Cultro TC
БЪРЗО, НАДЕЖДНО, ЕФЕКТИВНО

Cultro TC
МАКСИМАЛНА ЕФЕКТИВНОСТ

― Минимални усилия за максимална площ
― Работна скорост до 20 км/ч
― Теглото на машината повреме на работа
се пренася изцяло върху сечката
― Cultro е перфектният избор за раздробяване на остатъци от
междинни култури през пролетта или есента както и ултра
ситно нарязване на стърнища от рапица и слънчоглед.
― Спектърът на приложение може да се разшири и при силажни
царевични стърнища за борба с царевичния хуботник.
― Валяците са срещуположно разположени и оставят
кръстобразни следи
― Валяците са разпределени по цялата работна дължина.
Те са с диаметър от 300 мм с по 6 ножа на валяк за много
големи обороти, което допълнително подобрява ефекта
на раздробяване.
― За постоянно разпределение на мощността ножовете
са разположени по диагонал на ротора.
― Ножовете са монтирани плътно към ротора за
маскимална стабилност
― При Cultro 12 TC цялата система е под напрежение до
100 бара и е с хидравлична защита от претоварване
― За защита от претоварване ножовете при Cultro 3 TC
са обезопасени с гумени тампони
― За оптимално копиране на терена елементите на
сечката са окачени на широко гумено лагеруване
― Възможност за избор на оборудването като RingFlex
валяк или усилена решетъчна брана при Cultro 12 TC
― Възможност за избор на валяк при окачване на заден
навес като RollFlex и RollPack при Cultro 3 TC
― Cultro 3 TC може да се прикачи към предна или
задна навесна система

Валяк RingFlex

Ефективна борба с царевичния хуботник с едно минаване

Агресивна и стабилна
подредба на ножовете

Допълнителна тежест Cultro 3 TC

Транспортно положение Cultro 12 TC

HORSCH Cultro TC

3 TC

12 TC

Работна ширина (м)

2,90

12,20

Транспортна ширина (м)

2,99

2,99

Транспортна височина (м)*

1,21

3,35

Дължина при задно окачване (м)

2,10 (с валяк)

7,90

Дължина при предно окачване (м)

1,09

---

Тегло при предно окачване (кг)**

900

---

Тегло при задно окачване (кг)*

1 250

7 900

Размер гуми на nопорни колела

---

10.0 / 75 – 15.3

Размер на гумите ходова част

---

550 / 45 – 22.5

Диаметър на ротора (см)

30

30

Брой ножове / ротор

6

6

Двустранно действащи клапани

---

4

Необходима мощност (KW/к.с.)

от 60 / 80

от 200 / 270

Прикачване навесно

3-точ. кат. ll / lll

---

Окачване на твърд теглич с отвор

---

Теглич Ø 42 – 51 – 71 мм
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Всички данни и изображения са приблизителни и необвързващи.
Запазени са правата за технически и конструктивни промени.

* Тегло и височина с RollFlex валяк без допълнителни тежести при Cultro 3 TC, при Cultro 12 TC двоен RingFlex валяк
** Тегло на машината (предно окачване) без допълнителни тежести

Вашият търговец:

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
92421 Schwandorf

Phone: +49 9431 7143-0
Fax: +49 9431 7143-9200
E-Mail: info@horsch.com

Хартия: 120 г/м2 Maxi Offset. Хартията е сертифицирана съгласно екомаркировката на ЕС. Този етикет се предоставя само за продукти и услуги, чиито последствия за околната среда са значително по-ниски от тези на
сравними продукти. За повече подробности вижте www.eu-ecolabel.de. Мастило за печат: QUICKFAST COFREE. Без минерално масло и кобалт. Освен това то е сертифицирано и се препоръчва за отпечатване съгласно принципа
“Cradle-to-Cradle” (квази “от началото обратно към произхода”) – подход, който се занимава с разпространението на непрекъснатото и последващо управление на рециклирането. За повече подробности вижте www.c2c-ev.de.

