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Zaai principe
Concept Perugini zaaimachines hebben een betrouwbare oplossing voor het zaaien van graangrassen (tarwe,
rogge, gerst, haver) en oliehoudende zaden en peulvruchten (groene erwten, bonen, maïs, koolzaad ) en
grassen met korrels van 1 mm tot 10 mm. De machines worden gekenmerkt met precieze dosering en
economisch zaaien, eenvoudige bediening en dus tijdbesparende eigenschappen, lage investering in
vergelijking met een hoge kwaliteit.
De centrale doseerunit meet met grote nauwkeurigheid de zaaivolume van 2 – 380 kg per hectare. Het
centrale, volledig ingesloten cellenrad van de doseerunit meet zeer exact het ingestelde zaadvolume en brengt
dit in de injectorsluis. Het zaad wordt hier vermengd met de luchtstroom en gaat vervolgens via de stijgbuis, de
verdeelkop en de zaadslangen naar de zaaikouters.
Het resterende zaad in de voorraadbak is minimaal.
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Kouters
Een uniforme opkomst van de plant is de belangrijkste factor voor het behalen van hoge opbrengsten. Om de
meest gelijkmatige plantstandaard te krijgen, is het noodzakelijk om het zaaibed goed voor te bereiden.
Zaad moet op constante diepte in de bodem van het zaaibed worden geplaatst, waar de grond enigszins is
verdicht en bedekt wordt met losse grond.
Zaaimachines van Concept Perugini worden gekenmerkt door een nauwkeurige zaadplaatsing en gelijkmatige
zaadverdeling in elke rij. Door zaaikouters die Concept Perugini i haar programma heeft ontstaan er een
optimale vorm van de voor en wordt er voor gezorgd, dat elk zaadje uniform wordt verdeeld.
Schijfkouters maken het zaaien onder zware omstandigheden mogelijk, zelfs op velden met veel
plantenresten. Het drukwiel drukt het zaad lichtjes op de bodem van het zaaibed en zorgt voor een goed
contact tussen zaad en grond
Zo heeft het zaad perfecte omstandigheden voor een gelijkmatige opkomst en snelle groei van het
wortelstelsel.
Concept Perugini biedt verschillende mogelijkheden aan van zaaikouters. Voor elk type grond en toepassing is
er een oplossing.
Sufflok:
Suffolkkouters zijn bij uitstek geschikt voor conventioneel inzaaien
in lichte bodems met een kleine hoeveelheid gewasresten.
De sufflock kouters maneuvreren zich gemakkelijk langs kluiten en
stenen
De back-up kouterklep voorkomt onbedoelde blokkering van de
kouter. De draagbare punt van de kouter is gemaakt van speciaal
gietijzer en is eenvoudig te vervangen.
• Kouterdruk 27 kg per kouter
• Achteruit kouterklep
• S-vormige na-eg
• Geschikt voor: M, MSh, Pluma, MKC, MKC Magna, MT, MV
DXD RCI
DXD-zaaikouters zijn ontworpen voor het zaaien in de zwaarste
grondsoorten met of zonder gewasresten.
Door het verschuiven van de schijven kan worden voorkomen, dat
de grond op de schijven blijft plakken en dat de kouters niet
verstopt raken.
• Schijfdiameter is 300 mm.
• Kouterdruk 27 kg per kouter
• Drukwiel
• Centrale en individuele kouterdrukverstelling
• Geschikt voor: M, MSh, Pluma, MKC, MKC Magna, MT
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DXD RCII
DXD-zaaikouters zijn ontworpen voor het zaaien in de zwaarste
grondsoorten met of zonder gewasresten.
Door het verschuiven van de schijven kan worden voorkomen, dat
de grond op de schijven blijft plakken en dat de kouters niet
verstopt raken.
• Schijfdiameter is 325 mm.
• Kouterdruk 50 kg / kouter
• Mogelijkheid van een metalen of plastic reinigingsschijf
• Centrale kouterdrukverstelling
• Geschikt voor: Venga, DC Compact

DXD HD
Geschikt voor gebruik met zaaikouters DXD en DD.
De aplicatie is een onderdeel van het aandrukwiel en wordt achter
het zaaikouter gemonteerd.
Kunstmest wordt samen met zaad in één rij aangebracht.
Meststofapplicator is geschikt voor machines:
M 300-400, MKC 300-400, MKC Magna 300-400,
Pluma 250-300, FT Fert 300-400.
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Elektronica
Muller Drillmat III
De Muller Drillmat III computer is gebruiksvriendelijk door zijn
eenvoudige en logische bediening en is ontworpen voor
zaaimachines met een mechanische aandrijving van de doseerunit.
• Alarm ventilatorsnelheid
• Rotatie-alarm doseerunit
• Alarm voor zaadniveau
• Elektronische hectareteller
• Werksnelheid
• Automatisch rijpadbeheer (elektromagnetische kleppen)
Muller Drill Control
De Muller Drill-Control computer kan een enkele doseerunit met
Elektromotor aansturen.
Het systeem stelt de chauffeur in staat de zaaihoeveelheid tijdens
het zaaien aan te passen.
• Elektronische aandrijving van doseerunit
• Radar voor het meten van de werksnelheid
• Alarm ventilatorsnelheid
• Rotatie-alarm doseerunit
• Alarm voor zaadniveau
• Elektronische hectareteller
• Automatisch rijpadbeheer (elektromagnetische kleppen)
Isobus
De zaaimachine is uit te voeren met Isobus elektronica. Met Isobus
kunnen er diverse schermen gebruikt worden om als virtual display
te gebruiken.
Met een Topcon scherm kan er ook gebruik worden gemaakt van
gps en sectiecontrol.
• Touchscreen virtueel display
• Uit te breiden met gps besturing
• Op elke Isobus scherm aan te sluiten
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Modellen
Concept Perugini M-serie

Machine ontworpen t.b.v. lichtere tractoren. De plaatsing van het zwaartepunt dichtbij de tractor vermindert de
vermogensbehoefte. De machine is via 3-punt bevestiging direct aan de trekker of aan de
grondbewerkingsmachine te koppelen.
Standaard is de machine uitgerust met een mechanische ventilatoraandrijving (540 RPM of 1000 RPM) en met
een zaadtank inhoud van 1.150 liter.
De zaaimachine M-serie wordt geproduceerd met een star frame en een kouterbalk in werkbreedte van 3
meter.
Specificaties: M 300
Werkbreedte: 300 cm
Aantal rijen: 20 of 24
Rij afstand:
15 of 12.5 cm
Inhoud:
1.150 liter
Leeg gewicht: 880 kg
Vermogen:
60 pk
Snelheid:
5-12 km/u
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Concept Perugini MSH-serie

Machine identiek in ontwerp als de M-serie. Het verschil is het hydraulisch opklapbare frame en de kouterbalk
tot een transportbreedte van 3 m.
Standaard is de machine is uitgerust met een mechanische ventilatoraandrijving (540 RPM of 1000 RPM). De
inhoud van de zaadtank is 1150 liter. Het is mogelijk om de machine uit te rusten met brede banden 26x12-12.
Specificaties: MSH 400
Werkbreedte: 400 cm
Aantal rijen: 24 of 32
Rij afstand:
16.5 of 12.5 cm
Inhoud:
1.150 liter
Leeg gewicht: 1080 kg
Vermogen:
80 pk
Snelheid:
5-12 km/u

MSH 450
450 cm
32-36
14 of 12.5 cm
1.150 liter
1190 kg
80 kg
5-12 km/u
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Concept Perugini MV-serie

De pneumatische zaaimachine MV-serie wordt geproduceerd in werkbreedtes 5, 6 en 8 meter met opklapbaar
frame die ervoor zorgt, dat de transport breedte 300 cm is en kan worden aankoppelt d.m.v. een 3-punts
aansluiting.
De zaaimachine is uitgerust met twee Accord-doseerunits met centraal instelbare zaaihoeveelheid.
Specificaties: MV 500
Werkbreedte: 500 cm
Aantal rijen: 36 of 40
Rij afstand:
13.8 of 12.5 cm
Inhoud:
2.000 liter
Leeg gewicht: 2020 kg
Vermogen:
160 pk
Snelheid:
5-12 km/u
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MV 600
600 cm
40-48
15 of 12.5 cm
2.000 liter
2110 kg
160 pk
5-12 km/u

MV 800
800 cm
56-64
14 of 12.5 cm
2.000 liter
2520 kg
160 pk
5-12 km/u

Concept Perugini Pluma

Lichtgewicht model ontworpen om te combineren met grondbewerking machines.
De werkbreedte is 2,5 en 3 meter met een inhoud van 850 liter. De kouter druk wordt kan centraal worden
ingesteld d.m.v. een spindel.
De zaaimachine wordt aangekoppeld d.m.v. een A-frame.
Specificaties: Pluma 250
Werkbreedte: 250 cm
Aantal rijen: 20
Rij afstand:
12.5 cm
Inhoud:
850 liter
Leeg gewicht: 750 kg
Vermogen:
115 pk
Snelheid:
5-12 km/u

Pluma 300
300 cm
20-24
15 of 12.5 cm
850 liter
760 kg
130 pk
5-12 km/u
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Concept Perugini MKC

Zaaimachine MKC is ontworpen om te combineren met grondbewerkingsmachines De zaaimachine wordt
aangekoppeld d.m.v. een A-frame.
Werkbreedtes zijn er van 3, 4 en 4,5 meter met een standaard tankinhoud van 1150 liter, met de optie van
1300 of 1600 liter.
Robuust ontwerp van de zaaimachine MKC zorgt voor goede prestaties onder zware omstandigheden.
Specificaties: MKC 300
Werkbreedte: 300 cm
Aantal rijen: 20-24
Rij afstand:
15-12.5 cm
Inhoud:
1150-1600 liter
Leeg gewicht: 1140-1210 kg
Vermogen:
140 pk
Snelheid:
5-12 km/u
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MKC 400
400 cm
24-28-32
16.7-14.3-12.5 cm
1150-1600 liter
1200-1280 kg
160 pk
5-12 km/u

MKC 450
450 cm
28-32-36
16-14-12.5
1150-1600 liter
1250-1340 kg
180 pk
5-12 km/u

Concept Perugini FT1

Bij de FT1 zaaimachine wordt er gebruik gemaakt van een fronttank met 1100 liter inhoud en een transportbuis
die achter aangesloten wordt op de verdeelunit en kouterbalk. Het achter deel kan worden gemonteerd met
een 3-punts aansluiting of een A-frame.
Met deze zaaimachine wordt er een goede gewichtsverhouding gecreëerd.
Deze constructie is ideaal om te combineren met bijvoorbeeld een spitmachine en rotorkopeg.
Specificaties:
Werkbreedte:
Aantal rijen:
Rij afstand:
Inhoud:
Leeg gewicht fronttank:
Leeg gewicht achterdeel:
Vermogen:
Snelheid:

FT1 300
300 cm
20-24
15-12.5 cm
1150 + 600 liter
480 kg
580 kg
110 pk
5-12 km/u

FT1 400
400 cm
24-28-32
16.7-14.3-12.5 cm
1150 + 600 liter
480 kg
640 kg
150 pk
5-12 km/u

De FT1 fronttank is ook te gebruiken voor kunstmest in combinatie met een precisieplanter met maximaal 8
rijen en is ook te combineren met een grondbewerkingsmachine tot 600 cm.

11

Concept Perugini FT1 FERT

Bij de FT1 FERT wordt de fronttank gebruikt voor kunstmest om mee te zaaien in combinatie met een
zaaimachine. De kunstmest wordt naar de zaadverdeler geleid en wordt samen met het zaad door een extra
uitloper op de kouter in de grond verdeeld.
De FT1 Fert is te combineren met de MKC, M-serie en de Pluma.
Specificaties:
Werkbreedte:
Aantal rijen:
Inhoud:
Leeg gewicht fronttank:
Vermogen:
Snelheid:
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FT1 300
300 cm
20-24
1150 liter
480 kg
110 pk
5-12 km/u

FT1 400
400 cm
24-28-32
1150 liter
480 kg
150 pk
5-12 km/u

Opties:
3-delige trap
Passend voor de types M, MSH en MV.

4-delige trap
Passend voor het type Pluma

Doseer rem
Stopt/remt de doseer unit bij het optillen van de machine op de
kopakker.
Passend voor de types M, MSH en MV

RVS uitvoering doseer unit
Kan wenselijk zijn bij het gebruik van kunstmest.

Dubbele kouterdruk
Verhoogd de druk bij de DXD RCI naar 37 kg
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Mechanische hectare teller
Passend voor alle types

Hydraulische kouterdruk instelling
Centrale kouterdruk instellen vanuit de cabine

Front packer wielen (4 st )
Verdeeld het gewicht van de trekker.
Passend aan de FT1 fronttank.

Hydraulisch aangedreven ventilator
2 mogelijkheden:
Tractoren met flow control of tractoren zonder flow control

A-frame
Mogelijkheid om de zaaimachines snel aan te koppelen.
Nodig bij de modellen Pluma en MKC
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Stappenwiel hydraulisch
Passend voor de FT1 fronttank

Reductie plaat
Is te gebruiken om de rijafstand te verdubbelen of te
verdriedubbelen
Passend op elke type machine

Reductie plaat halveren toevoer
Geeft de mogelijkheid om de halve machine uit te schakelen.
Passend op elk type machine

Opzetrand Ft1
Geeft 600 liter meer inhoud op de FT1 fronttank

S-vormige na-eg
Zorgt voor een goede bedekking van het zaad en werkt de grond
mooi af
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