
SAMOJEZDNE PNEUMATYCZNE SIEWNIKI DO
WARZYW serii WZ-A oraz WZ-E

seria WZ-A z silnikiem spalinowym,

seria WZ-E z silnikiem elektrycznym.

Siewniki WIZARD to pneumatyczne siewniki do punktowego, rzędowego wysiewu

warzyw zarówno drobno, jak i grubonasiennych. Niezależnie od modelu każda sekcja

wysiewająca może jednocześnie siać na 1, 2 lub 3 rzędy. Wyróżniamy następujące

modele siewników samojezdnych: 

Siewniki WIZARD pozwalają na pracę z wieloma rodzajami nasion, dzięki czemu

możliwy jest wysiew m.in.: marchewki,  pietruszki, kukurydzy, buraka cukrowego,

rzodkiewki, cebuli, pomidora, pora, ogórka, gorczycy, dyni, papryki, sorgo, bawełny,

soi, orzeszka ziemnego, słonecznika, zielonego groszku, fasoli, cieciorki, bakłażana,

brokułu, szpinaku, sałat, kapusty, arbuza, maku, ogórecznika, kolendry, szpinaku,

szałwii, cykorii i innych.
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Siewniki samojezdne serii WZ-A wyposażone są w silnik

spalinowy marki Briggs&Stratton i mogą mieć 1, 2 lub 3 sekcje

wysiewające. Każda sekcja wysiewająca w standardzie

przystosowana jest do wysiewu jednorzędowego, dodatkowo

możliwe jest ich doposażenie o wysiew dwu i/lub trzyrzędowy

na każdą sekcję. 

Siewniki pneumatyczne
napędzane silnikiem

spalinowym lub
elektrycznym

Dodatkowa opcja kół
podwyższonych do

siewu w redlinie 
(WZ-A10)

Szklarnie

Ogrodnictwo

ekologiczne

Siewnik WZ-A10 (jednosekcyjny) możemy doposażyć o podwyższone

koła dzięki czemu możliwy jest siew bezpośrednio w redlinie.

Siewnik serii WZ-E wyposażony jest w silnik elektryczny                 

i występuje jedynie w wersji jednosekcyjnej, która może być

doposażona w wysiew dwu i/lub trzyrzędowy.

zero emisji spalin,

ładowalna bateria, 

napęd i wentylator

elektryczny,

łatwa regulacja prędkości

i podciśnienia.

WZ-E to korzyści EKO:
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Seria WZ-A z silnikiem spalinowym: 

Seria WZ-E z silnikiem elektrycznym: 

min. rozstaw rzędów 25cm
min. rozstaw rzędów 25cm

tarcze wysiewające skrobaki kół kopiujących wakuometr

Wyposażenie opcjonalne:

zestaw do oczyszczania

zbiornika z resztek ziarna

zbiornik nasienny 15l koła bliźniacze podwyższone koła do siewu 

w redlinie (WZ-A10)

zestaw do siewu 

2-rzędowego R2 i 

3-rzędowego R3

WZ-A10 WZ-A20 WZ-A30

ładowarka do baterii zapasowa bateria


