


Kdo je Sky Agriculture
Sky Agriculture je pobočkou francouzské skupiny Sulky Burel (rodinná firma založená v roce 1936). 
Společnost Sulky je zemědělcům velmi dobře známa jako výrobce kvalitních rozmetadel průmyslových 
hnojiv a secích strojů. V roce 2012 založila společnost Sulky ve spolupráci s francouzskými farmáři novou 
značku Sky Agriculture vedenou Davidem Guym - zemědělcem, agronomem a inženýrem zároveň. Na český 
trh přináší Sky Agriculture dva secí stroje - Easy Drill a Maxi Drill. 

Co nabízí SOUFFLET AGRO
Společnost SOUFFLET AGRO a.s. je českým zemědělcům známa jako spolehlivý a dlouhodobý partner  
v oblasti výkupu komodit, poradenství, dodávek osiv, hnojiv či chemie. Nově SOUFFLET AGRO rozšiřuje  
oblast působení také o nabídku secích strojů. Navazuje tak na dlouholetý mezinárodní projekt věnovaný 
trvale udržitelnému zemědělství pod názvem SOILTEQ (www.soilteq.eu), kde jedním z pilířů této filozofie je 
minimum zásahů do půdy. Easy Drill je tedy ideálním pomocníkem.

3 zásobníky/2 hloubky výsevu
Hlavní produkt (zásobník 1 - osivo) je vyséván za použití disku - koltru s karbidovou 
výsevní botkou. Druhý produkt (zásobník 2 - často hnojivo) je aplikován speciální botkou před zadní 
zavírací kola. Třetí produkt (zásobník 3 pro verze strojů „Pro“) je přiváděn do distribučního systému 
osiva nebo hnojiva. 
Využití tří zásobníků najednou nabízí několik možností setí, např.: podsev/drobná 
semena/moluskocid/průmyslová či organická hnojiva ve formě peletek, která mají 
být přidána podle potřeby. Rovněž zabraňují riziku sesypávání osiva s různou 
velikostí semen. Setí ve dvou různých hloubkách zajišťuje přesné a oddělené 
umístění osiva a hnojiv, zvyšuje účinnost aplikovaných živin a eliminuje riziko 
popálení vzcházejících rostlin od některých hnojiv.

Univerzálnost 
Easy Drill je speciálně 
navržený secí stroj, který 
pracuje stejně dobře při minimálním nebo 
žádném zpracování půdy, po orbě či při setí 
do meziplodiny. 

Rozdělovací hlavy
Nastavitelná rozdělovací hlava Sky vyvinutá ve spolupráci se společností 
Airbus SE zajišťuje konzistentní a rovnoměrné rozdělení osiva. Umožňuje 
uživateli zapínat/vypínat řádky podle potřeby, např. vypnout každý druhý 
řádek, zasít produkty střídavě nebo nastavit různé kombinace řádků. 
Rozdělovací hlavy umožní až 6 variant nastavení řádků.

Disk - kolter a secí botka
Secí botka s karbidovým povrchem je nastavena směrem k disku - koltru 
pod úhlem 3,5°, aby nedocházelo k poškození osiva. Pevně umístěná 
botka čistí seťové lůžko před uložením osiva a ve vlhkém prostředí 
působí jako škrabka na disku - koltru, aby byla zachována přesnost 
přípravy seťového lůžka. Samostatné uložení secí botky umožní 
nastavení proti každému disku tak, že při opotřebení disku - koltru může 
být botka zvednuta výše, a tím se prodlouží životnost disku - koltru.

Regulace hloubky/nastavení přítlaku
V závislosti na podmínkách může být nastaven přítlak na botku až  
250 kg buďto směrem k předním přítlačným kolům nebo k zadním 
zavíracím kolům. Při vlhkých půdních podmínkách se přenáší váha na 
přední přítlačná kola a za sucha se váha přesune na zadní zavírací kola. 
Disk - kolter je umístěn mezi těmito tandemovými prvky, což zaručuje 
perfektní kontrolu hloubky setí, a tím i umístění osiva bez ohledu na 
půdní podmínky.

Kopírování terénu
Každé přední přítlačné kolo je 
uchyceno samostatně. Díky tomu 
kola nejen skvěle kopírují terén, ale 
za mokra se nezalepí/neucpávají 
a stroj má tak nižší nároky na 
spotřebu paliva. Samostatné uložení 
kol umožňuje jejich rychlou  
a snadnou opravu či výměnu. 

Kalibrace výsevku
Nastavení výsevku je velmi 
jednoduché, bez použití nářadí či 
dalších výsevních válečků. Pouhým 
přesunutím červeného válečku  
a nastavením stupnice určíme, zda 
výsevat mikro či makro produkty. 
Rozpětí výsevku je od 0,5–400 kg/ha 
z jedné komory.

Samostatné semenovody 
osiva a hnojiv
Semenovody osiva a hnojiva jsou 
odděleny, aby se minimalizovalo 
množství produktu v každém 
semenovodu, a tím se zabránilo 
ucpávání. Použití dvou 
samostatných semenovodů 
umožňuje optimalizovat tok vzduchu 
jak pro osivo, tak pro hnojivo, což 
snižuje potenciál pro případné 
zablokování hnojiv.

Snadné používání
Jednoduchý přístup ke všem důležitým částem stroje (zá-
sobník, distribuční hlavy, dávkovací mechanizmus) přispívá 
ke snadnému používání stroje. Po ukončení setí lze celou 
násypku lehce vyprázdnit do velkoobjemového vaku a tím 
ušetřit čas. 
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Easy Drill
3010 Fertisem

Easy Drill
4010 Fertisem

Easy Drill
W 4010 Fertisem

Easy Drill
W 6010 Fertisem

Pracovní záběr (m) 3 4 4 6

Přepravní šířka (m) 3 4 3 3

Hmotnost stroje (kg) 3500 4450 6360 7780

Kapacita zásobníku (l) 2250 3100 3000 4100

Rozměr otvoru zásobníku (m) 1,1 x 2,4 1,05 x 3,5 1,08 x 2,58 1,08 x 2,58

Nakládací výška (m) 2,04 2,07 2,50 2,80

Počet secích botek 18 24 24 36

Počet přihnojovacích botek 18 24 24 36

Přítlak na secí botku (kg) 0–250 0–250 0–250 0–250

Rozteč řádků (cm) 16,6 16,6 16,6 16,6

Pracovní rychlost (km/h) 6–12 6–12 6–12 6–12

Požadovaný výkon (hp) 75–105 100–140 100–140 150–210

Minimální průtok oleje (l) - - 40 40

Display Ultron MS Ultron MS Vision Duo Vision Duo

Zásobník 
Pro

Mechanický (l) 130 - - -

Pneumatický (l) - - 120 120

Pro více informací kontaktujte:
Pavel Zvědělík
Produktový manažer
+420 721 975 005 
pzvedelik@soufflet.com

www.soufflet-agro.cz

SOUFFLET AGRO a.s.

www.facebook.com/SouffletAgroCR

Zajišťujeme:
 záruční a pozáruční servis
 náhradní díly
 setí formou služby
 pronájem stroje


