Procesare sol

Combinatoare Solaris
Combinatoarele Solaris, utilizate la pregătirea patului germinativ după arat sau după scarificat, asigură
prelucrarea terenului printr-o singură trecere datorită diversității operațiunilor de lucru, înglobându-le
pe toate, în una singură.

Procesare sol



Vitezele mari de lucru de până la 15 km/h 

Combinațiile multiple de tăvălugi și organe

și

contribuie

de lucru asigură o marunțire perfectă și o

la diminuarea timpului necesar pentru

reconsolidare optimă a patului germinativ

prelucrarea terenului precum și o mai bună

printr-o singură trecere

productivitatea

crescută,

organizare a lucrărilor agricole






Stratul de la suprafață nu are un grad mare

Cuțitele săgeată au avantajul de a nu scoate

de mărunțire, ceea ce nu permite formarea

pământul umed la suprafață pentru a se

crustei dure după prima ploaie, încetinind

usca

evaporarea apei din sol

Sfărâmă bulgării cu ajutorul celor patru 

Realizează o prelucrare în adâncime a

rânduri de tăvălugi, dintre care două rânduri

terenului nu numai la suprafață, lăsând în

tăvălugi de tip Crosskill și două rânduri

urma sa un pat germinativ nivelat și pregătit

tăvălugi cu bare

pentru lucrările de însămânțare.
Model

SOLARIS 3

SOLARIS 4

SOLARIS 5

SOLARIS 6

120 - 140

140 -160

150 - 210

180 - 230

3

4

5

6

purtat

purtat

semi-tractat

semi-tractat

12

16

24

24

2 - 12

2 - 12

2 - 12

2 - 12

Productivitate [ha/h]

2.1 - 3.7

2.8 - 4.9

3.5 - 6.2

4.1 - 7.2

Viteza de lucru [km/h]

10 - 15

10 - 15

10 - 15

10 - 15

6.86x5x1.6

6.8x6x1.6

Caracteristici

Necesar de putere [CP]
Lățime de lucru [m]
Tipul utilajului
Număr organe active
Adâncimea de lucru [cm]*

Dimensiuni de gabarit în lucru [Lxlxh](m)

2.85x3x1.35 2.85x4x1.35

Dimensiuni de gabarit în transport [Lxlxh](m)

2.85x3x1.35 2.85x4x1.35 6.86x2.8x2.85 6.8x2.6x3.4

Masa [kg]

1725

2200

4200

4800

* în funcție de condițiile de sol

Mecanism pentru
reglarea adâncimii
cuțitelor.

Prelucrarea și
afânarea solului
în profunzime se
realizează cu ajutorul
cuțitelor săgeată.

Tăvălugii posteriori
nivelează solul
în vederea
semănatului.

Terenul ramâne
compact și uniform
după trecerea
tăvălugilor Crosskill.

