
Prelucrare sol

Scarificatoare ușoare – Hades

Noile scarificatoare ușoare HADES cu două rânduri de tăvălugi cu colți agresivi, sunt ideale pentru 

pregătirea patului germinativ în teren nearat, în vederea afânarii solului. Se remarcă atât prin rezistența 

la solicitări cât și prin numărul mare de ajustari care se pot face în funcție de condițiile de lucru.

Tipul de ancoră folosit are înclinație progresivă, spărgător de brazdă și explozori laterali. Vârful 

demontabil și reversibil spintecă stratul profund, dar nu permite amestecarea stratului fertil de la 

suprafață cu cel mai puțin fertil din adâncime. Cele două variante cu lățimi de lucru și număr de 

brăzdare diferite, sunt concepute pentru tractoare cu putere între 90 și 160 CP.

* în funcție de condițiile de sol

HADES 5 HADES 7

Tip purtat purtat

Necesar de putere [CP] 90 - 130 120 - 160

Lățime de lucru [m] 2.5 3

Adâncime de lucru [cm]* max. 45 max. 45

Număr de organe active 5 7

Distanța dintre organe [m] 0.5 0.42

Productivitate [ha/h] 1.5 2

Dimensiuni de gabarit în lucru [Lxlxh](m) 3.2 x 2.5 x 1.6 3.2 x 3 x 1.6

Masa [kg] 1180 1240

Model
Caracteristici



Prelucrare sol

 Distrug hardpanul și afânează solul în profunzime până la 45 cm, permițând apei să circule în 

sol pe verticală și încetinând evaporarea.

 Realizează un grad de mărunțire superior față de lucrarea de arat, reducând astfel numarul de 

treceri.

 Nu permite amestecul stratului fertil de la suprafață cu cel mai puțin fertil din adâncime.

 Productivitate de lucru sporită datorită lățimilor și vitezei mari de lucru.

 Dupa prelucrare, stratul de suprafată nu ramane neted, ceea ce nu permite formarea crustei 

dure după ploaie.

 Sunt dotate cu suruburi de forfecare pe fiecare secție de lucru pentru protecția componentelor 

la supraefort.

 Reglajul adâncimii pentru secțiile de lucru se face din comanda tiranților tractorului.

 Sunt echipate cu tăvălugi cu colți agresivi pe 2 rânduri.


