Култиватор Пегас

Цена: Запитване
Номер на обявата: 83344
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка: български култиватор
Модел: Култиватори Култиватор Пегас
Стърнищният култиватор Пегас се агрегатита към рамената на навесната система на
трактора. Инвентарът с работни ширини от 2,5 до 4 м е с една рама, която дава голяма
здравина и стабилност в работата. Култиваторите с работни ширини от 4,5 до 6 м са със
стабилна средна рама и две крила. Монтираните в предната част на инвентара два реда
дискове с независимо окачване при работа на 10 см дълбочина подобряват смесването на
растителните остатъци в горния почвен слой и подпомагат основната обработка.
Възможността за регулиране на работната дълбочина на дисковите секции, както и
цялостното им изключване, позволява работа в различни почвени условия. Високите
стълбци и четириредовата конструкция подобряват пропускливостта на инвентара.
Пружинната защита преодолява срещаните препядствия, като след това връща отново
органа в работното му положение. Длетовидните работни органи позволяват добро
разрохкване на почвата в дълбочина. Чрез разположението им през 25 см се постига пълно
застъпване на обработената площ. Подравнителната секция от обратно обърнати дискове,
окачени независимо зад междуредието на основните работни органи, разтрошават буците и

подравняват по най-добрия начин почвата. Металният валяк, изпълнен от отделни секции,
е най-доброто средство за дораздробяването на наличните буци и за уплътняване на
почвения слой. Работната дълбочина се определя чрез средно разположен колесар, който
дава добър баланс на машината, а работните органи след следите на гумите не остават
необработени участъци.

- Инвентарът се предлага с работни ширини от 2,5 до 6 м.
- Агрегатира се към трактори с мощност от 200 до 550 к.с.
- Основните работни органи са разположени на четири реда с линейно разстояние от 25 см.
- Работи до 30 см дълбочина на основните работни органи.
- Оборудван е с длетовидни работни органи, като допълнително могат да се монтират и
лапи.
- Пружинна защита на работните органи.
- Двуредовата дискова секция може да работи от ниво +5 см над основните работни органи
до
пълното и изключване на 10 см над почвата.
- Диаметър на дисковете 460 мм.
- Работната дълбочина се регулира от средноразположен колесар.
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