Lengvieji kultivatoriai

... lengvas priešsėjinis
mulčiuotos dirvos įdirbimas

Terrakan

Dėl didelio našumo ir mažos reikalaujamos galios,
kultivatoriai patrauklūs ekonominiu požiūriu.
Universalų kultivatorių galima panaudoti įvairiems darbams.
Pagrindinė pritaikymo sritis – seklus kultivavimas, gerai supurenant ir maišant dirvožemį.

Išlaikomas darbinis gylis
¾¾ Paprastas gylio reguliavimas, naudojant skyles plokštėse.
¾¾ Darbinio gylio reguliavimas nuo 4 iki 15 cm perstatant kaiščius.
¾¾ Kultivatoriaus darbinį gylį riboja gale riedantis volas, jo svorį
galima panaudoti geresniam noragų įsigilinimui, be to, volas
išlaiko nustatytą darbinį gylį skersine kryptimi.
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Lyginimas
¾¾ Spyruoklėmis spaudžiami lyginimo
noragai paviršiaus išlyginimui sumontuoti
už kultivavimo noragų.
¾¾ Papildomai galima pritvirtinti kraštinius
lyginimo noragus (mech. užlenkiamus).

¾¾ Terrakan pakabinami ant trijų taškų pakabos arba pusiau prikabinami modeliai
gaminami 3 / 4,5 / 5 ir 6 metrų darbinio pločio.
¾¾ Standartiniai S formos spyruokliniai noragai (70x12) pritvirtinti ant 4 skersinių, su
15 cm tarpais tarp jų vagučių.
¾¾ Ant spyruoklinių noragų pritvirtinti keičiami kalteliai ir papildomai galima
sumontuoti plačius strėlinius noragėlius.

Darbinis gylis nuo 4 cm iki 12 cm
¾¾ Sekliam ražienos skutimui, optimaliai paskleidžiant šiaudus
¾¾ Sėklų guoliavietės paruošimui, kaip lengvasis kultivatorius mechaniniam piktžolių
naikinimui

Pagrindinė kultivatoriaus Terrakan paskirtis
¾¾ Dirvos purenimas ir prisotinimas oru pavasarį
¾¾ Bekraikio mėšlo ir trąšų įdirbimui
¾¾ Antram ražienos kultivavimui prieš sėjant į mulčiuotą dirvą
¾¾ Sėklų guoliavietės paruošimui po arimo.

Maišymas
¾¾ Tvirti, vibruojantys spyruokliniai noragai užtikrina tobulą maišymą ir kultivavimą iki smulkios struktūros.
¾¾ Idealus 15 cm atstumas tarp noragų vagučių lemia kokybišką dirvos įdirbimą.
¾¾ Papildomi platūs strėliniai noragėliai supjausto paviršių visame darbiniame plotyje.
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... sėjos į mulčiuotą dirvą
technologijos revoliucija
¾¾ 4,50 m darbinio pločio Terrakan modeliai sudaryti iš
dviejų, hidrauliniais cilindrais suskleidžiamų, sekcijų.
¾¾ Transportavimo padėtyje suskleistos sekcijos
užfiksuojamos hidraulinio cilindro valdymo sklende ir
papildomai mechaniškai; transportavimo metu plotis
yra maždaug 2,5 m.
¾¾ Stabilus rėmas iš plieninių vamzdžių su 4 skersinėmis
sijomis ir su ilga vilkties sija užtikrina aukštą kokybę ir
ilgą tarnavimą.
¾¾ Stabili kat. II (825 mm) pakaba prie traktoriaus su
ø28 mm arba ø36 mm kaiščiais arba papildomas
kombinuotas kat. II ir kat. III sukabintuvas
(825 ir 965 mm).

Pusiau pakabinama važiuoklė:
¾¾ REGENT pusiau pakabinama važiuoklė yra modulinės
konstrukcijos, kurią galima bet kada sumontuoti šio
modelio kultivatoriui.
¾¾ Lygiagrečiai pakeliamos noragų eilės užtikrina patogų
apsisukimą galulaukėse.

¾¾ Saugiam
transportavimui
keliais
rekomenduojame šviesos signalizacijos
sistemą su įspėjamaisiais ženklais.
¾¾ Šviesos signalizacijos sistema visuomet
išlieka toje pačioje padėtyje ir neturi būti
numontuojama.

Regent pneumatinė sėjos įranga
¾¾ REGENT siūlo universalią pneumatinę sėjos įrangą visiems įprastiems iki 5 mm
dydžio sėklų mišiniams.
¾¾ Ši pneumatinė sėjos įranga gali turėti elektros arba hidraulinę pavarą,
su elektroniniu valdymu ir stebėjimu.
¾¾ Pasirinktinai tiekiama ir su mechanine sėjimo veleno pavara.
¾¾ Sėklos paskirstomos 8 skleidimo plokštėmis, pritvirtintomis prieš galinius volus.
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Tobulumas
detalėse

Šiaudų akėčios
¾¾ Šiaudų akėčios su 10 mm dvigubais virbais gale gerai išlygina
sukultivuotą paviršių.
¾¾ Paskleidžiant ir įmaišant šiaudus į dirvožemį, paruošiama tinkama sėklų
guoliavietė.
¾¾ Galima reguliuoti šiaudų akėčių darbinį gylį ir kampą.

Noragai
¾¾ Standartiškai naudojami 70x12 mm spyruokliniai noragai su keičiamais kalteliais, jie išskirstyti
ant 4 skersinių sijų su maždaug 15 cm tarpais tarp jų vagučių.
¾¾ Papildomai, vietoj keičiamų kaltelių, galima uždėti strėlinius
noragėlius visiškam paviršiaus permaišymui.
¾¾ Strėlinis noragėlis B 200 x 6 mm
¾¾ Platus V 200 x 7 mm noragėlis – sustiprinta, daug ilgiau
tarnaujanti strėlinio noragėlio versija.
¾¾ Visišką paviršiaus struktūros permaišymas ypač plačiai naudojamas
ekologiniuose ūkiuose kovai su piktžolėmis.

Viengubas įdirbantis volas
¾¾ Gerai išlaiko darbinį gylį ø 400 mm
¾¾ Galinės akėčios (pasirenkamos)

Dvigubas įdirbantis volas – sistema Kombi-Mix
¾¾ Labai geras maišymo poveikis, kai įdirbančiame vole vamzdžiai
suderinami su plokščiais strypais.
¾¾ Su skirtingų skersmenų volais, ø 400 mm priekyje ir ø 350 mm gale,
pasiekiamas stiprus trupinimo poveikis.
¾¾ Tiksliai išlaikomas gylis ir patvarumas su dvigubai didesniu paviršiumi ir
švytuokline pakaba.
¾¾ Galinės akėčios (pasirenkamos)

Priekinis volas:

Žiedinis ø600 mm volas su grandikliais ir valymo sija

¾¾ Tiksliam darbinio gylio valdymui.

¾¾ Labai gerai atstato struktūrą – optimalios sąlygos pabiroms ir piktžolėms
¾¾ Geras grumstų smulkinimas ir volo valymas, tarp žiedų stovinčiais
grandikliais
¾¾ Tinkamas mulčiuotai dirvai (neužsikemša)

Plieninių juostų volas, ø56 cm skersmens

¾¾ Tolygesniam darbinio gylio
valdymui galima papildomai
sumontuoti atraminius ratus su
padangomis 18 x 8,5-8 (460 mm).
¾¾ Jie rekomenduojami 5 m darbinio
pločio kultivatoriams.
¾¾ Su atraminiais ratais lengvai
reguliuojamas darbinis gylis.
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Lyginimo lenta
¾¾ Daugiafunkcinė hidrauliškai reguliuojama
lyginimo lenta
¾¾ Smulkina irstančius šiaudų likučius ir
paskleidžia juos važiavimo kryptimi

¾¾ Lyginimo lenta rekomenduojama arimo vagų lyginimui.
¾¾ Lyginimo lenta sumontuojama ištisai per visą darbinį
plotį.
¾¾ G y l i s
reguliuojamas
sriegine mova.

¾¾ Didelė keliamoji galia, esant mažiausiam volo svoriui, su žiedais iš
spyruoklinio plieno
¾¾ Žiedo atraminis paviršius iš tamprios 60 mm pločio ir 10 mm storio juostos
gali judėti į šonus ir vertikaliai, todėl nuolat liečiasi su paviršiumi ir labai
kokybiškai lygina
¾¾ Šis volas nesikemša, nes nėra suspaudimo poveikio
¾¾ Paslankūs žiedo elementai per daug nespaudžia dirvos paviršiaus.
¾¾ Gerai rieda dėl įsikišusių grandiklių
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6379/0317 Lt 6379 litauisch

Masė, kg

15

270

Reikalaujama
galia, kW / AG

--

255

Hidrauliškai
suskleidžiamas

300

440

Noragų
skaičius

300

4500

Atstumai tarp
skersinių, cm

Darbinis plotis,
cm

3000

Transporto
aukštis, cm
(kai prošvaisa
maždaug 40
Tarpai tarp
noragų
vagučių, cm

Terrakan

Kompetencija
žemės dirbime

Prekybos atstovas

www.regent.at
Regent Pflugfabrik GmbH
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4800 Attnang-Puchheim

Tel. +43 (0) 76 74 / 626 61
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