tehnică specializată pentru vii și livezi

În ROMÂNIA
prin

Utilaje pentru
prelucrarea solului

între rânduri

TRACTOR S.R.L.
Alegerea rească a fermierilor!

Combinatoare de cultivație ușoare
cultivare și prelucrare în podgorii, livezi, grădini de hamei sau pepiniere | posibilitate de agregare cu toate tipurile de tractoare

Combinatoarele de cultivație produse în
prezent sunt împărțite în trei grupe de bază:
- cele pentru tractoare mici - cu o lățime de
lucru de 95 sau 125 cm, realizate din materiale
de calitate, destinate agregării cu tractoare de
până la 25 CP;
- cele cu organ de lucru ﬁxe - lățime de lucru
135 - 240 cm, prevăzute din materiale de
calitate prelucrate termic, agregarea este
posibilă cu toate tipurile de tractoare atât cele
specializate pentru vii cât și tractoare clasice
cu roți sau cu șenile;
Sapele (organele active) sunt asigurate cu
șuruburi de forfecare - pentru lățimea de lucru
de la 135 la 240 cm și cunt concepute pentru
lucrări în condiții diﬁcile și soluri grele

Combinatoare de cultivație pentru tractoarele mici
Lățime de
lucru

95 cm

125 cm

Nr. de
sape

5 buc

7 buc

ﬁxă

ﬁxă

Tip sapă

Sistemul de cuplare la tractor este opțional

Combinatoare de cultivație pentru celelalte
tractoare
Lățime de
lucru
Nr. de
sape

Tip sapă

135 cm

165 cm

200 cm

240 cm

7

9

11

13

ﬁxă

ﬁxă

ﬁxă

ﬁxă

cu siguanță

Cuplare la tractor: cat. I/II

O trăsătură caracteristică a combinatoarelor de
cultivație OSTRATICKÝ este construcția
specială a cadrului de susținere, conceput pentru
înlocuirea ușoară a echipamentelor
suplimentare (brăzdare, secțiuni oscilante,
extensii etc.), care permite asamblarea diferitelor
combinații și efectuarea multor operații de lucru
folosind un singur dispozitiv multifuncțional.
Pentru cultivarea pe versanți, este avantajos
dotarea combinatorului de cultivație cu un
tăvălug, care permite o prelucrare mai lină și
reduce posibilitatea eroziunii solului.

Cultivatoare grele și scariﬁcatoare
combaterea buruienilor și cultivarea anghilei negre | scariﬁcare cu aplicarea îngrășămintelor | sub-tăiere
Baza combinatorului de cultivație este un scariﬁcator cu
posibilitatea de a monta un fertilizator cu îngrășăminte
granulate sau lichide. Prin adăugarea sapelor de
cultivare cu brăzdare largi, este posibil să se utilizeze
cadrul universal al acestui cultivator pentru alte lucrări
importante în vii și livezi - controlul buruienilor, cultivarea
rândurilor intermediare sau sub-tăierea gazonului.
Sistemul unic dezvoltat de OSTRATICKÝ pentru
schimbarea poziției organelor de lucru permite utilizarea
unui instrument de lucru pentru mai multe operații și
astfel reduce costurile de achiziție la minimum.
Combinatorul de cultivaţie HKO 180 vario este dotat
standard cu posibilitatea de a regla lățimea de lucru de la
140 la 230 cm sau de la 100 la 180 cm pentru scariﬁcator
cu fertilizare.Adâncimea de lucru poate ﬁ modiﬁcată cu
ușurință în funcție de condițiile și nevoile speciﬁce
pentru operația de lucru dată. Prin dotarea opţională cu
tăvălug neted sau cu bare, se pot obține rezultate optime
de lucru în toate tipurile de sol și în condiții de lucru grele.
De asemenea, tot opțional combinatorul de cultivație
poate ﬁ dotat cu secțiuni cu disc sau brăzdare.

HKO 180 vario
Lățimea cadrului

148 cm

Număr de brăzdare pentru cultivare
Lățimea de lucru

3/5
140-230 cm

Număr de gheare pentru scariﬁcare
Lățimea de scariﬁcare
Îngășăminte granulate - DA
îngrășăminte lichide - DA

2(3)
0-180 cm

Combinatorul de cultivație HKO 100 mini este o versiune
mai ușoară a HKO 180 vario.
Lățimea de lucru a acestora poate ﬁ reglată de la 50 la
140 cm, distanța aplicatoarelor de îngrășământ este
reglabilă de la 75 la 100 cm și corespunde
ampatamentului majorității tractoarelor mici existente.
Pentru reglarea ușoară a adâncimii de lucru,
combinatorul de cultivație poate ﬁ dotat cu tăvălug
pentru mărunțire. Cultivatorul universal HKO 100 Mini
este conceput pentru lucrul cu tractoare speciale și
tractoare mici cu o putere a motorului de 40 - 60 CP, cu o
greutate totală care nu depășește 1.800 kg

HKO 100 mini
Lățimea cadrului
Număr de brăzdare pentru cultivare
Lățimea de lucru

110 cm
3
140 cm

Număr de gheare pentru scariﬁcare

-

Lățimea de scariﬁcare

-

Îngășăminte granulate - DA
îngrășăminte lichide - NU

