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Sulky PROGRESS
Een zaaimachine in dienst voor het verbeteren van de teelten

Het komt steeds vaker voor dat er producten worden samengevoegd bij de zaai(meststoffen-zaden) of zaaien 

van verschillende soorten tegelijkertijd(samengestelde teelten) om schade te beperken of de rendabiliteit van 

de teelten te garanderen. Het geheel van deze praktijken noodzaakt een zaaimachine die aangepast is aan 

het zaaien van verschillende producten op dezelfde tijd. Met zijn zaaimachine PROGRESS, heeft Sulky zich 

in de kijker gesteld met deze nieuwe methode van zaaien van verschillende zaden op hetzelfde ogenblik en 

de evolutie van de wetgeving hieromtrent.

TOT 3 ZAADBAKKEN

Het gamma van de zaaimachine PROGRESS beantwoord een variabele technische uitdaging: produceren 

en ontwikkelen van multi-zaadbakken technologie, dit alles in een compacte en efficiënte zaaimachine zoals 

de klassieke zaaimachines. De zaaimachine PROGRESS kan 3 zaadbakken bevatten waarvan de capaciteit 

beantwoord aan een maximum gebruik van : gemengde culturen, mengeling van groenbemester, meststoffen 

en zaden…

VOOR ALLE GRANEN

De universele doseerkop biedt de mogelijkheid om alle granen te zaaien, koolzaad, veldbonen... zonder de 

groeven te veranderen. De regeling van de dosis, vanaf de centrale bediening,is snel en intuïtief.

EEN UITSTEKENDE VERDELING

Een gecentraliseerde injectie en een unieke localisatie plaatst de meststoffen in de buurt van de zaden.  

Het zeer kort pneumatische circuit garandeert een onmiddellijke reactie van de zaaimachine. De verdeelkop, 

achteraan geplaatst,verdeelt mengelingen met precisie voor een perfect zaaibeeld. De zaadcontroleur staat 

toe om het werk continu te controleren vanuit de cabine voor een werk in alle rust.
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3 PRODUCTEN IN 1 WERKGANG

Om elk type van grond aan te kunnen is er altijd de mogelijkheid om een keuze van zaaien te maken 

aangepast aan de omstandigheden

1. De UNISOC voor zijn eenvoud

Het zaaielement op 3 rijen van sokkels is ontworpen om in het geploegde 

of in een fijne voorbereide grond te zaaien. Zijn grote mogelijkheid om 

stro te bewerken staat toe om in meerdere omstandigheden te gebruiken. 

De "dubbelwerkende" regeling staat toe om de druk op de grond fijn te 

regelen en om juist te zaaien, in oppervlakte als in de diepte.

2. De TWINDISC voor zijn precisie

Het zaaielement met dubbele schijven verzekert een goede behandeling 

voor het zaaien. De plaatsing van de granen onderaan de geul, met 

een constante diepte, en de tegendruk van de schijven, zelfs in droge 

omstandigheden, bevordert de homogene opkomst.

3.De CULTIDISC voor zijn veelzijdigheid

Robuust en krachtig, de Cultidisc is ontworpen voor de zaai van alle 

teelten en in alle omstandigheden  : snelle en oppervlakkige bewerking 

van de grond, natte omstandigheden op het einde van het seizoen… De 

exacte bepaling van de diepte gecombineerd met een efficiënte tegendruk 

bevorderen een snelle opkomst. In combinatie met de XR schijven, laat het 

toe het debiet van het werk te verhogen met een verlaging van de kosten.

Om te anticiperen op de onomkeerbare bocht van de digitalisering van 

ons werk, heeft Sulky de applicatie WISO ontwikkeld. Dit staat vandaag 

de dag toe aan de landbouwers om hun machine te sturen en eveneens 

morgen hun gegevens te bewerken. De applicatie WISO is intuïtief en 

ergonomisch, en is beschikbaar op het Quartz scherm van Sulky of de 

Isobus terminal van de tractor. Elke gebruiker kan ook de hoeveelheid, de 

afkoppeling/automatische start van de doseerder beheren via GPS op het 

begin/einde van het veld. 

Verkozen tot machine van 2019, de zaaimachine PROGRESS is beschikbaar voor demo en zal tentoongesteld 

worden op de verschillende landbouwbeurzen.
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