
Fixe sau mobile, mereu acolo unde e nevoie de ele

Perfect pentru producătorii de seminţe!

Curățare, selectare și tratare de semințe

Sunt concepute pentru a acoperi în mod omogen și precis cu substanțe chimice orice fel de semințe. Semințele sunt 
cântărite fie mecanic, fie electronic și proporțional se aplică un amestec de apă + substanțe chimice. Amestecul 
poate fi preparat manual sau electronic. Acoperirea se aplică omogen și lin, dar energic, printr-un mixer special 
pentru a nu deteriora chiar și cele mai fragile semințe.

Staţiile de triere si tratare seminte DOREZ, indiferent de tipul lor, includ ȋntotdeuna următoarele componente:
- un trior rotativ care garantează o triere eficientă. Sunt disponibili triori cu o capacitate cuprinsă ȋntre 1,5 si 15 T/h. Orice 
seminţe de orice cultură pot fi selectate, graţie multitudinii de modele de site disponibile.
- o maşină de tratat, care dozează şi acoperă seminţele cu soluţia de tratat
- 2 elevatoare. Primul, echipat cu o cuvă pentru seminţe, alimentează triorul. Al doilea transportă seminţele selectate de 
la trior la maşina de tratat.

Stații fixe

Capacitate de prelucrare de la 1 la 9 tone/oră
Mașină de tratare semințe: mecanic (cu sistem 
cupe) sau electronic (injecție directă, pompă 
comandată electronic pentru fiecare substanță 
folosită la tratare)
Caracteristici: Container de 80 litri, posibilitate de 
alimentare cu elevator, ieșire cu două guri de 
însăcuire
Funcționare: Branșament trifazat
Dimensiuni: 
LxlxH = 2225 mm x 700 mm x 1780 mm

Stații mobile

Cele agricole sunt concepute pentru a fi tractate de un 
tractor și sunt destinate mai ales fermierilor mici, 
grupurilor de fermieri și prestatorilor de servicii cu o rază 
mică de acțiune. 
Cele rutiere sunt concepute pentru a fi trase de camioane 
sau SUV-uri grele și sunt special concepute pentru 
prestatori de servicii sau comercianții de cereale privați. 
Construite pentru a rezista mult în timp, fac o treabă 
excelentă în selectarea și tratarea semințelor în ferme. 
Aveţi la dispoziţie mai multe opțiuni, care îmbunătățesc 
confortul ȋn operare și performanța mașinii.

Stații Mobile Agricole Stații Mobile Rutiere

Platformă Șasiu montat pe remorcă
 -  omologată
 - trasă de tractor
 - o axă cu suspensie
 - sistem iluminat în conformitate cu legea
 - 4 picioare reglabile
 - o scară rabatabilă.

Șasiu montat pe remorcă
 - 2 osii cu suspensie și frână de inerție
 - cuplaj înregistrat cu frână de inerție
 - iluminare în conformitate cu legea.

Elevatoare principale 
și mașina de selectat

2 elevatoare
 - special concepute pentru o manevrare lină a semințelor
 - primul este echipat cu un buncăr și alimentează mașina de sortare (triorul)
 - al doilea transferă semințele sortate către mașina de tratat semințe.

Mașina de tratat 5 modele disponibile
 - debit de la 1,5 tone/oră la 12 tone/oră
(în funcție de semințele folosite)
 - Mecanic (cu sistem cupe)
 - Electronic (Injecție directă)

Mai multe tipuri disponibile:
 - Debit de la 3,5 tone/oră la 12 tone /oră
(în funcție de semințele folosite)
 - Mecanic (cu sistem cupe)
 - Electronic (Injecție directă)

Panou de control

Managementul deșeurilor 
(un elevator suplimentar)
By-pass între selector și mașina de tratat
(doar selectare semințe)

Prevăzut cu sistem de protecție 
a motoarelor, a întrerupătoarelor, 
a comutatorului de mers înapoi și
a cablului de alimentare flexibil

Prevăzut cu sistem de protecție 
a motoarelor, a întrerupătoarelor, 
a comutatorului de mers înapoi și
a cablului de alimentare flexibil

Opțiuni  - Site de curățare (diverse)
 - Mașină de tratat pivotantă 
pentru umplere saci Big Bag
 - Managementul deșeurilor 
(un elevator suplimentar)
 - By-pass între selector și 
mașina de tratat(doar selectare semințe)
 - Cântar electronic pentru big bag
etc.

 - Site de curățare (diverse)
 - Mașină de tratat pivotantă 
pentru umplere saci Big Bag
  - Cântar electronic pentru big bag
etc.
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