CultiTrail

Těžký tažený předseťový kultivátor
s pracovním záběrem 5 a 6 m

Standardní vybavení
• Hydraulicky ovládaná lišta crackerboard
• 5 řad 45x10 mm zahnutých per
• 4 x pneu 300/55-14.5
• osvětlení

Volitelně
• 330/300 mm Crosskill válec
• 5 řad45x10 mm rovných per (místo zahnutých per)
• rovnací lišta před Crosskill válcem
• zadní řada per

CultiTrail jsou těžké kultivační brány s velkým záběrem. První pracovní část tvoří drtící a rovnací lišta crackerboard, následují pětiřadé brány
s dostatečnou vzdáleností mezi pery- nejmenší vzdálenost je 400 mm. To zajišťuje dobrou průchodnost a minimální riziko zacpávání.
Bez použití nářadí je pracovní hloubka kontrolována omezovačem zdvihu na 2 hlavních zvedacích pístech, kde pomocí 4 opěrných kol
kultivátor pracuje ve stejné pracovní hloubce. Stroj je zakončen zadní řadou vláčecích bran.

330/300 mm Crosskill válec může být
namontován na záď kultivátoru. Tento válec
upěchuje půdu a pracovní hloubka je přes něj
udržována velmi precizně. Válec je vyroben
z oceli a tak je hmotnost nižší než u litinových
válců, ale účinnost je stejná, protože přenáší
váhu nářadí.

I přes svou velkou pracovní šířku je CultiTrail
při přepravní poloze široký pouze 2,5 m.
Skládání a rozkládání je plně hydraulické.

Standardně je kultivátor dodáván s pěti
řadami 45 x 10 mm zahnutých per, které mají
jedinečný kultivační efekt. Alternativou mohou
být rovná pera 45 x 10 mm, která jsou méně
agresivní.

Technické údaje:
Pracovní šířka:

5.0 m

6.0 m

Požadovaný minimální výkon

100 k

125 k

Počet per

63 ks

77 ks

Počet per lišty Crackerboard

18 ks

22 ks

Počet per zadní řady vláčecích bran

42 ks

50 ks

Hmotnost

2,300 kg

2,500 kg

Transportní šířka

2.5 m

2.5 m

Transportní výška

2.9 m

3.4 m
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