
Întreținere culturi

Prășitori tip CF
Robuste și foarte ușor manevrabile, prășitorile tip CF sunt concepute pentru distrugerea mecanică a 

buruienilor din culturile de plante prășitoare. Reglajele se efectuează rapid în funcție de tipul de teren 

și de nivelul prelucrării dorite. 

* în funcție de condițiile de sol

CSC 00B/5 CF - 00/5 CSC 00B/7 CF - 00/7 CSC 00B/9 CF - 00/9

Necesar de putere [CP] 40 - 50 40 - 50 50 - 60 60 - 70 50 - 70 70 - 80

Lățime de lucru [m] 1.8 - 2.8 1.8 - 2.8 2.7 - 4.2 2.7 - 4.2 3.6 - 5.6 3.6 - 5.6

Numărul secțiilor de lucru 5 5 7 7 9 9

Numărul de rânduri lucrate simultan 4 4 6 6 8 8

Distanţa dintre rânduri [cm] 45 - 70 45 - 70 45 - 70 45 - 70 45 - 70 45 - 70

Adâncime de lucru [cm]* 10 10 10 10 10 10

Tipul organelor de lucru cuțite săgeată, cuțite unilaterale

Numarul roților stabilizatoare 2 2 2 2 2 2

Numărul roților de copiere 5 5 7 7 9 9

Acoperirea între cuțite la prășit [cm] 1.5 5 7 7 9 9

Productivitate [ha/h] 0.8 - 1.2 0.8 - 1.2 1.1 - 1.8 1.1 - 1.8 1.5 - 2.3 1.5 - 2.3

Dimensiuni de gabarit [Lxlxh](m) 2x3x1.55 2x3x1.55 2x4.4x1.55 2x4.4x1.55 2x5.8x1.55 2x5.8x1.55

Masa [kg] 430 600 550 779 700 986

Model
Caracteristici



Distribuitor fiabil 
pentru încorporarea 
îngrășământului în 
sol

Organele active sunt 
foarte rezistente la 
uzură.

Echipament cu 
discuri pentru 
protecția plantelor în 
timpul prășitului.

Rariță pentru bilonare 
și deschis rigole.

 Înlocuirea organelor active și reglarea lor în adâncime se execută cu multă ușurință

 Copierea terenului prin intermediul roților de copiere, asigură o adâncime de lucru uniformă pe 

toată lățimea de lucru a secției

 Flexibilitate în reglarea distanței acoperite de organele de lucru și a zonei de protecție a plantelor

 Distribuție uniformă a tipului de îngrășământ prin cădere liberă pe lângă rândurile plantelor

 Acționarea fertilizatorului se realizează de la priza de putere a tractorului prin intermediul unui 

reductor și a 2 transmisii cu lanț


