Ruční sečky pro výsev různých druhů semen
S ručním lžičkovým secím strojem můžeme sít v podstatě všechny druhy semen od máku až
po kukuřici po jednotlivých semenech. Dávkování semen vykonávají lžičky v souladu s jejich
velikostí a tvarem. Lžičky je potřeba měnit v závislosti na velikosti semene, které sejeme.
Návod k použití
Vzdálenost mezi jednotlivými semeny určuje počet lžiček
umístěných na otočném kotouči. Lžička vysévá semeno vždy na
místě odváděče semen, po otočení se okolo vlastní osy. Na kotouč
lze umístit maximálně 24 kusů lžiček. Obvod poháněcího kola je
80 cm při jedné otáčce, takže délky setby 80 cm můžeme
dosáhnout v závislosti na počtu lžiček vložených do kotouče : 24,
12, 8, 6, 4, 3, 2 (Příklad: pokud použijeme 24 ks lžiček – 80:24 =
3,4 cm - toto tedy bude vzdálenost semen. Stejně tak vypočítáme další
vzdálenosti)
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Velikost lžiček je možné zvolit i tak, aby zároveň dávkovali i vícero semen. Do děr otočného
kotouče umístíme lžičky ve 45 stupňovém úhlu nad trychtýřem odváděče semen do polohy
jejich vysypávání. Následně je tlačíme směrem dovnitř dokud upevňovací váček na konci
držátka lžičky nezaklapne do prohlubně v části držáku lžičky. V případě výměny je
jednoduše vytáhneme.
Pro kvalitu setby je důležité nastavení úrovně semen v části nádrže podavače !
Nepřetržité nasypávání semen z nádrže do dávkovací části je potřebné s regulačním štítem,
který rozděluje tyto dvě části (šíbr) nastavit tak, aby v dávkovací části hladina nasypaných
semen umožňovala bezpečné dávkování pouze lžičkami nikoliv držátky lžiček. Hloubku
výsevu můžeme nastavit prostřednictvím radlice secího stroje v rozmezí 0-7 cm.
Brázdu semen zakrývá zeminou podpěrný plech, na který Je možné v případě potřeby umístit
závaží.
K secímu stroji dodáváme 11 typů lžiček různých velikostí dle druhu semena.
Z toho : 8 druhů – balení po 24 ks 3 druhy – balení po 12 ks
Pokud používání méně než 24 ks lžiček, je nutné ostatní prázdné dírky vyplnit držátky bez
lžiček, tak aby se zabránilo ucpávání prázdných dírek.
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K namazání otočných částí podle potřeby použijeme několik
kapek oleje. Víčko olejničky musí být vždy zavřené.
Vyhýbáme se bočnímu přenastavení osy, mohla by vzniknout
štěrbina mezi nastavovacím a otočným kotoučem, což by
mohlo způsobit přísun nečistot k otočnému váčku.
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