
 
 
 

 
 

Secí stroj 
Gaspardo CORONA 600 

Předváděcí stroj – 1400ha 

 

CORONA a CORSARO jsou ideálním řešením pro velké farmáře nebo službaře, kteří potřebují 
zpracovat velké plochy v krátkém čase. Vysoká pracovní rychlost (10 to 15 km/h), kombinovaná s 
pasivním zpracováním (diskový podmítač) a velký zásobníkem (3500 l) umožní snížit náklady – palivo 
a pracovní čas.  
 
Rám je navržen s proporcemi pro velmi těžké podmínky a pro dlouhou životnost. Stroj může fungovat 
jak na již připravených půdách, tak při přímém setí díky váze zásobníku nad diskovou sekcí! Vysoká 
světlá výška rámu, 770 mm, zajišťuje plynulý tok půdy a rostlinných zbytků bez ucpávání.  
 
Široké disky diskových bran (510 mm) dovolují při vysoké 
pracovní rychlosti (10-15 km/h) správně připravit seťové lůžko: 
disky přichycené na silentblocích snižují potřebu údržby. 
Pracovní hloubka je nastavitelná na hydraulických pístnicích, 
které jsou situovány na rámu a přidržují rám s disky. 
 



 
 
 

 
 

PERFECTA – perfektní setí s naší novou secí sekcí 2 rámy nesoucí secí 
botky ve 2 řadách má za následek, že délka všech ramen botek stejnou 
délku: to vylepšuje rovnoměrné dotížení a hloubku setí každé botky, 
pružiny (nebo gumové dumpery) ztrácí časem pružnost. Široké 
řádkování zabraňuje ucpání.  
Dva rámy jsou společně propojeny pro co nejjednodušší nastavení 
jednotné hloubky a přítlaku všech jednotek. Rozteč mezi přední a 
zadní řadou botek je 575mm a průměry disků jsou 370mm. 
Dvojdiskové secí botky jsou doplněny hloubkovými koly 
s polyuretanovými plášti, které zabraňují lepení zeminy na pláště. 
 
 
Specifikace: 

 Závěs do ramen cat.3 

 Zadní TBZ kat. 2 a 3 

 Doporučovaný výkon 300k (verze 400 – 250k) 

 Pohon ventilátoru hydraulicky z traktoru 

 Kapacita zásobníku 3500l 

 Elektrické dávkování osiva 

 ISOBUS připojení vč. Muller Electronic BASIC TERMINAL 

 Kalibrační a výpusťový otvor 

 Elektrohydraulické nastavení pozice secího stroje, hloubky setí a hloubky zpracování půdy 

 Schůdky se zábradlím 

 Pneumatikový pěch – 12kol o rozměrech 405/70R20 
verze 400 – 10kol) 

 2řady disků Ø510mm samostatně uložených na 
silentblocích 

 Počet disků 48 (verze 400 – 32) 

 Patentovaný FLEXEED dávkovací systém vč. Válečku 
G1000, F25-125 a N500 

 Dvě řady nezávisle uchycených diskových botek na 
paralelogramu 

 Rozteč řádků 15cm 

 Vypínání kolejových řádků 2+2 

 Zavlačovací brány 

 Dělící hlava vně zásobníku 

 Vzduchové brzdy a osvětlení 

 2 zadní kamery 

 Pracovní světla vnější i v násypce a u dávkovacího ústrojí 

 Hydraulické znamenáky 

 Pracovní rychlost 8-15km/h 
 
 

Cena stroj Corona 600 po slevě  45 000 Eur / 1 237 500 Kč bez DPH 
Ex-work Biso Tišnov 


