
            A rezgőfejes kézi vetőgép a házi kertekben, veteményesekben előforduló vetési feladatok 

megkönnyítésére szolgál. Használata a borsó nagyságú mag méretig javasolt. 

Előnyei: 

- kis súly 

- könnyű kezelhetőség 

- kis mennyiségű – akár csak 1-2 grammnyi – magok vetésére is alkalmas 

- a vetőtartályban lévő magokat maradék nélkül kijuttatja. 

A vetőgép beállítása: 

1. Állítsuk be a  csoroszlyát úgy, hogy a vetőgép a csoroszlyán és a hátsó keréken nyugodjon, miközben 

a meghajtó kerekeket szabadon forgathatjuk.  

2. Tegyünk a hátsó kerék alá olyan magas tárgyat, hogy a gép vízszintesen álljon, tehát mindhárom 

kerék egyenlő távolságra legyen az asztal lapjától. 

3. Helyezzünk a csoroszlya alá egy lapos edényt, hogy a beállítás közben kiszóródó magvak ne 

szóródjanak el. 

4. Töltsünk a vetőgép tartályába magokat, majd a meghajtó kerekek forgatásával hozzuk működésbe a 

vetőgépet. 

5. Állítsuk be a vetendő magok mennyiségét, és egyenletességét, melyeket a kieresztő nyílás 

nagyságával, és az adagoló fej rezgésének erősségével tudjuk szabályozni. 

 

Kieresztő nyílás nagyságának beállítása: 

A kieresztő nyílás nagyságát a záró szárnyakat (1.)  mozgató                                                                                 

alsó (2.) és felső (3.) csavarokkal tudjuk beállítani. A beállítás 

után ezzel a két csavarral alaposan rögzítsük a záró szárnyak 

állását, megakadályozva ezzel a kieresztő nyílás későbbi  

elállítódását.    

 

          

A rezgés erősségének beállítása: 

A rezgés intenzitását a fogas tárcsához csatlakozó lengőkar elülső részén  

lévő szárnyas csavar (4.) finoman történő állításával szabályozhatjuk.  

A csavar a gép elülső frontján található. 

 

Közben a meghajtó kerekek forgatásával működtetjük a vetőgépet, és ellenőrizzük az adagolás 

egyenletességét és a mag mennyisséget. 

A meghajtó kerék két fordulata kb. 110 cm vetési hossznak felel meg.                              

Amennyiben a magmennyiség sok, akkor a kieresztő nyílást kisebbre állítjuk, vagy a rezgés 

intenzitását csökkentjük ( ha az túl erős ). 

Amennyiben a magmennyiség  kevés, akkor a kieresztő nyílást nagyobbra állítjuk, vagy a rezgés 

intenzitását növeljük ( ha az túl gyenge ).   

 

A vetési mélység beállítása 

A vetés mélysége 0-5 cm között szabályozható. Beállítása egy  

csavar ( 5.) segítségével történik, mely a keret belső oldalán a 

mag levezető nyelv előtt helyezkedik el.                                                            
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