
ΣΠΟΡΑ
ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ GAIA PRO

ΣΠΑΡΤΙΚΗ



Η REKOR µπαίνει δυναµικά στον αναπτυσσόµενο χώρο της Γεωργίας 
Ακριβείας µε τη νέα Σπαρτική GAIA PRO. Με βασικό στόχο τη δηµιουργία 
ενός µηχανήµατος το οποίο θα αποτελεί πλέον τον αναπόσπαστο σύµµαχο 
κάθε σύγχρονου αγρότη, η νέα Σπαρτική GAIA PRO συνδυάζει την πολυετή 
εµπειρία της REKOR στην κατασκευή γεωργικών µηχανηµάτων
µε την καινοτόµο τεχνολογία, εκσυγχρονίζοντας τον τρόπο σποράς 
και βελτιώνοντας την απόδοση της παραγωγής.

Με κύριο άξονα τη χρήση εξελιγµένων αυτοµατοποιηµένων 
συστηµάτων όπου θα επιτυγχάνεται η µέγιστη απόδοση του αγρού
µε το µικρότερο λειτουργικό κόστος, η REKOR καινοτοµεί ενσωµατώνοντας 
στη νέα Σπαρτική GAIA PRO τον πλήρη έλεγχο της διαδικασίας σποράς,
σε πραγµατικό χρόνο, µε τη χρήση του νέου ηλεκτρονικού συστήµατος 
SEEDEC. 

Ακρίβεια σποράς σε ποσοστό 100%
µε µέγιστη απόδοση παραγωγής.

Πλήρης έλεγχος της διαδικασίας σποράς
σε πραγµατικό χρόνο (real time).

Μείωση  λειτουργικού κόστους, εξοικονόµηση χρόνου και πόρων
µε τον αυτοµατοποιηµένο χειρισµό της σπαρτικής µέσω του computer SEEDEC
από την καµπίνα του τρακτέρ.

∆υνατότητα σποράς µικρών, µεσαίων και µεγάλων σπόρων.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙΣ ΤΗ GAIA PRO;

 Επιλογή είδους σπόρου.
 Επιλογή κιλών ή γραµµαρίων προς σπορά ανά στρέµµα.
 Έλεγχος πληρότητας κάσας (ένδειξη %) µε αισθητήρα
 υπερήχων και ηχητικό σήµα χαµηλής στάθµης σε real time.
 Έλεγχος ρίψης σπόρου.
 Επιλογή υδραυλικής ρύθµισης δίσκων
 σποράς-σβάρνας-πολύδισκου µε block ηλεκτροβαλβίδων. 
 Μέτρηση στρεµµάτων (στρεµµατοµετρητής).

Σύστηµα ηλεκτρονικού ελέγχου µε το οποίο
ο χρήστης  ρυθµίζει όλες τις λειτουργίες της σπαρτικής,
από την καµπίνα του τρακτέρ.

COMPUTER SEEDEC



Ρυθµιστής ταχύτητας στροφών (σασµάν)
ο οποίος ρυθµίζεται µέσω του computer και 
επιτυγχάνει αυτόµατα τη ρύθµιση ποσότητας 
του σπόρου µε ακρίβεια.

Block ηλεκτροβαλβίδων το οποίο επιτρέπει 
αυτόµατο χειρισµό των υδραυλικών µερών 
της σπαρτικής (∆ίσκους σποράς-Πολύ-
δισκος-Σβάρνα), µέσω εντολών που 
πληκτρολογεί ο χρήστης στο computer 
SEEDEC.

Σύστηµα πλοήγησης GPS  για αυτόµατη 
πλοήγηση και χαρτογράφηση απόδοσης 
χωραφιού (κατόπιν ζήτησης).

Νέο σύστηµα θυρίδων διανοµής σπόρου 
ακριβείας, το οποίο επιτυγχάνει σπορά σε 
ποσοστό 100%, σπέρνοντας την ποσότητα 
που επιθυµεί ο χρήστης. 

  

Αισθητήρας υπερήχων µε ηχητικό σήµα που 
παρέχει ειδική ένδειξη στο computer µε την 
ποσότητα του σπόρου που αποµένει στην 
κάσα της σπαρτικής, κατά τη διάρκεια σποράς.

∆υνατότητα επιλογής πάνω από 15 είδη σπόρων
µικρού, µεσαίου και µεγάλου µεγέθους.



Ελαιοκράµβη / Rape Βίκος / Vetch Σιτάρι / Wheat Βρώµη / OatΚρεµµύδι / Onion

Φασόλι / Bean Σίκαλη / Rye Κεχρί / Millet Φακή / LentilΚαρότο / Carrot

Μηδική (Τριφύλλι) / Clover Κριθάρι / Barley Μπιζέλι / Pea Σουσάµι / SesameΜπρόκολο / Broccoli

Σόγια / SoyaΣπανάκι / SpinachΜαϊντανός / ParsleyΛούπινο / Lupinus

∆υνατότητα επιλογής πάνω από 15 είδη σπόρων µικρού, µεσαίου και µεγάλου µεγέθους.
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Γνήσια Ανταλλακτικά
Genuine Spare Parts

Η REKOR διατηρεί το δικαίωµα αλλαγής των προδιαγραφών χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. | REKOR reserves the right to change the product’s specifications without prior notice.

Τύπος
Μονός δίσκος

ή Υνάκι 
Χωρητικότητα σπόρου /

λιπάσµατος (kg)
Βάρος (kg) Ελαστικά

Απαιτούµενη ιπποδύναµη
τρακτέρ (hp)

Μέγιστο πλάτος /
Πλάτος σποράς /

Απόσταση σειρών (cm)

19 
 21 
 23 

550 / 450
600 / 500
650 / 550

1020 / 1170
1160 / 1310
1230 / 1380

8.3 - 32
11.2 / 10 - 28
11.2 / 10 - 28

60 - 90
90 - 120

100 - 140

300 / 256,5 / 13,5
345 / 285 / 13,5
375 / 315 / 13,5

SP 19 PRO
SP 21 PRO
SP 23 PRO


