Косачка - тример за подрязване на
ягодоплодни храсти

Цена: 5290 лв. 4890 лв.
Номер на обявата: 90781
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модел: Косачки Косачка - тример за подрязване на ягодоплодни
храсти
Година: 2022
Машината за подрязване на полската фирма Jagoda от серията Former е предназначенa да
подрязва и оформяшипки,арония,френско грозде,малини и други ягодоплодни храсти в Vобразни храсти. Това е важна стъпка в подготовката за бързо и ефективно събиране
плодовете от храстите с комбайни.
FORMER може да се използва за обработка на ягодоплодни храсти като касис, арония,
малини, цариградско грозде и др. Подрязването предотвратява прекомерния растеж на
леторастите и улеснява събирането на реколтата. Подрязването на храстите също така
благоприятства увеличаването на добивите, особено през втората година след обработката.

Машината значително опростява най-трудният етап на поддържане.
Машината е окомплектована с ротационна метла, задвижвана с хидромотор, чрез
която биват изхвърляни подрязаните плодни клонки в реда.
Ненужните издънки в средата на храста трябва да бъдат подрязани ръчно.
FORMER се закрепва към предната част на трактора и се задвижва с хидравлично масло от
вътрешността на трактора.
Частта, която свързва машината с трактора, се състои от конзола и шина с хидравличен
цилиндър.
Методът на монтиране на резачката за ягодоплодни храсти на трактора трябва да бъде
съгласуван при поставянето на поръчката.
Технически характеристики:
МЕТОД НА ПРИКАЧВАНЕ Конзола. Категория 2
ДЪЛЖИНА 800 мм
РАБОТНА ШИРИНА 1 800 мм
ТРАНСПОРТНА ШИРИНА 1 250 мм
РАБОТНА ВИСОЧИНА 1 150 мм
ТРАНСПОРТНА ВИСОЧИНА 1 700 мм
РАБОТНА СКОРОСТ 1 - 3 км / ч
ХИДРАВЛИЧНА ПОМПА НА ТРАКТОРА 18-25 л / мин
ТЕГЛО 110 кг
Фирмата осигурява обучение и инструктаж за пускане на машината в полеви
условия.
Осигурен сервиз и резервни части.

Собствен лизинг до 10 000 лв. Отговор до 20 минути!!!
Доставка до всяка точка на България!
ФИРМАТА ПРЕДЛАГА 2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ!
Обадете се сега за ТОП ЦЕНА !

Меркурий Агро и Ко ЕООД
Град: Велико Търново
Адрес: В.Търново, 43°03'46.9"N
25°38'00.0"E
Email: merkurij.agro.i.ko@abv.bg

Телефон: +359-897089160
Сайт: http://merkurij-agro.bg

