Стърнищни култиватори ER.MO

Цена: 37500 лв. 32500 лв.
Номер на обявата: 76378
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка: култиватор - друг
Модел: Продълбочители Стърнищни култиватори ER.MO
Година: 2017
Стърнищен култиватор ER.MO модел FE300

ОПИСАНИЕ:

Продълбочителят е ефективното средство за намаляването на разходите и загубите на влага в
уплътнените почвени слоеве. Той разрохква, раздробява и подравнява почвения слой с
една операция.

С настройка на работната дълбочина, органите извършват хомогенен разпад на слоевете, без
да се нарушава биологичния баланс на почвата. Когато се работи по този начин почвата
подобрява състоянието си и спомага за влагозапасяването и влагозадържането. Благодарение
на това, че тези машини не разрушават образувалите се почвени канали, се постига по-добро
обвързване на влагата от долния и горния слой на почвата.

Моделите FE300 е и двуредов продълбочител - разрохвач, комбиниран с дронтални
режещи дискове, изравняващи дискове и валяк тежък тип, което го прави подходящ за
стопанства, които търсят универсална машина за обработки от повърхностна до работна
дълбочина 25 см. - САМО С ЕДНО МИНАВАНЕ - ПОДГОТОВКА ЗА СЕИДБА.

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Възможност за работа с работни дълбочина от 5 до 25 см. при използване на работни
органи тип крила
Възможност за работа с работни дълбочина от 25 до 35 см. при използване на работни
органи тип дефлектор
Отлично представяне в по-тежки почвени условия, с гаранция за агресивно и
интензивно смесване на растителните остатъци
Работните органи са изградени от отделни модули, а с лесна смяна на отделнитете
елементи, продълбочителят дава възможност за работа в различна дълбочина, с
различна степен на интензивност и работна скорост
Размери на работните органи - 80 мм.
Рамата с дебелина 80 мм. х 80 мм. х 12 мм. е произведена от специално изработена
шведска стомана, което прави предълбочителят устойчив на работа и с дълъг срок на
експлоатация
Два реда с работни органи
Междуредово разстояние: 800 мм.
Разстояние между работните линии: 300 мм.
Височина на рамата: 800 мм.
Дефлектор /предпазител/, позволяващ обръщане на почвата с цел смесване на
растителните остатъци и не натрупва маса около работните органи.

Болтова защита
Изравняващи дискове с диаметър 450 мм. – те смесват и изравняват почвата след
продълбочаването като показват отлични резултати дори при работа в тежки почви.
Поставят се обратно с цел избягване на набраздяването.
Тежък валяк тип RJB с диаметър 550 мм. /240кг./м. - който надробява почвата и
доразбива бузите, идеален за подготовка на браздите и е подходящ за всички видове
почви.
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