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Η επένδυση σε σπαρτικές μηχανές αποτελεί μια 
απόφαση-κλειδί για την ανάπτυξη κάθε αγροτικής 
μονάδας. Η σειρά σπαρτικών μηχανών ακριβείας 
TWIN ROW (τεχνική διπλοσειράς) της MaterMacc 
προσφέρει μεγάλο εύρος επιλογών στο πλάτος 
των σασί και σε επιπλέον εξαρτήματα, έτσι ώστε οι 
χειριστές να μπορούν εύκολα να προσαρμόζονται 
σε διαφορετικούς τύπους σπόρων και διαφορετικές 
συνθήκες αγρού.

Ο εναλλάξ σχηματισμός φύτευσης του συστήματος 
TWIN ROW της MaterMacc διασφαλίζει την 
ομοιόμορφη φύτευση με απόσταση 70 / 75 εκ. 
ανάμεσα στις σειρές ή άλλες αποστάσεις τις οποίες 
μπορείτε να ρυθμίσετε με το σασί Easy-Set.

Οι τεχνικές λύσεις και λύσεις ευρεσιτεχνίας της 
MaterMacc είναι κι αυτές μέρος του συστήματος 
TWIN ROW, κι έτσι δίνεται η εγγύηση ακριβούς 
διαμοιρασμού σπόρων και συνεπές βάθος σποράς.
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Το «σπίτι» της τεχνολογίας TWIN ROW

Παράδειγμα για 10.500 σπόρους/στρέμμα

Η σπαρτική TWIN ROW της MaterMacc χρησιμοποιεί 
μια συγκεκριμένη ρύθμιση των δίσκων σποράς με 
εναλλάξ σπορά των 2 διπλών στοιχείων, με συνεπή και 
ίση κατανομή σπόρων στο έδαφος.
Ο συμπαγής σχεδιασμός των στοιχείων σποράς στο 
σασί διασφαλίζει ότι δεν έχουν τοποθετηθεί υπερβολικά 
πίσω από το τρακτέρ και δεν μειώνεται τη δυνατότητα 
ανύψωσης των υδραυλικών του τρακτέρ.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΠΟΡΑΣ 
Σπαρτική διπλών σειρών

— Η οποιαδήποτε τροποποίηση στην 
    απόσταση μεταξύ των σπόρων δεν θα 
    επηρεάσει τον συγχρονισμό της 
    εναλλάξ σποράς

— Δυνατότητα διακοπής σειράς φύτευσης

— Δεν μπλοκάρονται πέτρες και οργανικά 
    υπολείμματα ανάμεσα στο διπλό 
    στοιχείο σποράς

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΗΛΙΑΝΘΩΝ



Το «σπίτι» της τεχνολογίας TWIN ROW

Επιστημονικές έρευνες και δοκιμές έχουν δείξει πως οι ρίζες ενός φυτού 
μειώνουν την ταχύτητα ανάπτυξης τους αν έρθουν σε επαφή με άλλα φυτά.
Η τεχνολογία TWIN ROW της MaterMacc διασφαλίζει περισσότερο χώρο 
για την ανάπτυξη των ριζών. Η μεγαλύτερη ανάπτυξη έχει ως αποτέλεσμα 
την μέγιστη απόδοση.

— Αξιοποιεί μεγαλύτερο μέρος του αγρού από την διάταξη 
     μονής σειράς

— Βοηθά στην μεγαλύτερη ανάπτυξη ριζών

— Επιτρέπει μεγαλύτερους πληθυσμούς φυτών 
— Αξιοποιεί καλύτερα το φως του ήλιου

— Κάνει αποδοτικότερη χρήση της διαθέσιμης υγρασίας

— Αναπτύσσει μακρύτερους βλαστούς που επιτρέπουν στο 
    φυτό να σταθεί καλύτερα

— Αυξάνει την απόδοση και τη διατροφική αξία

TWIN ROW 
Διπλή Σειρά
Η καλύτερη διάταξη 
σποράς

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΠΟΡΑ ΠΟΛΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 
Το TWIN ROW της MaterMacc είναι κατάλληλο για τη σπορά καλαμποκιού, σόγιας, ηλιανθού, σόργου, 
ελαιοκράμβης, φιστικιού, βαμβακιού, καθώς και σπόρων λαχανικών.

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΣΟΓΙΑ ΗΛΙΑΝΘΟΙ

ΣΟΡΓΟ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ ΦΙΣΤΙΚΙΑ



Αγρονομικά 
πλεονεκτήματα
του TWIN ROW

ΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Τα προϊόντα αραβοσίτου αναπτύσσονται ώστε να παράγουν μεγαλύτερη πυκνότητα, αποτέλεσμα του χώρου 
ανάμεσα στις σειρές και του αριθμού των φυτών.
Το σύστημα TWIN ROW της MaterMacc και οι μεγαλύτεροι πληθυσμοί φυτών είναι τα δύο κλειδιά ώστε να 
φτάσουμε στις ιδανικές πυκνότητες φυτών και στη μέγιστη δυνατή απόδοση.

Πολλά κέντρα ερευνών και ανεξάρτητα κέντρα δοκιμής έχουν 
πραγματοποιήσει συγκρίσεις μεταξύ του TWIN ROW της MaterMacc και 
της σποράς σε μονή σειρά. Οι περισσότερες δοκιμές έχουν γίνει για να 
τεκμηριωθεί αν παρατηρείται σημαντική αύξηση στην απόδοση με τη 
χρήση γης της ίδιας έκτασης.

— Μικρότερη διάβρωση του εδάφους

— Καλύτερη διατήρηση της υγρασίας του εδάφους

— Προλαμβάνει / περιορίζει την ανάπτυξη ζιζανίων

— Μειώνει τις ανάγκες άρδευσης

Το «σπίτι» της τεχνολογίας TWIN ROW

Μονή σειρά

Τα αποτελέσματα της βέλτιστης απόστασης ανάμεσα στα φυτά είναι τα εξής:

— Δυνητικά μεγαλύτερη πρόσβαση στο νερό και τα θρεπτικά συστατικά που βρίσκονται στο έδαφος
— Βελτιωμένη έκθεση στον ήλιο
— Καλύτερη αντίσταση στον άνεμο
— Αυξημένη σοδειά και ποιότητα ενσίρωσης

Το TWIN ROW της MaterMacc 
αυξάνει και το ενσίρωμα και 
την σοδειά σιτηρών, συνεπώς 
αυξάνεται και η παραγωγή 
γάλακτος και μεθανίου από τα 
εργοστάσια βιοαερίων.

+ Γάλα + Βιοαέριο

TWIN ROW (Διπλή σειρά) Μονή σειρά TWIN ROW (Διπλή σειρά)



Ο πίνακας υπογραμμίζει την περιοχή που 
καταλαμβάνουν οι ρίζες (δίνεται με πράσινο) με το 
κάθε σύστημα σειρών. Στο σύστημα μονών σειρών ο 
χώρος που καταλαμβάνουν οι ρίζες μειώνεται καθώς 
αυξάνεται ο αριθμός των φυτών

Η τάση που παρατηρείται με το σύστημα διπλών 
σειρών TWIN ROW της MaterMacc είναι ο χώρος που 
καταλαμβάνεται από τις ρίζες να αυξάνεται καθώς 
αυξάνεται και ο αριθμός των φυτών, γιατί τα φυτά είναι 
απλωμένα σε μεγαλύτερη έκταση.

Με το σύστημα διπλών σειρών TWIN ROW της 
MaterMacc υπάρχει περισσότερος χώρος για τις 
ρίζες του κάθε φυτού έτσι ώστε να μεγαλώσουν 
χωρίς περιορισμούς και να μεγιστοποιήσουν την 
απορρόφηση θρεπτικών ουσιών και υγρασίας.

Σύγκριση μεταξύ του TWIN ROW της MaterMacc και της μονής σειράς φύτευσης στις ίδιες συνθήκες εργασίες 
(ίδια, επένδυση σε σπόρους, ίδια ποσότητα τροφής).

TWIN ROW (ΔΙΠΛΗ ΣΕΙΡΑ)
Διπλή σειρά έναντι μονής σειράς

75.000 σπόροι/στρέμμα
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Σειρές των 75 εκ. - Πληθυσμός σπόρων ανά εκτάριο TWIN ROW (Διπλή σειρά) Μονή σειρά

90.000 σπόροι/στρέμμα 95.000 σπόροι/στρέμμα 105.000 σπόροι/στρέμμα

TWIN ROW
(Διπλή σειρά)

Μονη σειρα

TWIN ROW (Διπλή σειρά) ΜΟΝΗ ΣΕΙΡΑ 

Το «σπίτι» της τεχνολογίας TWIN ROW

Στον πίνακα υπογραμμίζεται η περιοχή που καταλαμβάνουν οι ρίζες με το κάθε σύστημα σειρών

Η διάταξη σποράς με το σύστημα διπλής 
φύτευσης TWIN ROW χρησιμοποιεί το 
45% της καλλιεργήσιμης επιφάνειας

Η διάταξη σποράς με το σύστημα μονής 
φύτευσης χρησιμοποιεί μόνο το 15%της 
καλλιεργήσιμης επιφάνειας



TWIN ROW (ΔΙΠΛΗ ΣΕΙΡΑ) 
Διπλή σειρά έναντι μονής σειράς

Συμπέρασμα

Συνολικά, το TWIN ROW της 
MaterMacc ξεπερνάει σε 
απόδοση κατά μέσο όρο 8% ανά 
στρέμμα τα συστήματα μονής 
σειράς, αν λάβουμε υπόψιν μας 
όλους τους πληθυσμούς φυτών.

Αυτό σημαίνει επιπλέον 10-15% στην 
συγκομιδή.

Τα αποτελέσματα των 
δοκιμών υποστηρίζουν το 
αποτέλεσμα της ανεξάρτητης 
έρευνας που αναφέρει πως το 
σύστημα TWIN ROW αυξάνει 
την απόδοση στο καλαμπόκι 
κατά 40-70 κιλά ανά στρέμμα 
σε σχέση με την μονή σειρά.

Το «σπίτι» της τεχνολογίας TWIN ROW

Σειρές 75 εκ.
75.000 σπόροι/στρέμμα

Σειρές 75 εκ.
90.000 σπόροι/στρέμμα

Σειρές 75 εκ.
95.000 σπόροι/στρέμμα

Σειρές 75 εκ.
105.000 σπόροι/στρέμμα

Οι ρίζες έχουν πολύ περισσότερο χώρο για να 
αναπτυχθούν και να φτάσουν σε περιοχές του 
εδάφους με θρεπτικά συστατικά.

Οι ρίζες βρίσκουν λίγο χώρο για να αναπτυχθούν 
και ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα φυτά που 
βρίσκονται κοντά το ένα στο άλλο μειώνει 
την ποσότητα των διαθέσιμων θρεπτικών 
συστατικών και της υγρασίας που μπορούν να 
απορροφήσουν.
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TWIN ROW 
Ο εξοπλισμός σας 
παραμένει ο ίδιος

Δεν χρειάζεται να προσαρμόσετε ή να αλλάξετε τον εξοπλισμό σας, 
καθώς η σπορά με τη σπαρτική TWIN της MaterMacc πραγματοποιείται 
σε αποστάσεις 70 ή 75 εκ. όπως και στις παραδοσιακές καλλιέργειες.

— Σκαλιστικό σειράς

— Λιπασματοδιανομέας σειράς

— Ψεκαστικό

— Σύνθετη θεριστική χορτοδιανομής

— Θεριζοαλωνιστική

— Λάστιχο άρδευσης

Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΙΔΙΟΣ

Το «σπίτι» της τεχνολογίας TWIN ROW

ΣΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΕΙΡΑΣ

ΣΥΝΘΕΤΗ ΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΧΟΡΤΟΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ



Δοχείο λιπάσματος 
Δοχεία λιπάσματος σε διάφορα μεγέθη από 430 – 
3600 λίτρα. Τα μεγάλα καλύμματα σας επιτρέπουν 
να τα γεμίζετε εύκολα από τσουβάλια ή με μεγάλες 
ποσότητες με τη χρήση σκάλας. Η σπαρτική TWIN 
βγαίνει με δίσκους για το λίπασμα.

Δοχείο σπόρων
Νέα βελτιωμένα δοχεία σπόρων με μεγαλύτερη 
χωρητικότητα 35x2 / 50x2 λίτρων.

Τροχοί συμπίεσης
Οι λαστιχένιοι πίσω τροχοί που 
καλύπτουν το αυλάκι μπορούν να 
ρυθμιστούν με πολλούς τρόπους 
ώστε να πετύχετε το βέλτιστο 
αποτέλεσμα.

Διπλοί δίσκοι 
ανοίγματος αυλακιού
Οι διπλοί δίσκοι ανοίγουν το αυλάκι 
για τους σπόρους. Το βάθος για το 
άνοιγμα του αυλακιού ελέγχεται από 
τους ρυθμιζόμενους διπλούς τροχούς.

Στοιχείο σποράς
Οι διπλοί τροχοί βάθους σποράς του στοιχείου κινούνται προς τα πάνω 
και προς τα κάτω ακολουθώντας την επιφάνεια του εδάφους ώστε να 
εγγυούνται συνέπεια στο βάθος φύτευσης.
Οι τροχοί βάθους σποράς εγγυούνται συνέπεια στο βάθος του αυλακιού, 
ακόμα και σε ανώμαλα εδάφη.

Το «σπίτι» της τεχνολογίας TWIN ROW



Γιατί είναι τόσο αξιόλογο το MAGICSEM

— Χρήση υλικών υψηλής ποιότητας.

— Εξαιρετική σφράγιση του θαλάμου κενού.

— Η στήριξη του δίσκου σπόρων είναι τοποθετημένη 
     σε ρουλεμάν.

— Απαιτείται μικρότερο κενό απ’ ό,τι στα 
    περισσότερα ανταγωνιστικά μας προϊόντα, 
    καθώς το MAGICSEM έχει την δυνατότητα να 
    διατηρεί συνεπές κενό.

— Αφαιρέστε τους πείρους απλά και γρήγορα για να 
    ξαναρυθμίσετε την απόσταση ανάμεσα στις σειρές.
— Απλή χειροκίνητη διαδικασία που δεν απαιτεί τη 
    χρήση εργαλείων.
— Σωστή απόσταση ανάμεσα στις σειρές με τη 
    χρήση πείρων.
— Μείωση του χαμένου χρόνου, ευκολία, και αύξηση  
    παραγωγικότητας.

— Δεν παρατηρείται σπάσιμο του 
    σπόρου
— Συνεπής και ομοιόμορφη σπορά
— Δεν υπάρχει τριβή μεταξύ της 
    φλάντζας και του δίσκου σποράς
— Υψηλή ταχύτητα σποράς
— Χαμηλότερη υποπίεση κατά τη σπορά
— Εξαιρετική απόδοση με διαφορετικούς 
    τύπους σπόρων της ίδιας ποικιλίας

Το σύστημα “Easy-Set” (με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας) καθιστά τις MATERMACC 
τις πιο ευέλικτες σπαρτικές ακριβείας διπλής σειράς που υπάρχουν στην αγορά.

MATERMACC
Σύστημα μέτρησης σπόρων 
MAGICSEM με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

MATERMACC 

Εύκολη ρύθμιση του σασί «EASY-SET» 
με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας    Από 53 εκ. μέχρι και περισσότερο από 70/75 εκ.

Το «σπίτι» της τεχνολογίας TWIN ROW



ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 
ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΤΟΥ 
ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΑ 
ΚΑΥΣΙΜΑ

Οφέλη μαζεμένου 
μεγέθους του στοιχείου 
σποράς TWIN-ROW

Το «σπίτι» της τεχνολογίας TWIN ROW

Το μαζεμένο μέγεθος του στοιχείου σποράς της MaterMacc  ΤWIN έχει τα 
εξής αποτελέσματα:

— Φέρνει το κέντρο βάρους πιο κοντά στο τρακτέρ λόγω του πιο κοντού μήκους της 
    σπαρτικής πίσω από το τρακτέρ

— Μειώνει την ολίσθηση του μηχανήματος όταν γίνεται χρήση σε έδαφος με κλίση

— Οι σπαρτικές διπλής σειράς MaterMacc TWIN μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
    και από μικρότερα τρακτέρ σε σύγκριση με τις σπαρτικές διπλών σειρών των 
    ανταγωνιστών



MS TWIN 6X2 
(Πλάτος μεταφοράς 3μ.) Υδραυλική κάθετη αναδίπλωση στο μηχάνημα σποράς 6 διπλών σειρών (TWIN ROW)

MS 3XL 16X2
(Πλάτος εργασίας 12μ.) Σπονδυλωτό toolbar τύπου έλξης στο μηχάνημα σποράς 16 διπλών σειρών (TWIN ROW)

MS TWIN 8X2 
(Πλάτος μεταφοράς 3μ.) Υδραυλική κάθετη αναδίπλωση στο μηχάνημα σποράς 8 διπλών σειρών (TWIN ROW)

Το «σπίτι» της τεχνολογίας TWIN ROW



MS TWIN Επιλογές μοντέλων

Βασικός εξοπλισμός
Δοχείο σπόρων 35x2 / 50x2 λίτρων
Μετρητής υποπίεσης
Υδραυλικοί γραμμοχαράκτες
Κεντρικό κιβώτιο ταχυτήτων (21 σχέσεις ταχυτήτων)
Μετρητής στάθμης μικρών σπόρων
Συλλέκτης αδειάσματος σπόρων

Προαιρετικός εξοπλισμός
Κομπιούτερ για έλεγχο σποράς
Ηλεκτρονικός αποκλεισμός στοιχείων σποράς
Δοχεία από ανοξείδωτο ατσάλι για λίπασμα-φάρμακο
Επέκταση χωρητικότητας αμπαριού λιπάσματος
Εμπρόσθιο αμπάρι λιπάσματος
Σασί easy-set (εύκολης τοποθέτησης)

MATERMACC S.p.A. 
Ponte Rosso, Via Gemona 18 
33078 San Vito al Tagliamento (PN) • Italy
Tel. +39 0434 85267 • Fax +39 0434 85517 
E-mail: info@matermacc.it

www.matermacc.it

ΜΟΝΤΕΛΑ
TWIN

ΑΡ.
ΣΕΙΡΩΝ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΣΕΙΡΩΝ

ΠΛΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΛΑΤΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΒΑΡΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Χωρίς λίπασμα Με λίπασμα σπόροι φάρμακο λίπασμα

(εκ.) (εκ.) (κ.) (ίπποι) (литры)

MS 8100 / MS 8200 4x2 70/75 300 300 1270 1450 100-110  400 48 2x215

MS 8100 / MS 8200 6x2 70/75 450 450 1480 1760 110-120  600 72 2x215

MS 8150 6x2 70/75 300 450 1700 2050 120-130  420¤ 72 2x215

MS 8100 / MS 8200 8x2 70/75 600 600 1870 2250 130-140  800 96 2x700

MS 8150 8x2 70/75 300 600 2890 * 130-140  800 96 *

MS 8100-S 12x2 70/75 900 900 3100 3650 150-160 1200 144 2x900

3XL / 3XL-E 16x2 70/75 1200 1200 9000 10000 200-250 1120¤ 400 4x900

Το «σπίτι» της τεχνολογίας TWIN ROW

(*) Διαθέσιμο εμπρόσθιο αμπάρι λιπάσματος με αέρα (1200 λ.)
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