CultiMax

Těžký tažený kombinátor pro
precizní přípravu seťového lože
pracovní záběr 5,50 – 10,00 m

Těžké nářadí

CultiMax je těžký 7-řadý kombinátor pro přípravu seťového lože. 7 řad radliček je schopno dokonale zpracovat velké množství půdy a rostlinných zbytků v pracovních hloubkách
od 1 do 10 cm. CultiMax je dokonalý kombinátor pro přípravu seťového lože na zorané
půdě před výsevem kukuřice, brambor, obilovin, cukrovky atd. Inovativní řada volitelné
výbavy umožňuje použít toto nářadí při různých požadavcích na seťové lože.
Standardní výbava:
• 7-řadá bránová sekce
• 8 ks pneu o rozměru 300/65-12 (6 ks u bran CultiMax 5,50 m)
• přední hydraulicky ovládaná drtící lišta
• osvětlení pro jízdu na silnici

Hydraulická pojistka:

Stroj je vybaven přepravní pojistkou.

Seřízení
hloubky:
Boogie:

Pracovní hloubka je stavitelná
za pomoci dvojitých pneumatik
o rozměru 300/65-12. Tyto kola
zajišťují přesnou a stabilní práci
na poli. (Na bránách CultiMax
5,50 m je pouze jedno kolo na
každé boční sekci.)

Pracovní hloubka se nastavuje
pomocí speciálních
distančních vložek
na hydraulických
válcích. Součástí
dodávky jsou
distanční vložky
různých šířek.

Pružné radličky 45x10 mm jsou umístěny
ve vzájemné vzdálenosti 8 cm a umožňují
dokonalé zpracování půdy.

CultiMax 5.50 m

Volitelná výbava:

Pro zajištění optimální úpravy Vám doporučujeme
vzadu namontovat buď brány nebo drobicí válec.

Zadní brány:

Vzadu montované brány s hroty 12 mm
rovnoměrně srovnávají povrch půdy.

Drobicí válec:

Místo zadních bran lze stroj vybavit drobicím válcem o
průměru 400 mm. Válec utužuje půdu a vytváří ideální
povrchovou strukturu půdy pro setí všech plodin.

Přední drticí lišta:

Brány CultiMax se standardně dodávají s
přední hydraulicky ovládanou drticí lištou.

Volitelná výbava:
Zadní
drticí lišta:

Náhradní kolo:

Náhradní kolo s držákem

Ke stroji lze vzadu
volitelně připojit drticí
lištu. Vibrující pružné
prsty 80 mm drtí
hroudy
a urovnávají půdu.
Půda může bez obtíží
procházet přes šikmé
opotřebitelné desky.
Nastavení prac. úhlu
drticí lišty je ovládáno
hydraulicky.

Tažná oj:

Stroj může být vybaven
vzadu namontovaným
tažným okem, které je vhodné pro tažení přídavného
válce za bránami CultiMax.

Technické údaje:
Pracovní záběr

5.50 m

6.50 m

8.00 m

9.00 m

10.00 m

Požadovaný výkon od

100 k

140 k

170 k

220 k

280 k

Počet radliček
(10x45 mm, vzdálenost 80 mm)

72 ks

81 ks

100 ks

113 ks

124 ks

2 850 kg

3 260 kg

3 600 kg

4 000 kg

4 400 kg

20 ks

23 ks

28 ks

32 ks

36 ks

Přepravní šířka

300 cm

300 cm

300 cm

300 cm

400 cm

Přepravní výška

265 cm

315 cm

390 cm

440 cm

440 cm

6 ks

8 ks

8 ks

8 ks

8 ks

Volitelná výbava:
Hydr. drticí lišta vzadu
(počet radliček/hmotnost)

-

24 ks
400 kg

28 ks
470 kg

32 ks
530 kg

36 ks
600 kg

Těžké zadní brány
(počet radliček/hmotnost)

45 ks
100 kg

52 ks
125 kg

65 ks
150 kg

72 ks
170 kg

81 ks
200 kg

Drobicí válec **

420 kg

540 kg

670 kg

750 kg

850 kg

1 ks/40 kg

1 ks/40 kg

1 ks/40 kg

1 ks/40 kg

1 ks/40 kg

Hmotnost
Hydr. ovládaná drticí lišta vpředu –
standardně (počet radliček)

Kola 300/65-12, počet

Náhradní kolo

DALBO - ROBUSTNÍ A SPOLEHLIVÉ STROJE
Multos s. r. o.
K Silu 2263
39301 Pelhřimov
Tel.: +420 565 323 284
Email: info@multos.cz
Web: www.multos.cz

DALBO A/S · BINDEBALLEVEJ 69 · DK-7183 RANDBØL · TEL. +45 75 88 35 00 · FAX +45 75 88 31 57
E-mail: info@dal-bo.dk - Homepage: www.dal-bo.dk

03/2010

** Ne ve spojení se zadními bránami

