
• skrzynia o pojemności 13 000 L

• plandeka skrzyni ładunkowej 
składana hydraulicznie

• przyłącza do załadunku pneumatycznego 
z cysterny

• przenośnik pasowy

• napęd przenośnika hydrauliczny

• belka do wysiewu nawozów pylistych 9/12 m

• napęd tarcz mechaniczny

• sita skrzyni ładunkowej

• tarcza skrajna

• tarcze do nawozu i wapna wykonane 
ze stali nierdzewnej

• zasuwa zamykana hydraulicznie  
(lewa/prawa)

• sterowanie wielofunkcyjne 
przez komputer SUPERIOR

• wał przekaźnika mocy

• instalacja oświetleniowa

• podwozie tandemowe resorowane

• koła 550/60 – 22,5

• dyszel resorowany na sprężynach 
spiralnych

• zaczep dolny

• podpora dyszla mechaniczna

• 1-przewodowa, pneumatyczna 
instalacja hamulcowa

• hamulec ręczny

• urządzenie do wysiewu granicznego – 
składane hydraulicznie  
(za pomocą komputera SUPERIOR) 

• koła 600/55-22,5 

• 2-przewodowa, pneumatyczna 
instalacja hamulcowa 

• hydrauliczna instalacja hamulcowa 

• zaczep kulowy K80 

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE: WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ: 

Funkcje sterownika: 
• sterownie poprzez panel dotykowy lub joystick

• regulacja dawki wysiewu

• obsługa funkcji hydraulicznych 
maszyny (plandeka, limiter)

• kontrola obecności nawozu

• kontrola prędkości obrotowej ślimaka belki 
wysiewającej lub tarcz rozsiewających

• obsługa hydraulicznego składania oraz 
unoszenia belki wysiewającej

• pomiar wielkości pola obsianego 
z dokładnością do 1 m²

• pomiar uzyskanej wydajności ha/h

• kontrola pracy wszystkich czujników

• tworzenie raportów z przeprowadzonych 
prac oraz eksport danych do komputera

Komputer SUPERIOR 
odpowiada za kontrolę wszystkich funkcji 
rozsiewacza RCW HELIX – od utrzymania dawki 
wysiewu po sterowanie hydrauliką roboczą

Duży, kolorowy 
wyświetlacz 5,7”

Podświetlana 
klawiatura do 
pracy nocnej

Dotykowy ekran 
ułatwiający obsługę

Wygodny joystick 
sterujący

Złącze USB do 
przenoszenia danych

RCW HELIX 120TD
ROZSIEWACZE PRZYCZEPIANE 
Z BELKĄ DO WYSIEWU NAWOZÓW PYLISTYCH
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Wapno pyliste zyskuje na popularności za sprawą wysokiej reaktywności, szybkości działania, a także atrakcyjnych cen zakupu. 
W szczególności wapno dostarczane za pomocą cystern odznacza się niską ceną, a także wygodą i szybkością załadunku. Jednak 
rozsiew wapna pylistego na polu wymaga specjalistycznych rozwiązań. Specyficzna struktura nawozu wymusza rozłożenie go na 
powierzchni pola w taki sposób, aby zapobiec znoszeniu przez wiatr. Rozsiewacz RCW wyposażony w belkę HELIX jest odpowiedzią 
na zapotrzebowanie dużych gospodarstw oraz firm świadczących usługi rolnicze tam, gdzie stosowane jest wapno pyliste. 
W rozsiewaczu zastosowano wiele szczegółowych rozwiązań wpływających zarówno na komfort, wydajność jak i jakość pracy na 
wszystkich jej etapach, już od chwili załadunku skrzyni.

Belka wysiewająca HELIX
jest kluczowym elementem rozsiewaczy 
RCW przystosowanych do wysiewu wapna 
pylistego. Napędzane hydraulicznie ślimaki 
poruszają się z prędkością ok. 160 obr./min, 
rozprowadzając nawóz równomiernie na 
całej szerokości roboczej (9/12 m).

Zbiornik nawozowy 
o pojemności 13 000 l jest przystosowany do 
załadunku nawozów pylistych pod kątem 
szczelności.

Regulowane zasuwki
otworów dozujących pozwalają ustawić 
ilość dozowanego nawozu w taki sposób, 
aby jego rozkład był równomierny na całej 
szerokości roboczej.

Tandemowe zawieszenie 
pozwala rozłożyć ciężar na większej 
powierzchni, zapobiegając nadmiernemu 
ugniataniu gleby. Ponadto ogranicza 
wstrząsy występujące podczas jazdy na 
nierównych polach, stabilizując pracę belki 
wysiewającej.

Dwuczęściowa belka
jest składana hydraulicznie niezależnie 
z lewej i prawej strony. W celu bezpiecznego 
wykonania uwroci możliwe jest uniesienie 
ramion belki do pozycji „V”, bez potrzeby 
składania jej do pozycji transportowej.

Plandeka skrzyni 
znajduje się w standardowym wyposażeniu 
rozsiewaczy RCW HELIX. Zapobiega pyleniu 
nawozu, a także chroni zawartość skrzyni 
przed wilgocią.

Niezależne sterowanie zasuwami
pozwala na wysiew nawozu na połowie 
szerokości roboczej w celu ograniczenia 
nakładek. Podczas wysiewu jednostronnego 
nieaktywną belkę wysiewającą można 
złożyć do pozycji transportowej.

Dyszel amortyzowany 
za pomocą sprężyn spiralnych redukuje 
obciążenia przenoszone na dolny zaczep 
ciągnika i zwiększa komfort pracy maszyną. 

Fartuchy ochronne
ogranicznają pylenie oraz zapobiegają 
znoszeniu nawozu przez wiatr. Na czas 
transportu mogą zostać zwinięte 
i zabezpieczone za pomocą ekspandera.

Przyłącza hydrantowe 
służą do szybkiego załadunku 
pneumatycznego nawozów pylistych 
bezpośrednio z cysterny. Jedno z nich 
przekierowuje nawóz do przedniej części 
skrzyni, drugie – do tylnej.

Hydrauliczny napęd
przenośnika pasowego zapewnia dużą 
elastyczność regulacji dawki wysiewu. 
Prędkość posuwu jest nadzorowana 
przez komputer SUPERIOR.

Tarcze rozsiewające 
RCW HELIX jest standardowo wyposażony 
w tarczowy adapter do wysiewu nawozów 
granulowanych oraz wapna, co znacznie 
zwiększa możliwości wykorzystania 
maszyny w sezonie.


