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A Sumo DD (Direct Drill) egy olyan 
tárcsás művelőtagokra építő vetőgép, 
melyet kifejezetten az olyan minimum-
művelési technológiákhoz fejlesztettek, 
ahol precíz magelhelyezésre van 
szükség a talajszerkezet lehető 
legkisebb megváltoztatása mellett. 
A nedvességmegörző és talajkímélő 
gazdálkodás kiváló eszköze, mellyel 
környezeti terhelés mellett a termelési 
költségek is csökkenthetők.

A direktvetési technológia nagy 
előnye a kisebb géppark méret 
- és ezáltal kisebb beruházási 
költségek-  mellett a talajszerkezet 
és annak termőképességének 
megőrzése is. 

Azáltal hogy képesek vagyunk a 
vetőmagot kijuttatni közvetlenül az 
elővetemény betakarítása,  vagy a 
zöldtrágya növény lekerülése után 
elősegítjük a szerves anyagok 
felhalmozódását, a mikrobiológiai 
élet élénkülését, valamint javítjuk 
a talaj tápanyag készletét és 
vízelvezető képességét.

A DD-t pontosan ezen 
szempontok figyelembevételével 
fejlesztették úgy, hogy változatos 
körülmények között is pontos 
magelhelyezést biztosítson. 

A vetőgép olyan innovatív 
konstrukciós megoldásokat 
rejt, mint az egy-tárcsás 
nyitócsoroszlya, fokozatmentesen 
állítható csoroszlyanyomás és a 
szabadalmaztatott ORGA csigás 
vetőmag adagoló rendszer, 
mellyel vetőmag és műtrágya 
egyaránt kijuttatható.
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KÖLTSÉG

 
Hagyományos művelés £/ha Ha/hr Hr/ha

Szántás 60 0.8 1.25

Hengerezés 20 1.5 0.6

Magágykészítés 37 1.25 0.8

Vetés 30 3 0.3

Hengerezés 9 4 0.25

 156  3.2

Minimum Művelés £/ha Ha/hr Hr/ha

Szántőföldi kultivátor 40 2 0.5

Nehéz hengerezés 18 4 0.25

Vegyszerezés 14 7.5 0.13

Vetés 25 3 0.3

Hengerezés 9 4 0.25

 106  1.43

Direktvetés £/ha Ha/hr Hr/ha

Vegyszerezés 14 7.5 0.13

Direktvetés 25 4 0.25

Hengerezés 9 4 0.25

 48  0.63

IDŐŐ

70%
Költség megtakarítás 

a hagyományos 
rendszerrel szemben

55%
Költség megtakarítás 
a minimum művelési 
rendszerrel szemben

80%
Munka megtakarítás  

a hagyományos  
rendszerrel szemben

55%
Költség megtakarítás 
a minimum művelési 
rendszerrel szemben

Tipikus szántásos  
művelési rendszer

Tipikus minimum  
művelési rendszer

A Sumo DD használatának a pozitív agronómiai hatások mellett 
számos gazdasági előnye is van. Az alábbi táblázatban néhány 

különböző művelési technológia költségein látható a direktvetés 
nyilvánvaló előnye.

Tipikus direktvetési 
rendszer

*a számadatok az Egyesült Királyságban mérhető átlagokat példázzák
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Adjustable constant pressure hydraulic system (up to 200kg/disc) with 335mm of travel for contour following ability

Jellemzők

• Hidraulikusan állítható csoroszlyanyomás (akár 200kg  
csoroszlyánként) 335 mm maximális kitérésű talajkövető mechanizmussal.

• 200mm sortávolság

• Vetőmag és műtrágya kijuttatási lehetőség

• Elérhető 3,4,4.8,5,6,8 és 9m munkaszélességben

• Opcióban 50:50 arányban osztott tartály

• Hidraulikus nyomjelző

• Egyedi kialakítású emelő és össze-
csukó mechanizmus, mellyel a közúti 
szállítás egyszerű és biztonságos
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• Robosztus fellépő platform és 
lépcsők

• Kamera, LED munkalámpa és 
tartálymegvilágítás alapkivitelben

Független paralelogramma 
felfüggesztés

Független munkamélység    
álíltási lehetőség

Mélységhatároló kerék

Volfram-Karbid bevonatú 
vetőcsoroszlya

450mm átmérőjű         
nyitócsoroszlya felületi    

keményítéssel

Sortisztító csil-
lagkerék



Adjustable constant pressure hydraulic system (up to 200kg/disc) with 335mm of travel for contour following ability
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•  RDS Artemis 
differenciált kijuttatás

•  Kalibrálás egy 
mozdulattal

•  Fél munkaszélesség 
elzárás/szakaszolás

•  GPS kompatibilitás

•  Művelőnyom 
kapcsolás

Egyéb jellemzők

• 1kg-350kg/ha között fokozatmentesen 
álltható kijuttatás minden fajta 
vetőmaghoz és műtrágyához

• Az egyszerű és robosztus felépítés stabil 
adagolást biztosít

• Differenciált kijuttatási lehetőség vetőmag 
és műtrágya esetében egyaránt

Független munkamélység    
álíltási lehetőség

Mélységhatároló kerék

Szögben álló 
tarajos magtakaró 

kerék
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A DD vetőmag mellett műtrágya 
kijuttatásra is képes.
A műtrágya célzott kijuttatása a gyökérzónába lehetővé teszi, 
hogy kevesesebb műtrágyát használjunk, mivel a közvetlen 
elérhetőség miatt az minimális veszteséggel hasznosul. Az 
egy menetben való vetőmag és tápanyag kijuttatás nagyban 
csökkenti az input költségeket és a munka elvégzéséhez 
szükséges időt, ami szélsőséges időjárási körülmények 
között különösen fontos.

A közvetlenül a magágyba kijuttatott műtrágya nagyban segíti a 
csírázást, illetve jeletősen hozzájárul hogy a növekvő vetemény 
már korai fejlettségi szakaszban is erős és ellenálló legyen, 
ami különösen fontos nehéz időjárási körülmények között késő 
ősszel, illetve tavasszal is. 

A vetőmag és műtrágya kijuttatás a vontatott  gépekhez 
rendelhető.
A műtrágyás kivitel részét képezi az 50:50 arányban osztott 
tartály (3000 liter a 4m, 3600 liter a 6m feletti gépeken), 
külön rozsdamentes acél ORGA adagolócsiga, szállító 
gégevezeték rendszer, adagolófej és kijuttató nyílás.
A magtartályban egy kivehető válaszfal biztosítja, hogy egy 
termék kijuttatása esetén a teljes kapacitás rendelkezésre 
álljon. Alap kivitelben fel van szerelve továbbá leürítő 
nyílásokkal szintjelző szenzorokkal, világítással és kamerával 
elöl-hátul egyaránt.

Az adagolást a vetőmag és műtrágya esetében is a 
szabadalmaztatott Sumo ORGA csiga végzi, mely egyszerűen 
állítható, kalibrálható és tisztítható. A fokozatmentesen állítható 

csiga egyenletes adagolást tesz lehetővé vetőmagok széles 
skálájához, és felhasználhatóságát tovább fokozza az RDS 
Artemis differenciált kijuttatás vézérlés.

Mag és műtrágya 
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Agronómiai

Talajszerkezet javulást eredményez 
ha a talajt kevesebbszer és kisebb 
mértékben mozgatjuk.

Direktvetős Technológiai Előnyei

A gyomnövények elleni védekezés egyszerűsödik, 
mivel fejlődésük gátolt a minimális művelésnek 
köszönhetően. A sorok közötti talajművelés 
elhanyagolható mértékű ami akadályozza a gyomok 
csírázását.

A nedvességmegőrzés a gyökérzónában nagyban 
segíti a növények fejlődését különösen a korai 
szakaszban, tavasszal.
A talajerózió nagy mértékben csökken, ami nagy 
szerepet játszik a hosszú távú talajvédelemben

Javítja a talaj vízelvezető képességét

Mechanikus

A javított talajszerkezet hatására 
nő a talaj teherviselő képessége, 
ami csökkenti a talajtömörödési 
problémákat

Zöldtrágya veteményeket vonhatunk be a termelési körbe, melyek javítják 
a talajszerkezetet, pótolják a tápanyagokat és mérséklik a tömörödést.

A teljesítmény igény mindössze 
35 LE/m

Átlagos üzemanyag 
felhasználás mindössze 5-6 
liter/ha

Jelentősen megnövekedett 
területteljesítmény

Nagyobb rugalmasság a 
vetés időzítésére

Célzott tápanyag kijuttatás

Az állandó költségek 
alacsonyabbak

Mag és műtrágya 
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A Sumo UK Ltd fenntartja a bejelntés nélküli változtatás jogát. A prospektusban 
szereplő felszereltségek irányadóak. A Sumo UK Ltd általános szerződési  
feltételei kérésre elérhetőek.

Gépbemutatóval kapcsolatos igényét kér-
jük jelezze az alábbi elérhetőségen: 
Magtár Kft. 5000 Szolnok, Kombájn u. 2.

Telefon: 00 36 56 510 030 
Mobil: 00 36 20 226 66 80

E-mail: magtar@magtarkft.hu

www.sumo1.com

Az Ön Sumo Kereskedője

Modell DD 3 DD 4 DD 4.8 DD 5 DD 6 DD 8 DD 9

Munkaszélesség (méter) 3 4 4.8 5 6 8 9

Szállítási szélesség (méter) 3 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9

Tartálykapacitás (liter) 1600 3000 3000 3000 3600 3600 3600

Sortávolság (mm) 200 200 200 200 200 200 200

Sorok száma 16 20 24 25 30 40 45

Fél-szélesség lezárás Nincs Nincs Nincs Nincs Van Van Van

Teljesítményigény (LE-től) 150 140 175 180 210 280 300

Kivitel Függesztett Vontatott Vontatott Vontatott  Vontatott Vontatott Vontatott

Műszaki adatok




