Pöttinger TERRADISC T
SYNKRO T
Polonesené diskové a radličkové podmítače

TERRADISC a SYNKRO – polonesené provedení
Velkoplošné diskové podmítače TERRADISC T a radličkové podmítače SYNKRO T
jsou vybaveny vlastním podvozkem – jistota při dopravě a odlehčení hydrauliky
traktoru.
Krátké provedení diskových podmítačů TERRADISC pro mělké zpracování půdy a
předseťovou přípravu.

97+336.08.0107

Radličkové podmítače SYNKRO jsou klasickými stroji pro konzervační obdělávání
půdy. Vmísení zbytků po sklizni do povrchu půdy zvyšuje půdní úrodnost a chrání
půdu před erozí.

TERRADISC
4000 T, 5000 T a 6000 T - pracovní záběr 4, 5 a 6 m

Závěs kat. 2 nebo 3 pro agregaci do spodních
ramen traktoru. Dlouhá oj s otočným čepem
umožňuje při otáčení výkyv až 90°.

Transportní podvozek zajišťuje odlehčení přední
nápravy traktoru a nezatěžuje hydrauliku traktroru bezpečnost při dopravě. Dopravní šířka je 3 m a
výška 4 m. Během práce na poli je podvozek zvednutý, čímž dosáhneme dodatečného zatížení
pracovních nástrojů – kvalitní práce i na suchých a
tvrdých půdách.

SYNKRO
5003 T a 6003 T – pracovní záběr 5 a 6 m

Oj

Dopravní poloha

Oj je délkově  a výškově
přestavitelná .

Pohodlné přestavení do dopravní polohy z kabiny řidiče s
automatickým zajištěním hydraulickým zámkem.
Dopravní šířka je 3 m.





Válce dle podmínek nasazení
Spolehlivost, robustnost a funkčnost - to jsou hlavní znaky válců z programu firmy Pöttinger.
SYNKRO
radličkový
podmítač

Typ válce

TERRADISC
diskový
podmítač

Charkteristika

Průměry válců
420 mm
přední
380 mm
zadní

420 mm
přední
380 mm
zadní

Pro suché a nelepivé půdy. Dva válce pro zlepšení
zpětného utužení a rovnoměrnou vrchní strukturu půdy.

Řezací válec
Packer

550 mm

550 mm

Uzavřené pěchovací prstence pro zpětné pásové
utužení. Ideální pro kamenité a vlhké půdy s velkým
množstvím rostlinných zbytků.

TERRADISC

4000 T

5000 T

6000 T

4,0 m
3,0 m
32
80 cm
100/135 kW/k
3800 kg

5,0 m
3,0 m
40
80 cm
110/150 kW/k
4219 kg

6,0 m
3,0 m
48
80 cm
132/180 kW/k
4609 kg

Pracovní záběr
Dopravní šířka
Počet disků
Výška rámu
Minimální výkon traktoru
Hmotnost s dvojitým tyčovým válcem
SYNKRO
Pracovní záběr
Dopravní šířka
Počet radliček
Výška rámu
Minimální výkon traktoru
Hmotnost s dvojitým tyčovým válcem
Údaje jsou nezávazné.
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5003 T

6003 T

5,0 m
3,0 m
17
80 cm
125/170 kW/k
4230 kg

6,0 m
3,0 m
20
80 cm
155/210 kW/k
4550 kg
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Dvojitý tyčový
válec

