Întreținere culturi

Prășitori tip CFM
Prășitorile sunt destinate executării lucrărilor de prășit dar și pentru afânarea solului, realizând o bună
copiere a acestuia precum și o adâncime uniformă de lucru.






Secțiile de lucru efectuează operația de 

Copierea terenului prin intermediul roților

prășire, distrug buruienile dintre rânduri și

asigură o adâncime de lucru uniformă pe

aerisesc solul

toată lățimea de lucru a secției

Sunt dotate cu echipament de fertilizare pe 

Flexibilitate

rânduri, acționat de la roată

acoperite de organele de lucru și a zonei de

Soliditatea construcției permite lucrul pe

protecție a plantelor

toate tipurile de sol



pentru

reglarea

distanței

Distribuție uniformă a tipului de îngrășământ



Reglarea cuțitelor se realizează ușor și rapid

prin cădere liberă pe lângă rândurile plantelor



Înlocuirea organelor active și reglarea lor în

Opțional pot fi dotate cu:

adâncime se execută cu multă ușurință


Rarițe pentru bilonare sau pentru deschis rigole



Echipament pentru protecția plantelor cu
discuri de protecție

CFM 5

CFM 7

CFM 9

50 - 60

70 - 80

90 - 100

2.8

4.2

5.6

Numărul secțiilor de lucru

5

7

9

Numărul de rânduri lucrate simultan

4

6

8

Distanţa dintre rânduri [cm]

70

70

70

Adâncime de lucru [cm]*

10

10

10

Model

Caracteristici

Necesar de putere [CP]

Lățime de lucru [m]

Tipul organelor de lucru

cuțite săgeată, cuțite unilaterale

Numarul roților stabilizatoare

2

2

2

Numarul roților de copiere

5

7

9

Acoperirea între cuțite la prășit [cm]

15

15

15

0.8 - 1.2

1.1 - 1.8

1.5 - 2.3

2.25 x 3.4 x 1.35

2.25 x 4.5 x 1.35

2.25 x 6.5 x 2.55

690

890

1500

Productivitate [ha/h]
Dimensiuni de gabarit [Lxlxh](m)
Masa [kg]
* în funcție de condițiile de sol

Buncăr fertilizare de
capacitate mărita, din
plastic sau tablă.

Cadru de cuplare
la tractor simplu și
robust.

Roata responsabilă
cu antrenarea
distribuitorului de
îngrășăminte.

Secția de lucru
pentru efectuarea
operațiunii de prășire
și afânare.

