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Sekcje wysiewające napędzane mechanicznie
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Siew jest z definicji inwestycją, głównym etapem umożliwiającym osiągnięcie wysokiej wydajności z upraw. W ponad 50 krajach na całym świecie wielu rolników zaufało technologii Monosem. Świadczy o tym 70 lat 
naszej wspólnej historii. Zaufanie, oparte na niezawodności, trwałości i wydajności agronomicznej, jest dzisiaj wzbogacone przez innowacje technologiczne. Czy będą to siewniki punktowe, czy pielniki, w sercu maszyn 
Monosem znajduje się inteligencja. Nasza relacja opiera się na 4 fundamentalnych filarach: najwyższa wszechstronność, bezkompromisowa jakość wschodów, inteligencja na korzyść odpowiedzialności ekologicznej 
oraz obsługa serwisowa wysokiej jakości.





VERSATILIT Y

Nieodłącznie związane z warunkami rolno-
środowiskowymi, gospodarstwa rolne 
muszą wykazywać ogromną sprawność 
w swoich systemach produkcyjnych. 
Oferujemy im najwyższą wszechstronność.



Najwyższa uniwersalność
Uniwersalność Monosem służy dywersyfikacji dochodów, ochronie bioróżnorodności i zachowaniu zasobów glebowych. Z tego 
powodu oferujemy sekcje wysiewające z unikalnym aparatem rozdzielającym nasiona warzyw. Można wysiewać cebulę, marchew, 
pietruszkę, seler, buraczka, ogórki – wystarczy wybrać odpowiednią tarczę wysiewającą. Dzięki jednemu siewnikowi i łatwym do 
przeprowadzenia ustawieniom można wysiewać różne nasiona warzyw. Taka uniwersalność zmienia ograniczenia wynikające z 
płodozmianu w możliwości ekonomiczne.

Dostosowanie się do każdej sytuacji
Specjalnie zaprojektowana seria siewników MS przeznaczona do wysiewu drobnych nasion warzyw jest 
wynikiem wieloletniego doświadczenia firmy Monosem w zakresie siewników punktowych.
Ponieważ każdy rodzaj gleby wymaga odpowiedniego przygotowania, nasze sekcje wysiewające oferują 
możliwość dostosowywania. Siew na płaskim gruncie, siew na redlinach, siew na zagonach, jedna linia wysiewu 
na każdym rzędzie lub dwie linie siewu na rząd albo siew pasowy, tutaj przemawia nasze doświadczenie! 
Wyposażymy Cię w doposażenia umożliwiające dostosowane się do każdej sytuacji.







EMERGENCE

Aby zapewnić trwałość maszyn i utrzymanie niezrównanej 
jakości siewu, satysfakcja naszych klientów jest dla nas

priorytetem, podobnie jak dostępność części zamiennych, 
szybkość reakcji i wsparcie serwisowe.



Jakość wschodów
bez kompromisów
Jeśli optymalizacja plonów jest celem siewu 
to priorytetowo musimy skupić się na jakości 
wschodów. Szybkość i równomierność wschodów są 
silnie uwarunkowane warunkami siewu. Wysiew 
na regularną głębokość i zapewnienie jednakowej 
odległości między nasionami to gwarancja uzyskania 
najlepszych warunków siewu. Właśnie tym wyróżniają 
się siewniki Monosem, z układem mechanicznym 
umożliwiającym niezrównane zagęszczenie gleby 
wokół nasion i zamykanie bruzd. 
Przez wiele pokoleń, nasze zalecenia dotyczące 
eksploatacji, regulacji i prędkości udowodniły swoją 
skuteczność w dążeniu do wschodów najwyższej 
jakości.







SERVICE

Aby zapewnić trwałość maszyn i utrzymanie niezrównanej 
jakości siewu, satysfakcja naszych klientów jest dla nas 
priorytetem. Dostępność części zamiennych, szybkość reakcji 

i wsparcie.





10%

Zaufanie i bliskość
Udzielanie porad dostosowanych do potrzeb gospodarstwa to zdecydowanie jedna z wyjątkowych cech 
naszej rozległej sieci przedstawicieli. Aby skutecznie reagować na wymagania techniczne i operacyjne, 
służymy klientom naszą wiedzą i doświadczeniem. 
Ponieważ klienci darzą nas zaufaniem od ponad 70 lat, stworzyliśmy Value & Tech Center. Ta bezpłatna 
usługa, składająca się z zespołu ekspertów technicznych, oferuje pomoc i wsparcie, aby zapewnić 
bezproblemowy wysiew.

Nasze maszyny wytrzymują próbę czasu
Stawiamy sobie za punkt honoru stosowanie materiałów wysokiej jakości w projektowaniu naszych 
maszyn. To nawyk, który na przestrzeni wieków potwierdził swoją skuteczność i dziś gwarantuje 
wytrzymałość i niezawodność naszych maszyn. Zrównoważona inwestycja zapewniająca spokój ducha 
potrzebny do siewu w najlepszych warunkach.

Części zamienne: akcja, reakcja!
Sprawdzenie zużycia maszyny to jeden z niezbędnych etapów do dobrego przygotowania do siewu. Aby 
utrzymać optymalną sprawność siewnika Monosem, zapewniamy szeroki wybór części zamiennych. Od 
tarczy wysiewających po pasek klinowy, poprzez różne nity, mamy wszystkie potrzebne części!
Ponieważ klienci zwracają uwagę na zużycie części, wykorzystujemy całe nasze zasoby, aby zapewnić ich 
dostępność w sieci autoryzowanych dystrybutorów dzięki dużym zapasom fabrycznym.
Katalog części do maszyn Monosem jest dostępny w internecie pod adresem:
service.monosem.com

Nieprawidłowa 
regulacja lub brak 
obsługi technicznej 
może prowadzić do 
spadku wydajności 
nawet o 10%. 
(Dane Limagrain, 2012)



MAMY SIEWNIK, KTÓREGO POTRZEBUJESZ
Skonfiguruj siewnik według potrzeb: wybierz sekcje wysiewające, ramę, doposażenia... 
i uczyń ze swojego siewnika idealne narzędzie do swoich upraw.





Sekcja wysiewająca MS C: idealny wybór do 
wysiewu w dwóch liniach na rząd i do siewu 
pasowego
Bardzo popularna sekcja wysiewająca umożliwiająca siew w 2 liniach na rząd lub 
siew pasowy (opcja), minimalny rozstaw między rzędami wynosi 20 cm. Sekcję MS 
C można przezbroić na sekcję w wersji MS A, w tym celu należy wymienić podwójną 
redlicę na redlicę pojedynczą, zdemontować jedno pośrednie kółko dociskowe i 
jeden zgarniacz nasion.

Sekcja wysiewająca MS A: jedna linia siewu na 
rząd lub siew pasowy
Sekcja wysiewająca MS A może być przezbrojona na wersję MS C. W tym celu 
wymienia się redlicę wysiewającą na podwójną, dodaje się drugie kółko dociskowe 
oraz drugi zgarniacz nasion.

WYBIERZ
ODPOWIEDNIĄ SEKCJĘ WYSIEWAJĄCĄ

Sekcja wysiewająca MS została specjalnie zaprojektowana 
do wysiewu warzyw. Jakość wysiewu do gleby, 
równomierna głębokość wysiewu, dynamika wschodów 
i proste ustawienia są podstawowymi atutami sekcji 
wysiewającej MS. Każda sekcja może wysiewać różne 
nasiona warzyw z doskonałymi rezultatami.

Ustawienie głębokości wysiewu sekcji wysiewających MS w 
wersji A, B, B2, C, D i D2 opiera się na kontroli głębokości 
za pomocą przedniego koła kopiującego oraz redlicy 
stopkowej.
Sekcja wysiewająca MS w wersji V jest sekcją stopkową 
wyposażoną w przedni podwójny krój talerzowy, 
umożliwiający wysiew warzyw metodą uproszczoną lub 
gdy na polu znajdują się resztki roślinne.

Sekcje wysiewające B2 oraz D2 są wyposażone w pośrednie 
kółka dociskowe, natomiast sekcje wysiewające w wersji B i 
D nie mają ich w wyposażeniu.

Typ siewu Międzyrzędzia Wersja sekcji 
wysiewającej

Jedna linia
14 do 20 cm

MS B lub B2
Jedna linia siewu na aparat 

rozdzielający

20 cm i +
MS A - MS B lub B2

Jedna linia siewu na aparat 
rozdzielający

Dwie linie
 20 cm i +

MS C
Dwie linie siewu na aparat 

rozdzielający

26 cm i +
MS D lub D2

Jedna linia siewu na aparat 
rozdzielający

Siew pasowy 20 cm i +
MS A - MS C

Siew pasowy (1 pas) na aparat 
rozdzielający

50 lub 70 mm

80 do 110 mm

67 lub 100 mm



Sekcje wysiewające MS B i B2: partner do 
siewu jednej linii na rząd lub do siewów 
wymagających wąskiego międzyrzędzia
Siew z minimalnym rozstawem między rzędami 14 cm? Sekcja wysiewająca 
MS B2 z pośrednim kółkiem dociskowym lub sekcja MS B bez pośredniego kółka 
dociskowego, to rozwiązania, które mogą spełnić Twoje wymagania. Sekcje 
zapewnią precyzyjny, równomierny wysiew na całym polu.

Sekcje wysiewające MS D i D2: sprzymierzeniec 
w siewie dwóch linii na rząd i w przypadku 
szerszych międzyrzędzi
Oferujemy sekcje wysiewające, które dostosują się do Twoich upraw warzywnych. 
Wersje sekcji MS D2 z pośrednimi kółkami dociskowymi lub MS D bez kółek 
dociskowych, umożliwiają wysiew warzyw w 2 liniach na rząd, minimalny 
rozstaw między rzędami wynosi 26 cm. Dostępne są liczne doposażenia opcjonalne 
odpowiadające specyficznym potrzebom użytkownika.

Sekcja wysiewająca MS V: rozwiązanie 
hybrydowe
Sekcja wysiewająca MS V jest jedyną, która jest wyposażona w redlicę stopkową 
oraz podwójny krój talerzowy. Sekcja umożliwia optymalny wysiew nawet w 
trudnych warunkach. Kontakt nasion z glebą jest zapewniony dzięki pośredniemu 
kółku dociskowemu, a to gwarantuje równe wschody. 



Nombre d’éléments Nombre d’outils
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Nombre d’éléments Nombre d’outils
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SZEROKI WYBÓR RAM
Wybierz ramę, która spełni potrzeby.
Siewniki do warzyw MS są standardowo wyposażane w ramę o przekroju 5 cali. Ten rodzaj ramy oraz różne sposoby 
mocowania sekcji wysiewających i podzespołów oferują szerokie możliwości montażu i wyposażenia. 

Ramy sztywne
Do wyboru są ramy jednobelkowe, dwubelkowe i trzybelkowe w zależności od 
wersji siewnika i potrzeb użytkownika. Ekonomiczne, solidne i niezawodne ramy 
gwarantują pewny siew.

Możliwość zmiany 
rozstawu między 

rzędami

2,2m-8,4m Wózek 
transportowy 
dostępny w 

zależności od 
modelu siewnika

1-24 
sekcji 

wysiewających

Możliwość zmiany 
rozstawu między 

rzędami

6m-8m 3,5m-3,7m12-24 
sekcji 

wysiewających

Ramy składane
Nasze ramy składane pracują w pozycji pływającej, co oznacza że ich boczne ramiona doskonale kopiują ukształtowanie terenu 
zapewniając stabilność i niezawodność.
Łatwość składania ramy umożliwia łatwe przestawienie do pozycji transportowej do roboczej i odwrotnie.



KONTROLERY WYSIEWU
Popraw komfort pracy na naszych siewnikach mechanicznych za pomocą kontrolerów wysiewu do dronych 
nasion. Wybierz rozwiązanie łatwe w użyciu, aby skutecznie kontrolować wysiew nasion. W ten sposób, 
gdy zbiornik na nasiona będzie pusty, uzyskasz natychmiast powiadomienie, że nadszedł czas na ponowny 
załadunek, aby spokojnie kontynuować siew.
Oferujemy również rozwiązanie z kontrolą odległości między nasionami, zapewniające jeszcze większą 
precyzję. Niezależnie od tego, czy są to nasiona buraków ćwikłowych, czy nasiona selera, oferujemy możliwość
kontrolowania wysiewu dla rodzaju nasion. Wybierz rozwiązanie, które Ci odpowiada, aby każdy Twój siew 
zakończył się sukcesem!



Visuel MS +trémies au champ

NAWOŻENIE
Siewniki do warzyw MS mogą być opcjonalnie wyposażone w podsiewacz nawozów granulowanych. W zależności od modelu siewnika dostępne są podsiewacze ze zbiornikami o pojemności 85, 175 lub 270 litrów. 
Podsiewacze nawozów są montowane na ramach monoblokowych lub dwubelkowych. Regularne dozowanie nawozu granulowanego odbywa się za pomocą śrub ślimakowych połączonych z mieszadłami. Ślimaki są 
wykonane ze stali nierdzewnej, opcjonalnie można zamontować ślimaki o większym skoku, umożliwiające uzyskanie większych dawek.

Zbiorniki podsiewaczy standardowe
Są dostępne w kilku pojemnościach i montowane na sztywnych ramach, będą Ci towarzyszyć na całym polu i zapewnią 
niezrównaną precyzję. 

Zbiorniki podsiewaczy dużej pojemności
Wybierz pojemność, której potrzebujesz! Nasze zbiorniki o dużej pojemności oferują 
szerokie otwarcie ułatwiające ich napełnienie oraz niezawodność dozowania.



Łączenie dla większej wydajności
Nasze aplikatory do mikrogranulatów dają możliwość 
wyboru! Mogą być stosowane samodzielnie lub w 
zestawach do jednoczesnego dozowania mikrogranulatów 
insektycydowych lub przeciwko ślimakom albo 
mikrogranulowanego nawozu startowego. 

MICROSEM:
NAWOŻENIE
PRECYZYJNE
Ochrona nasion przed czynnikami 
zewnętrznymi to główne zadanie aplikatora 
do mikrogranulatów Microsem. Dystrybucja 
mikrogranulatu wymaga takiej samej precyzji 
i staranności jak siew. Ślimakowy układ 
dozujący aplikatora Microsem zapewnia 
regularne dozowanie mikrogranulatów 
insektycydowych, mikrogranulatów przeciwko 
ślimakom, a nawet wybranego nawozu 
mikrogranulowanego. Umieszczone jak 
najbliżej wysianego ziarna mikrogranule 
chronią ziarno przed szkodnikami i 
dostarczają wszystkich składników 
odżywczych niezbędnych do równomiernych 
wschodów.



Z AWS Z E  ODP OW I E DN I E  D OP O S A Ż E N IA

Koło wklęsłe
Sprzymierzeniec podczas zamykania bruzdy w suchych warunkach. 

Ogumienie koła wklęsłego
Pasuje do koła wklęsłego i jest przeznaczone do warunków podwyższonej wilgotności. 

Ogumienie koła ażurowego
Opcjonalne opończe dla koła ażurowego ułatwiające pracę w warunkach wilgotnych.

Koło ażurowe
Dobrze sprawdza się do zamykania bruzdy na glebach suchych lub ubitych.

Koło gładkie z ogumieniem samoczyszczącym
Preferowane w przypadku, gdy gleba ma tendencję do przyklejania się lub w 
przypadku niewielkiej wilgotności, ułatwia kontakt nasion z glebą.

Koło gładkie z opasaniem ze stali nierdzewnej
Idealne w warunkach wilgotnych ale gdy ziemia nie przykleja się do koła. Koło 
wyrównuje powierzchnię gleby, by zagwarantować docisk nasion.

Profil płaski Profil siatkowy



Koło dociskowe pośrednie ogumione
Niezbędne wyposażenie zapewniające docisk nasion w przypadku podwyższonej 
wilgotności. 

Redlica poszerzająca z szerokim kółkiem, do 
siewu pasowego
Idealna do siewu pasowego o szerokości 67 lub 100 mm.

Wąska spiczasta redlica z długimi uszkami
Utrzymuje otwartą bruzdę w glebach miękkich dla lepszego docisku ziarna. 

Wąska redlica z czubkiem wycofanym i krótkimi 
uszkami
Mniej agresywna niż redlica wąska, dostosowana do gleb twardych. 

Wąska redlica z czubkiem wycofanym i długimi 
uszkami
Mniej agresywna niż redlica wąska, pozwala zachować otwartą bruzdę w miękkiej 
glebie. 

Redlica podwójna do siewu w 2 liniach
Umożliwia siew w 2 liniach, dostępna wyłącznie dla siewników z sekcjami w wersji 
MS C.



Charakterystyka techniczna MS

Rama
Sztywna Składana

Jednobelkowa Monoblokowa 125 Dwubelkowa Kompaktowa Dwubelkowa

Szerokość 2m 2,2m 2,6m 3m 3,5m 3,8m 3m 4,5m 5,7m 6,6m 8,4m 6m 6,3m 6m 7m

Szerokość transportowa  
(Z wózkiem transportowym)

2m 2,2m 2,6m 3m 3,5m 3,8m 3m 4,5m 5,7m
(2,5m)

6,6m
(2,5m)

8,4m
(2,5m) 3,5m 4,1m 3,5m 3,7m

Maksymalna ilość 
rzędów(1)

Sekcje wysiewające 
MS A 6 7 8 9 9 12 9 12 18 18 24 18 18 18 24

Sekcje wysiewające 
MS B lub B2 8 10 12 12 16 16 16 24 30 24

Sekcje wysiewające 
MS C 6 7 8 9 9 12 9 12 18 18 24 18 18 18 24

Sekcje wysiewające 
MS D lub D2 4 5 6 6 8 8 6 12 12 - - 12

Turbina
Napęd mechaniczny z W.O.M. ciągnika - 540 obr./min. standardowo, 450 lub 1000 obr./min. Opcjonalnie hydrauliczny napęd turbiny. 

Opcjonalnie dostępny wałek napędowy z wolnym kołem (sprzęgłem jednokierunkowym).

Ilość kół (rozmiar ogumienia) 2 x (500 x 15) 2 x (500 x 15) 4 x (500 x 15) 4 x (500 x 15) 4 x (500 x 15)

Przekładnia dystansowa (16 przełożeń) 1 1 1 1 1 1 (lub 2) 1 1 1 1 (lub 2) 2 3 3 3 3

Znaczniki przejazdów składane hydraulicznie m m m m m m m m m m m • • • •
Podsiewacz nawozów granulowanych - - - - - - m m - - - - - -

Microsem m m m m m m m m m m m m m m m

Licznik hektarów m m m m m m m m m m m m m m m

Kontrolery wysiewu m m m m m m m m m m m m m m m

Zestaw oświetleniowy m m m m m m m m m m m m m m m

Masa ramy (bez sekcji wysiewających) 290 kg 295 kg 320 kg 325 kg 365 kg 410 kg 550 kg 580 kg 700 kg 750 kg 1305 kg 1150 kg 1300 kg 1220 kg 1260 kg

W przypadku innego modelu, konfiguracji lub typu napędu:

* : Zależnie od modelu
(1) : Podano tylko dla orientacji

m: Opcjonalnie
- : Niedostępne

: Standardowo

: Prosimy o kontakt





www.monosem.com

15 rue Beaujon • 75008 PARIS • Francja
+335 49 81 50 00

Nr kat.: 92500PL - 07/21

Wszelkie dane dotyczące wyposażenia, wyglądu zewnętrznego, wagi i wymiarów maszyn są aktualne z datą publikacji niniejszego prospektu, ale mogą się jednak różnić w zależności od kraju a także zostać zmodyfikowane bez wcześniejszego uprzedzenia. Prospekt nie stanowi oferty handlowej sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego. W celu uzyskania 
oferty sprzedaży z wyszczególnieniem szczegółowej specyfikacji siewnika, prosimy skontaktować się z Importerem lub sprzedawcą. W celu zilustrowania niniejszej dokumentacji, niektóre urządzenia zabezpieczające zostały zdemontowane. 

Poza tym szczególnym przypadkiem, zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi wszystkie zabezpieczenia bezwzględnie muszą być zamocowane. 
Druk : Prouteau Imprimerie Bressuire • Grafika, układ strony i zdjęcia : Monosem.

Siren : 303956566 • R.C.S. Paris


