Příslušenství:
K dispozici jsou různé varianty pneumatických secích
zařízení s kapacitou zásobníku na 300 nebo 500 l.
Pro precizní setí řepky, bychom Vám doporučovali použít
dvojité kotoučové botky s utužovacím kolem.

SuperMax

Těžký dvouřadý kultivátor je schopen pracovat
v hloubkách kolem 40 cm a robustní radlice zajišťují
prokypření a provzdušnění půdního profilu v celé
pracovní šířce. Následné 2 řady vypouklých disků o
průměru 510 mm upravují povrch před zadním
utužovacím válcem, který završuje celou operaci.

Technické údaje:
Počet radlic

Počet disků

Hmotnost

SuperMax 250

Pracovní záběr
2,5 m

4

18

2.425 kg

150 k

SuperMax 250 NSH hydraulické jištění

2,5 m

4

18

2.505 kg

150 k

SuperMax 300

3,0 m

6

22

2.970 kg

180 k

SuperMax 300 NSH hydraulické jištění

3,0 m

6

22

3.090 kg

180 k

SuperMax 250

2,5 m

4

18

2.625 kg

150 k

SuperMax 300

3,0 m

6

22

3.200 kg

180 k

SuperMax 300 NSH hydraulické jištění

3,0 m

6

22

3.320 kg

180 k

SuperMax 250

2,5 m

4

18

2.445 kg

150 k

SuperMax 250 NSH hydraulické jištění

2,5 m

4

18

2.525 kg

150 k

SuperMax 300

3,0 m

6

22

2.990 kg

180 k

SuperMax 300 NSH hydraulické jištění

3,0 m

6

22

3.110 kg

180 k

3,0 m

12

400 kg

3,0 m

12

400 kg

Typ

Požadovaný výkon

Ø600 mm dvojitý válec

Ø800 mm dvojitý válec

Ø650mm HD pěch

Výsevní jednotka Einböck
Výsevní jednotka 300 x 60 dvojitý válec
Výsevní jednotka 300 x 65 HD pěch
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Robustní „one pass“
kultivátor
2.5 - 3 m

SuperMax
SuperMax „one pass“ kultivátor je
zkonstruován tak, aby eliminoval zhutnění
půdy svými dvěma řadami velkých radlic,
následně provedl podmítku diskovou sekcí
s 520 mm vypouklými disky na pružných
slupicích a konečnou úpravu půdy provedl
dvojitým T utužovacím válcem nebo
HD těžkým pěchem. A to vše během jednoho
přejezdu.

Jako volitelná výbava SuperMaxe, může být výsevní
pneumatický systém, který seje např. řepku a další malá semena
do pásů.

SuperMax je kompletní zpracování půdy jedním přejezdem, které
šetří Váš čas a naftu.

Ozubené 520 mm vypouklé disky mají vynikající míchací efekt i
v náročných podmínkách. Každý disk je uložen na gumových
segmentech, které zajišťují tlumení rázů do rámu při najetí na
kámen a jiných překážek.
Pracovní hloubka se ovládá hydraulicky z kabiny traktoru. Dva
hydraulické písty jednoduše upravují pracovní hloubku přes
zadní válec, který podpírá stroj a zajišťuje koncovou práci.

Těžké 800 mm T dvojité válce mají dobrý pěchovací efekt a
vynikají i svou samočistící funkcí.

Radlice jsou jištěné proti nárazům na překážku pomocí střižného
šroubu nebo Non-Stop hydraulickým systémem (NSH).
Tlak v systému je možné nastavit podle podmínek až na
hodnoty, které radlicím dovolují vyhnout se překážce až v 90°
úhlu zalomení. Pracovní hloubka radlic se nastavuje pomocí
čepů.

Standardně je SuperMax vybaven krajovými disky, aby se
zabránilo vytváření hrůbků na krajích stroje.

Alternativou zadního válce může být i těžký pěch o průměru 650
mm opatřený stěrkami.

