СТЪРНИЩНИ КУЛТИВАТОРИ KUBOTA

CU

СЕРИИ СU 2000 – СU 3000
Култиватори за стърнищна обработка

КАКВАТО И ДА Е ПОЧВАТА, ВИНАГИ ИМА НУЖДА ОТ КУЛТИВАТОР CU!
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СЕРИЯ CU2000

СЕРИЯ CU3000

СЕРИЯ CU2000W

СЕРИЯ CU3000C
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ПРАВИЛНАТА БАЗА – СТРУКТУРА НА РАМАТА
Три критични фази при
разработка на рамата

Повишена мощност
Гъвкавата серия на Кубота CU, може
да бъде използвана с много предназначения.
Може да работи като продълбочител (до 40 см)
или с тежки приспособления. Усилената
рама е най-важния елемент от машината,
която Кубота подобри наскоро.
Кубота проектира рама, която със своите 3 м,
може да издържи и на 240 к.с. мощност
и 300 к.с. при 4 метровата сгъваема рама.
Ние от Кубота поставихме нов стандарт по
отношение на навесните стърнищни
култиватори.

Навесният култиватор трябва да се
справи с огромното усилие по време
на работа и при транспорт. Различни
тестове са установили, че напрежението
на което трябва да издържи рамата,
може да се разпредели оптимално
по цялата й площ.

FEM изчисляване
FEM изчисление, заедно с вибрационен
тест ни дава реална картина на работата
на дадена машина. Той анализира
данните, които са проверени
и определя мощността, която може
да поема дадената машина. Това дава
възможност на Кубота да определи
240 к.с. на 3 м култиватор.

Обработка на материала

Серия CU2000 – Два реда работни органи

Видът на използвания материал определя
живота на всяка една машина. Както при плуга,
така и при култиваторите, видът на използвания
материал проличава на полето и при
транспорт на машината. От етапа на
конструиране на машината, различни тестове
са показали точките на най-голямо напрежение
и усилие. Ние от Кубота усилихме и
калибрирахме тези точки, така че
съотношението между надеждност и тегло
да бъде оптимизирано. Ето защо, ние
използваме тръби, които са топлинно
обработени. Поради това третиране, материалът
може да носи повече товар и остава лек
и надежден. Следователно теглото носено
от трактора е по-леко, което ни спестява
и гориво.

Тест на вибрациите
Култиваторът се монтира на робот,
който възпроизвежда работата на
дадена машина на полето и по време
на транспорт за нейния жизнен цикъл.
Този тест се провежда в рамките на
няколко седмици и ни дава пълна
картина за всяка една машина. Това е
най-добрия начин при въвеждането
на нови продукти, който ни дава
гаранция за надеждност и сигурност
на нашите машини.

Сигурност
Автоматичното заключване на секциите ни
осигурява максимална безопасност при
транспортно и стационарно положение.
Крикът е също част от стандартното
оборудване.

Серия CU3000 – Рама 100мм х 100мм и три реда работни органи
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Тест за издръжливост
Датчици са разположени на определени
стратегически точки от рамата на машината.
Регистрираните сили са записани на
компютър, който след това докладва за
всички нива на стрес в тези точки.
Основните данни също ще бъдат
използвани за получаването на
информация за следващите фази на
изпитване. Този тест се оказа много
ефективен при конструирането на нашите
култиватори. Ние инвестираме много, за да
дадем възможност на нашите клиенти да
постигнат максимална печалба при работата
с нашите машини.
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ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ НА ИЗРАБОТКА
Висока гъвкавост

Специален ъгъл

Едно от основните предимства при
изработката на работните органи е,
че те могат да се огъват от 14 см до 20 см,
което помага да се избегнат
препятствията на полето. За да се избегне
този стрес на всички компоненти, мотото
на Kubota е: Сила и здравина! Качеството
на използваната стомана и метода й на
топлинна обработка може да осигури
максимална твърдост дори на парче тръба.
Гъвкавостта на тази тръба впоследствие й
помага да заобиколи препятствия и да
освободи напрежението прехвърляйки го
по цялата рама.

Формата на работните органи с два
работни ъгъла на атака гарантират
ефективното проникване и забиване в
почвата. Първата зона повдига почвения
слой, а втората която изисква повече
енергия осигурява ефективното и
хомогенно смесване.

Автоматичната ресорна система на
Кубота „Auto – reset” гарантира висока
надеждност, както и ниски разходи за
поддръжка. Една истинска 3-D система
на безопасност – ресорната система на
Кубота позволява движения на тялото
до 35 см и по този начин осигурява
качествена обработка при голяма
работна дълбочина. С тегло от 640 кг
работните органи са винаги стабилни
независимо от почвените условия,
което гарантира постоянен контрол
на дълбочината.

Зона без обслужване

Force N
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Острието на култиватора CU е зона без
необходимост от поддръжка. Всички
компоненти са термично обработени и
произведени от висококачествена закалена
стомана. Тези части могат да издържат на
високо напрежение и триене без нужда от
смазване. Гресирането е едновременно скъпо
и отнема много време, като в някои случаи
гресираните части могат да причинят дори
повече щети (натрупване на прах, което води
до увеличаване на триенето и износването).

Голям просвет

)α

Клирънс от 870 мм

CU3000

Сечение на
тръбата 70 х 40 мм

Kubota предлага богат избор на работни
органи, включително и патентованата система
“Knock-on”. Серията CU се предлага с уникалния
"C"- профил дизайн и може да бъде оборудвана
с различни работни органи, които да
задоволят всички нужди!

Тяло тип „Quantum” 345 мм
Винаги в комбинация със системата “Knock-on”.
Проектирано за много тежки почви.
Перфектна комбинация за сухи и твърди почви.

Патентована система на
държачите
Тази система се състои от огъната планка
около рамата и закрепена с болт.
Тази U – образна планка е широка
100 мм и е лесно сменяема при
обслужване на гредата. Усилените
закалени работни органи са само 35 кг
и се регулират свободно на различна
работна дълбочина според почвените
условия.

Кинематичната система описва работния
ход на тялото от 10 см, за да се избегне
претоварването върху рамата.

Широчина на остриетата (мм)

Стандартно реверсивно
тяло в комбинация
с 300 мм работен
орган тип “лястовичка“
за плитка обработка.

Като алтернатива на ресорната система
auto-reset, Кубота предлага и уникална
система с болт на срязване. Ресорите са
заменени с планка, с 12 мм болт на
срязване. Тялото може да издържи на
огъване назад до 10 см и натоварване
до 2 тона преди срязване на болта. Тази
система е наречена Vibromat® и
предпазва от преждевременно срязване
на болта.

Release height

1
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Release characteristic

CU2000

F = 640 kg

“C“- тяло със
сменяемо острие

Vibromat система с болт
на срязване

Ресорна система

Два нови вида остриета
с карбидно покритие - 80 мм и 150 мм.
Специалният дизайн на шилата осигурява
лесното проникване в почвата, изисквайки
по-малка мощност на трактора. Специалното
карбидно покритие е с дълъг живот дори
и при каменисти почви.

Работна дълбочина (см)

360/470

320

3-18

3-15

250

150

80

3-15
8-25
10-35
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БЪРЗА И ЛЕСНА СМЯНА!

90% СПЕСТЕНО ВРЕМЕ!

Гамата “Knock on” на Кубота
предлага шест вида работни
органи с обхват от 80, 150, 250
и 320 мм при шилата и 360 и
470 мм при лястовичките в
зависимост от нуждите на
клиента и дълбочината на работа.
Комбинацията от 150 мм шила
и лястовички 360/470 мм се
използва предимно за плитко
култивиране при модели с два
реда работни секции. При
необходимост от по-голяма
работна дълбочина, лястовичките
се демонтират посредством
два болта. Условията на работа
са различни всяка година, така
че това е добра опция за нашите
клиенти. Следователно системата
“Knock on” предлага богат избор
от работни органи за всички
почви. При влажни условия
лястовичките могат да се свалят,
като шилото може да работи
самостоятелно, което изисква
по-малко съпротивление.
В допълнение това ще спести
гориво. Като улеснение те са
бързо и лесно сменяеми с
болтове.

Рентабилни и приятелски
настроени
Патентованата система „Knock-on“ е
най-лесния начин за смяна на работни
органи при култиватор, независимо
дали ще бъдат подменени или при
регулирането им. С тази система можем
да работим на дълбочина от 3 до 35 см.
Тя е много икономична, както по
отношение на износване на работните
органи, така и за пестене на гориво.
Кубота винаги използва най-качествената
стомана, което позволява бързата
смяна на органите за секунди само с чук!

...... и Екологични
Като сравнение стандартни работни органи
от 1300 гр използвани при едни и същи
хектари: при системата “Knock-on” 75 % от
работния орган може да се използва, а при
стандартните - само 60%. Това спестява
повече от 200 гр. стомана при всяка смяна.

1. При сухи условия шилото се
износва до края си, като изпъкналата
му част предпазва държача по
цялата си дължина.
2. При влажни условия шилото се
износва, но не губи формата си.
Когато в него се появи дупка
трябва да се смени.

С „Knock-on“ минутите стават секунди!
При 3,00 м култиватор за необходими 2 минути за смяната на всички
10 лястовички, докато при болтова система са необходими 20 минути.

1000 г
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Икономични ......
Изпъкналата форма на шилата е
специално конструирана за да
предпазва държача. Той издържа
на няколко смени на шилата преди
да бъде заменен. При сухи и при
влажни условия той се износва
по различен начин:

1.

250 г

2.

280 г

500 г
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НИЕ ПРАВИМ РАЗЛИКА!

Климатичните условия, както и
извършваните обработки на почвата
се различават значително всяка година.
Затова не можем да работим само
с един вид култиватор и да покрием
всички нужди. Ето защо Кубота предлага
широка гама от култиватори и аксесоари
за да отговори на всички
предизвикателства и различни почвено
климатични условия. Това голямо
разнообразие заедно с търсенето на
икономически изгодни машини изисква
гъвкави и универсални решения.
Серията CU се превърна в много добре
оценен инвентар заради качеството на
работа, надеждността си и нейната
гъвкавост.

Два или три реда работни органи?
Изборът от два или три реда работни органи
зависи от почвените условия, мощността
на трактора и други специфични
приложения. За да се справи с всички тези
изисквания, Кубота предлага следните
конфигурации в своето портфолио:

Товароносимост
Теглително усилие
Тежки приспособления
Самостоятелен режим на работа
Работа с допълнителни
приспособления

Торовнасяне
Почвен слой

= Добро = Много добро
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2 реда

3 реда

















= Отлично
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ПОДХОДЯЩ ЗА КУЛТИВИРАНЕ И РАЗРОХКВАНЕ НА ПОЧВАТА

СЕРИЯ CU2000

Шилата правят добра комбинация с
дисковите секции, една или две.
Поради агресивната си форма,
комбинацията от шила и дискове добре
разрохкват горния почвен слой,
нарязват растителните остатъци и ги
смесват като образуват еднородна смес
подходяща за сеитба след това.

ОПОРНИ КОЛЕЛА
Когато е оборудван с двойна дискова
секция или когато работи соло на
по-голяма работна дълбочина, опорните
колела осигуряват по-голяма стабилност
на култиватора и спомагат за регулиране
на работната дълбочина (600х9 за твърда
рама и 700х15 за сгъваеми модели).

Бърза и лесна смяна

Закрепени с болт работни органи

ралник 60мм
80мм

Серията CU2000 е с еднакви
технически показатели със серията
CU3000, която е с три секции. Рамата
е с един и същ дизайн, като работните
органи са паралелограмно окачени.
Серия CU2000 е еквивалентна
на CU3000 и може да се комбинира с
всички ролери и аксесоари за добро
уплътняване на почвата, като запази
своята компактност. С дизайнът си тя
запазва минималната изискуема
мощност на трактора и оптимизира
връзката между трактора и прикачния
инвентар.
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Работните органи са окачени
посредством болт към рамата и
могат да бъдат лесно сменени
или свалени.

Серията CU2000 с един поглед:
• Рама – 2 секции
• Работно тяло - дълго
• Изравняване – с дискова секция
• Ролери – всички модели

150мм

250мм

320мм

лястовичка
300мм

Quantum работен орган 345мм

АКСЕСОАРИ ЗА СЕРИЯ CU2000
При разстояние от 280 мм между
работните органи, най-добрата
комбинация е задната дискова секция.
Тъй като шилата са проектирани да работят
на по-голяма работна дълбочина, задната
дискова секция смесва растителните
остатъци с горния почвен слой. Тя може
да е единична с валяк или двойна с
дискове за интензивна работа.

Combidisc в комбинация с валяк по избор

Двойна дискова секция
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CU - ПЕРФЕКТНИЯТ СТЪРНИЩЕН КУЛТИВАТОР

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Серии CU2000 и CU2000W с твърда и сгъваема рама

СЕРИЯ CU2000 И CU2000W
С ТВЪРДА И СГЪВАЕМА РАМА

Твърда рама

Култиваторите от серията CU2000W са
перфектните стърнищни култиватори.
Работните органи са разположени на
разстояние от 420 мм при моделите с
твърда рама и 370 мм при сгъваемите
модели. Този дизайн с голям просвет
позволява работа на стърнища с
по-голям обем растителни остатъци.
Широкият захват от 440 мм на
работните органи е оптималния избор
за плитка обработка.
При работа във високо абразивни
почви и с оглед на пестене на време
със смяната на работни органи, Кубота
предлага работни органи с карбидно
покритие (не са подходящи за
каменисти терени). Усилените органи
с това покритие издържат от
5 до 12 пъти повече отколкото с
тандартните.

Модели

CU2300 / CU2300W

CU2350 / CU2350W

CU2400 /
CU2400W

CU2400F / CU2400WF

Работни органи / Работна
ширина /м/ CU2000

9 / 2.50

11 / 3.00

13 / 3.50

15 / 4.00

13 / 4.00

Работни органи / Работна
ширина /м/
CU2000W

-

7 / 3.00

9 / 3.50

11 / 4.00

11 / 4.00

Транспортна ширина /м/

2.50

3.00

3.50

4.00

2.85

Разстояние между
секциите /мм/

900

Рама /мм/

100 х 100 х 8 мм

Централна 200х200 мм/
задна 100х100мм

Cat II & III

Cat III & IV

Навесна система
Просвет /мм/

870

Разстояние между работни
органи /мм/
серия CU2000

265

265

265

265

280

Разстояние между работни
органи /мм/
серия CU2000W

-

420

390

360

360

65 / 210

80 / 240

95 / 270

110 / 300

110 / 300

1554

1805

1977

2283

3015

-

1630

1877

2135

2902

4.4

4.8

5.4

6.2

7.4

Мин. / Макс. к.с.

Серията CU2000W има и други
преимущества. Двете странични крила
могат да се свалят, а със средната
секция да се работи на по-голяма
работна дълбочина. Това се отнася
особено за моделите със сгъваема рама.
Гамата предлага много опции,
запазвайки уникалния модул и
характеристики.

Сгъваема рама

CU2250 /
CU2250W

Тегло /кг/ серия CU2000
AR* / Combidisc + Actiring
Тегло /кг/
серия CU2000W
AR* / levelling disc +
Actriring
Капацитет на повдигане /т/
с Combidisc + Actiring**

* AR=Auto Reset, SB=Болт на срязване
** Разглеждано с -15% от теглото при тръбен ролер и +15% при Actipack или двойна дискова секция

Бърза и лесна смяна на работните органи

360 мм

470 мм

СЕРИЯ CU2000W: АКСЕСОАРИ
Серията се отличава с голямо разстояние
между работните органи, което позволява
използването на независими задни ролери
за подравняване. Това е единствената
възможна комбинация от този тип при
стърнищния култиватор от CU2000W.
Както и при другите модели, дисковете
за защитени с 4 гумени тампона.
Промяната на работната им дълбочина
се извършва централно с винт и не
променя ъгъла им на атака.
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Подравняващ валяк
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НАЙ – ГЪВКАВИЯТ МОДЕЛ
Серия CU3000

МИКСИРАНЕ И ИНТЕНЗИВНО
НАРЯЗВАНЕ

Моделите от серията CU3000 са
специално проектирани да
работят с най-мощните трактори.
С мощност от 240 к.с. за 3.00 м и
300 к.с. за 4.00 м
(сгъваем вариант), култиваторът
от серия CU3000 на Кубота се
превърна в еталон за допустима
мощност. Следователно той
може да се комбинира с всеки
вид валяк и аксесоари, което го
прави изключително гъвкав.

Качеството на смесване на растителните
остатъци и разрохкването на почвата
характеризират основните функции на
всеки култиватор. В интерес на истината
от 1,5 см до 2,0 см дълбочина на работа
са необходими за смесването на 1 тон
слама на хектар и миксирането й с пръст
и растителни остатъци. Трисекционният
дизайн на култиватора позволява това
размесване и гарантира доброто
разпределение върху цялата работна
ширина.

С тези силни страни той
гарантира дълъг експлоатационен
период.
Гамата от култиватори може да
бъде оборудвана с два вида
работни органи и богат избор
от шила и лястовички.

Разположението на работните органи,
както и големият просвет от 870мм
позволяват свободното преминаване
без риск от задръстване, дори и на
царевично стърнище. Транспортното
положение на Серия CU3000 е 2.85 м.

В зависимост от операциите и
типа на почвата, може да бъде
заявен с различни ролери
покривайки всички нужди:
плитко култивиране от 5 см до
продълбочаване на 30 см.
Голямата гъвкавост на моделите
от серията CU3000 го прави
подходяща да отговаря на всички
ваши изисквания.

Лесна и бърза смяна на работните органи

Закрепени с болт работни органи

ралник 60мм
80мм

150мм

250мм

320мм

360мм

лястовичка
300мм

работен орган Quantum 345мм

Серия CU3000 - валяци
Моделите от серията могат да се
оборудват с богат набор от валяци.
Конфигурацията от три секции позволява
всички комбинации посредством
паралелограмното окачване. Различните
валяци са окачени на Н – образна рама,
която е монтирана с 4 болта и позволява
комбинирането на всички видове устройства
според нуждите на клиента.
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Combidisc

Двойна дискова секция

Подравняващи дискове

Подравняващи пружини
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ЗА ПО – МАЛКИ ТРАКТОРИ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Серии CU3000 и CU3000C с твърда и сгъваема рама

СЕРИЯ CU3000C

Модели
Работни органи
Работна ширина /м/
Транспортна ширина /м/
Разстояние между
секциите /мм/
Рама /мм/
Навесна система
Просвет /мм/
Разстояние между
работни органи /мм/
Мин. / Макс. к.с за серия
CU3000
Тегло /кг/ серия CU3300
AR* / Combidisc +
Actiring
Капацитет на повдигане
/т/ серия CU3000 AR* +
levelling disc + Actiring**
Мин. / Мах. к.с за серия
CU3000C
Тегло /кг/ серия
CU3300C
AR* / Combidisc +
Actiring
Капацитет на повдигане
/т/ серия CU3000C AR* +
levelling disc + Actiring**

CU3300/CU3300C

Твърда рама
CU3350/CU3350C

CU3400

Сгъваема рама
CU3400F/CU3400FC

10
3.00
3.00

12
3.50
3.50

14
4.00
4.00

13
4.00
2.85

810
100 х 100 мм

Централна 200х200 мм/
задна 100х100мм
Cat III & IV

Cat II & III
870
280

280

280

290

120 / 240

135 / 270

165 / 300

185 / 300

1780

1980

2210

2980

5.2

5.8

6.7

7.9

85 / 160

100 / 200

-

130 / 230

1420

1640

-

2400

3,9

4,3

-

5,9

* AR=Auto Reset, SB=Болт на срязване
** Разглеждано с - 15% от теглото при тръбен ролер и +15% при Actipack или двойна дискова секция

Лесна и бърза смяна на работните органи

Закрепени с болт работни органи

ралник 60мм
80мм

Серия CU3000C – задни аксесоари
За редуциране на теглото и за по-голяма
компактност серията CU3000C е с
паралелограм, който е окачен на две
рамена за намаляване дължината на
машината. Секцията със заравняващите
пружини е директно окачена на рамата
на ролерите. По – леки от дисковете,
пружините гарантират отлично
подравняване при всички условия.
Регулирането на работната дълбочина и
агресивността на пружините се извършва
независимо.
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150мм

250мм

320мм

360мм

лястовичка
300мм

работен орган Quantum 345мм

Умна концепция
За трактори с ниска или средна мощност,
продуктовата гама е разширена с новата
CU3000C серия. Резултатът е впечатляващ
по отношение на качество и
товароподемност. Трактор с мощност
от 90 к.с. може да работи с 3.0 м или 130 к.с.
със 4.0 м със сгъваема рама. Моделите от
серията CU3000C са много компактни,
ефективни и могат да работят на дълбочина
до 30 см.

По този начин серията CU3000C е с 50 см
по-къса от CU3000 и е с изместен център
на тежестта по-близо до трактора.
Целта от разработването на по-лек тип
култиватор е постигната.

Подравняващи пружини
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ИНСТРУМЕНТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА
ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА

СЪВЪРШЕНСТВО ДО КРАЯ

Изравняващи дискове:

Валяк Actiﬂex Ø 580 мм

• Гумени тампони за защита и за копиране на терена
• Крайни ограничителни дискове (стандарт)
• Паралелограмно окачени към валяка, за да запазят ъгъла на атака
при смяната на работната дълбочина посредством валяка
• Лесно регулиране на работната дълбочина с винт

Actiﬂex е специално конструиран за всички видове условия. Интензивното
смесване на растителните остатъци и доброто уплътняване на почвата го прави
идеалния инструмент за провокиране на плевелите. Диаметърът от 580 мм
гарантира добър ефект и поддържане на висока скорост дори и при леки почви.
Този валяк е определено един добър компромис между тегло (160 кг/м)
и производителност.

Подравняващи пружини:

220kg/m

• Добро изравняване
• Добро копиране на контура на почвата
• Без риск от задръстване
• Лесно регулиране
• Много ниско натоварване върху машината

Actipack – инструмент за допълнителна обработка!
Валякът Actipack е подходящ за средни и тежки почви. Интегриран ите режещи
дискове разбиват големите буци, докато регулируемите ножове нарязват
растителните остатъци и по-малки буци. Натискът на ножовете може да се
регулира като този на дисковете за да се осигури еднакво уплътняване на
почвата по цялата му дължина. Ножовете могат да се повдигнат при много
тежки условия и за предпазване от сбиване и ерозия на почвата.

Комбинирани дискове:
• Дискова секция, която може да се комбинира с всички видове валяци
• Интензивно насичане на растителните остатъци и размесването им с почвата
• Много добро копиране и изравняване на терена

90kg/m
Actiring – здрав и лек!
Валякът Actiring е лек вариант на Actipack, със същата конструк ция на рамата
и ножовете. Тежките дискове за заменени с V – образни рингове, което
спестява 50 кг/м, което е от ключово значение при навесните машини при
повдигане. V – образният профил на ринговете е по-малко агресивен в сравнение
с дисковете на Actipack, осигурявайки по-добра работа при леките почви.
Специалният дизайн на ринговете и ножовете предпазва от натрупване на кал
и растителни остатъци.

Двойна дискова секция Ø 510 мм:
• Лесно регулиране на работната дълбочина с щифтове
• Добро насичане на растителните остатъци и размесването им с почвата
• Дълъг живот на дисковете

160kg/m

OFF

220kg/m
Валяк Flexline Ø 585 мм
• Добро притъпкване на почвата
• Индивидуално регулируеми чистачи
• Универсален и подходящ за всички
видове почви
20 • Добра товароносимост

90kg/m

1

2

3

160kg/m

Тръбен валяк Ø 550 мм

Двоен тръбен валяк 400 мм

• Подходящ за влажни почви
• Много добро разбиване на буците

• Добро уплътняване и притъпкване
• Много добър контрол на дълбочината
на работа
• Добро заравняване
• Олекотена конструкция

Четири различни регулировки в зависимост от условията и почвата
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КУЛТИВИРАНЕ И СЕИТБА С ЕДНО МИНАВАНЕ
ПНЕВМАТИЧНА СЕЯЛКА SH200 ИЛИ SH500
АГРЕГАТИРАНА НА КУЛТИВАТОР

Сеялки за култури отговарящи
на нитратната директива!
Нитратната директива на ЕС има за цел
да опази водните басейни и
водоизточници от нитрати, като
максималното допустимо количество
е 50 мг нитрати / л. Една от мерките взети
през есента по време на вегетацията е
да се абсорбира азота от растенията и
почвата и да се преобразува в органичен
азот. След това есенните култури ще
осигурят запасеност от азот към
следващите култури, ще подобрят
ерозията и структурата на почвата.
Моделите SH200 (200л.) и SH500 (500л.) са
конструирани за директна сеитба и
култивация на слети култури и с цел да
минимизират разходите.

В допълнение те могат да се използват
при сеитбата на рапица или в комбинация
от различни по диаметър семена
(като бобови растения и кръстоцветни).

Прецизност и висока
производителност
Налични са два модела в зависимост от
сеитбената норма и производителността
на машината: SH200 за микросемена
и ниска скорост на изсяване, докато SH500
е за по голяма сеитбена норма
( 25 до 50 кг/hа ). Двата модела са
оборудвани с осем ботуши за равномерно
изсяване по цялата работна широчина
на машината.

Изсяващи ротори за всички
условия

Изсяващите ботуши са разположени преди
валяка и могат да се регулират
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Вентилатор съобразен със семената, работната скорост и ширината
• Серията SH може да бъде оборудвана с два вида вентилатори:
• Електрически, който се препоръчва при дребни семена и позволява норма на сеене
от 4кг/мин. ( за машини 50кг/ha – 4 м работна ширина при 12км/ч)
• Хидравличен за норма на сеене от 14 кг/мин.

Моделите SH200 и SH500 се предлагат
с два вида ротори: за дребни семена
(рапица, зеле, детелина, синап и др.) и за
средни по размер семена (фий, тревни смески,
слънчоглед и др.). Бъркалката разположена над
ротора осигурява постоянен поток на семената.
Четката в основата на ротора регулира дебита
и точността. За сеитбата на големи по диаметър
семена като грах, боб и др. се препоръчва Flex ротора.
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