Dondi DR 7

Představujeme Vám stroje pro
mělkou i hloubkovou kultivaci
chmelnic značky DONDI
ilustrační foto DR11

Radličkový kultivátor Dondi HELIVITIS
Geometrie rámu a přenos váhy na jednotlivé
radličky jsou ideální pro mělčí zpracování půdy a
odplevelování. Efektivní narušení půdy díky
elastickému působení každé radličky a vysokému
počtu pracovních těles. Vyrovnání obrácené půdy
dokončuje standardní zadní válec.
foto DR7

Hloubkový kypřič Dondi RT VITIS a RB VITIS
Pracovní hloubka 40 - 50 cm (dle modelu). Slouží
k hloubkové kultivaci meziřadí. Možnost osazení
radlic koncovkou pro tvorbu drenážního kanálku.
RT VITIS jsou kypřiče s pevným nebo variabilně
nastavitelným, záběrem mechanicky / hydraulicky,
možnost kombinace s přihnojovací jednotkou.

Kypřič Dondi DR 7
Tento druh kultivátoru má pevné slupice nesoucí
úzké radličky (volitelně lze také osadit křidélky)
ve dvou řadách. Doporučují se pro středně
výkonné traktory.
Díky větším vzdálenostem
mezi jednotlivými tělesy
dosahují vynikající
průchodnosti rostlinného
materiálu (výška rámu 75 cm)
a umožňují i hlubší zpracování
půdy. Stroje mohou být
osazeny jak předními vodícími
kolečky tak zadním válcem.

Diskový podmítač pro kultivaci meziřadí
s možností variabilního nastavování záběru
včetně válce (mechanicky / hydraulicky). Součástí
podmítače je zadní válec, který lze spolu se zadní
řadou disků při přepravě zvedat. Možnost
adaptace bočních deflektorů, nebo disků proti
přehazování.

Radličkový kultivátor Dondi CULTIVITIS
s non-stop jištěním
Dokonalé zpracování zhutněné nebo těžké půdy
díky speciální geometrii rámu a vysoké
hmotnosti.
Vysoká průchodnost vzrostlým
plevelem nebo zbytky plodin. Široký výběr
pracovní těles pro odplevelování nebo hlubší
kultivaci. Efektivní narušení půdy díky
elastickému působení každé radličky. Jištění nostop pro půdu bohatou na kamení. Vyrovnání
obrácené půdy dokončuje standardní zadní válec.
Dondi CULTIVITIS jsou kypřiče s pevným nebo
variabilně nastavitelným, záběrem včetně válce
(mechanicky / hydraulicky)
Dondi CULTIVITIS je možno vybavit krajními
dvojdisky pro odorávku / přiorávku řadů

Diskové kultivátory Dondi DISCOVITIS
Dokonalé zpracování zhutněné nebo těžké půdy
díky speciální orientaci disků a jejich vysokému
zatížení. Schopnost zvládat plevele nebo zbytky
plodin vysokého vzrůstu; ideální pro pěstování
zelených meziplodin.
Výborné kopírování
půdního profilu, a to i za přítomnosti kamenů,
díky samostatné instalaci každé dvojice kotoučů
na pružinovém držáku.
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NEW HOLLAND T4 Low Profile
se sníženým těžištěm!

NEW HOLLAND T5 Utility
s chmelařskou kabinou
Název
Jmenovitý výkon
motoru
(kW/k)
max. kroutící
moment
(1500 ot/min)

T5.75

T5.85

T5.95

T5.105

T5.115

55/75

63/86

73/99

79/107

84/114

309

351

407

444

 převodovka Dual Command 24 x 24
s násobičem, možnost plazivých rychlostí
 motor F5C řadový čtyřválec common rail
o objemu 3,4 l,
 rozchod kol 1 535 – 1 935 mm
 min. šířka 1 600 mm
 rozvor kol 2 285 mm
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461

Název
Jmenovitý výkon
motoru
(kW/k)
max. kroutící moment
(1500 ot/min)

T4.80

T4.90

T4.100

T4.110

55/75

63/86

73/99

79/107

309

351

407

444

 převodovka Dual Command 32 x 16
s násobičem, možnost plazivých rychlostí
 motor F5C řadový čtyřválec common rail
o objemu 3,4 l,
 rozchod kol max. 1 628 mm
 šířka 1 882 mm
 výška s kabinou max. 2 450 mm
 rozvor kol 2180 mm

TEHNOS MB Profi
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rozmetadlo průmyslových hnojiv

AMAZONE ZA-X 602 Perfect
specialista na hnojení chmele

Objem zásobníku bez nástavby
Objem zásobníku s nástavbou S250
Objem zásobníku s nástavbou S250 2x
Užit. zatížení
Celková šířka bez nástavby
Celková šířka s nástavbou
Pracovní záběr

600 l
850 l
1 100 l
1 000 kg
1,50 m
1,55 m
10-18 m

Pomocí snadno nastavitelného, 2řádkového
pásového adaptéru určeného pro ovocnářství a
chmelařství se hnojivo dávkuje v pásku podél
rostlin, čímž se mezi řádky dosáhne značné
úspory hnojiva. Možnost nastavení meziřádkové
vzdálenosti od 2 do 6 m.

Přidejte se k nám na
Facebooku i vy
www.facebook.com/agrimazatec
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