуються обладнання, зовнішнього вигляду, ваги та розмірів, є актуальними на дату публікації і відрізняються в різних країнах. Вони можуть бути змінені без попередження. Цей документ не є 
договірним. Ваш партнер Monosem обов’язково повідомить вам про будь-які можливі зміни.

Щоб проілюструвати даний документ, певні кожухи та захисні пристрої могли бути вилучені. Крім цього конкретного випадку і відповідно до вказівок інструкцій щодо використання,  
вони повинні залишатися на місці.

Дилер

Réf. : 90200UA - 07/19


