ЩЕЛЕРiЗИ HF agro

AGRICULTURAL ENGINEERING COMPANY

ЩЕЛЕРІЗ HF AGRO РАЗУЩІЛЬНЮЄ ПРИКОРЕНЕВУ ЗОНУ, ЗБІЛЬШУЄ ПОРИСТІСТЬ ҐРУНТУ, СПРИЯЄ НАСИЧЕННЮ ГЛИБОКИХ ШАРІВ ҐРУНТУ ВОДОЮ
ТА ПОЖИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ.

НЕОБСЛУГОВУВАНИЙ ПІДПРУЖИННИЙ ДИСКОВИЙ НІЖ

ЖОРСТКИЙ ДИСКОВИЙ НІЖ

ОПОРНІ КОЛЕСА

Підпружинний дисковий ніж з зусиллям пружини в 550 кг є найкращим
рішенням для складних умов роботи.
Використання гумового демпфера на
відміну від стальних пружин стиснення конкурентів забезпечує його найвищу стійкість до агресивних середовищ
(хімікати, добрива) та неперевершені
пружинні властивості. У шарнірі ножа
використовуються неметалеві підшипники ковзання, які не потребують обслуговування.

Простий та ефективний жорсткий дисковий ніж поставляється з рифленим
диском діаметром 510 мм та є зручним
варіантом для роботи на вільних від
каменів полях.

Опорні колеса зі ступінчастим регулюванням пальцями або з безступінчастим
регулюванням талрепом.

ЩЕЛЕРІЗ HF AGRO ПРИЗНАЧЕНИЙ Д ЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ТА ПОКРАЩЕННЯ
ПЛОДЮЧОСТІ ҐРУНТ У, ПІДВИЩЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ТА РІВНЯ ВОЛОГОСТІ ШЛЯХОМ РУЙНУВАННЯ ГЛИБОКИХ УЩІЛЬНЕНИХ ШАРІВ.

Завдяки глибині обробітку до 50 см. щелерізи HF-132 дозволяють ґрунту вбирати вологу, підвищуючи врожайність.
Щелерізи HF-132 забезпечують максимальнй обробіток ґрунту без втрати вологи через випарування та є найбільш
ефективним інструментом для руйнування ущільнених шарів ґрунту, які знижують врожайність та перешкоджають використанню вологи з нижчих шарів.
Максимально міцна рама без проблем витримує навантаження від роботи на глибині 50 см. Агрегатування з трактором здійснюється за допомогою навісної системи категорії 3 або 4.

Для мінімальної
інтенсивності
обробітки з найменшої витратою
палива

Для максимальної інтенсивності
обробітки

Для середньої
інтенсивності обробітки з найменшим розкриттям
борозни

Для середньої
інтенсивності обробітки із середнім
розкриттям борозни

Для середньої
інтенсивності
обробітки з максимальним розкриттям борозни

ЕФЕКТИВНИЙ ДИЗАЙН СТІЙКИ

ШИРОКА ГАМА НОСКІВ

Стійка товщиною 30 мм забезпечує роботу на
глибині в 50 см. Установка стійки під кутом 200
дозволяє мінімізувати відкриття поверхні ґрунту
при глибокій обробці.

Безліч варіантів носків дозволяють оптимально підібрати комплектацію знаряддя під потреби конкретного господарства.

Захист стійки забезпечується зрізними болтами.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продуктивність, га/год, не більше

HF-1325/36

HF-1325/47

HF-1327/53

HF-1327/67

HF-1329/69

4,3

5,64

6,36

8,04

8,28

Глибина обробітку, см, не більше

50

Робоча швидкість, км/год, не
більше

12

Кількість лап, шт.
Конструктивна ширина захвату, м

5
3,6

7
4,7

Транспортна швидкість, км/год,
не більше

5,3

9
6,7

6,9

30

Маса конструктивна, кг

1475

1660

1945

2225

2545

Потужність двигуна, к/с

180

200

280

300

350
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