Stroje pre vertikálne
spracovanie pôdy

TRIO

TRIO je unikátny stroj na spracovanie pôdy na-

Quatro je špeciálny stroj na zapracovanie veľké-

vrhnutý a vyrábaný v Británii. Slúži na obrába-

ho množstva pozberových zvyškov do pôdy jed-

nie pôdy v jednom prejazde pričom v prvej ope-

ným prejazdom. Samotná dĺžka stroja 6 m bez

rácii pôdu podryje, v druhej plytko premieša a v

tiahla zabezpečuje intenzívne premiešanie pôdy

tretej utlačí patentovaným valcom Multipacka.

a zároveň hĺbkové podrytie radlicami od 20 až

TRIO sa vyrába v nesenej verzii v zábe-

do 40 cm. Patentovaný valec Multipacka svojou

re 2,5-3 metre a v ťahanej od 3,5 do 6,6 m.

hmotnosťou uzatvára povrch a zabraňuje výparu.

• Nastaviteľné podrývacie radlice až do

QUATRO

• Štvorradová konštrukcia

hĺbky 40 cm

• Taniere - Radlice - Taniere - Valec

• Vzdialenosť 50 cm

• Hydraulické istenie stĺpic

• Istené hydralicky al. strižným kolíkom

• Hydraulické nastavenie tanierov

• Rozrušenie utlačených vrstiev

• Zábery od 3 do 6 m

• Hrot s karbidovou špičkou.

• Párové uchytenie tanierov
• Sekcia diskov párovo uchytených na
jednom držiaku
• Jedno valčekové ložisko pre dva
taniere

• Rôzne varianty hrotov a krídiel
• Ochranný štít stĺpice
• Ultra tenký hrot pre lepší prienik

• Možnosť odstránenia sekcie diskov

• Zlepšenie vsakovania vody

• Uloženie na gumových tlmičoch

• Sprístupnenie podzemnej vody

• Priemer tanierov 51 cm
• Valec Multipacka s priemerom 76 cm
• Vzdialenosť obručí 25 cm
• Dokonalé utlačenie podporujúce vododržnosť s drtviacim účinkom.

Robustná konštrukcia

• Valec Multipacka s priemerom 76 cm
• Vzdialenosť obručí 25 cm
• Hĺbkové i povrchové utlačenie ťažkých pôd.

do všetkých podmienok

MULTIPRESS

MIXIDISC
Multipress

je

trojradový

radličkový

ky-

Mixidisc je stroj navrhnutý pre vysoké pracovné

prič navrhnutý na celoprofilové spraco-

rýchlosti 10-15 km/h. Výborne zvláda podmietku

vanie pôdy do hĺbky 2,5 až 25 cm. Zá-

po zbere ako i zapravenie pozberových zvyškov

roveň vyrovnáva povrch pôdy pomocou

a prípravu pôdy pred sejbou, prípadne vyrov-

smykovej lišty a valca. Je vyrábaný v ne-

nanie povrchu pôdy po orbe. Vyrába sa v ne-

senej i ťahanej verzii v záberoch od 3 do 6 m.

senej verzii v záberoch 3-6 m a v ťahanej 4-9 m.

• Svetlá výška rámu 750 mm

• Párové uchytenie tanierov

• Vzdialenosť radličiek 30 cm

• Dva taniere na jednom ložisku

• Kryté pružinové istenie stĺpic

• Dva taniere na spoločnej hriadeli

• Šírka radličky 31 cm pre prekrytie

• Priemer tanierov 51 cm

• Premiešanie pozberových zvyškov
• Škrabka na vnútornom tanieri
• Hydraulicky nastaviteľná smyková
lišta
• Drvenie hrúd a vyrovnávanie pôdy
pred valcom
• Šírka lopatky 15 cm s medzerou 10 cm

• Uchytenie na 4 gumových tlmičoch
• Pracovná hĺbka 4-16 cm
• Stranové obmedzenie v štandarde
• Osvetlenie a vzduché brzdy
• Tiahlo s paralelogramom (záves vždy
v rovine)

• Telo valca valca 609x10 mm
• Možnosť aj iných valcov

• Valec Multipacka s priemerom tela
50,9 cm s obručami priemer 70 cm
• Vzdialenosť obručí 25 cm
• Hĺbkové i povrchové utlačenie ťažkých pôd.

Robustná konštrukcia

do všetkých podmienok

GLS

Subsoiler

Príslušenstvo

GLS GrassLandSubsoiler - sa dá

Čelné závažie na traktor s úložným prie-

preložiť

storom pre náradie a radličky.

ako

trávnikový

podryvák.

Je špeciálne navrhnutý tak, aby ne-

Maximalizujte ťahové vlastnosti traktora.

premiešaval mačinovú vrstvu a za-

Závažie je vyrábané v prevedeniach

bezpečil len jej prevzdušnenie. Je

1000, 1500, 2000, 2500 kg.

vyrábaný v záberoch 2,3 až 2,8 m

Farebné prevedenie na želanie

• Kotúčové krojidlo

• SUMO Seeder

• Veľmi úzka radlica (nôž)

• Prísev medziplodín

• Istenie hydraulicky al. strižným kolíkom

• Nerezové prevedenie

• Ťažký valec so žraločou plutvičkou

• 6 alebo 12 vývodov.

• Možnosť vybavenia zavlačovačom pre

• Výsevný systém ORGA s možnosťou

vyhrabávanie stariny

výsevku 1-350 kg/h

• Montáž nádrže pre prísev
Subsoiler je dizajnovaný ako masívny

• Čelný valec Multipacka

podryvák s hĺbkou spracovania do 50

• Úprava orby pomocou čelných radličiek

cm. V masívnej konštrukcii je vyrábaný
v rôznych záberoch nesenej (2,7 - 4,5
m) ako aj ťahanej verzii (4,7 - 5,9 m).

a ťažkého valca
• Vyrábané v záberoch od 1,5 až do 5 m
v sklopenej variante

• Mohutný rám 250x15x16 mm
• Tiahlo s paralelogramom (záves vždy
v rovine)

• Predĺženie závesu na trojbod
• Všetky alternatívy zápojení (oko,

• Predné kotúčové krojidlo
• Vzdialenosť radlíc 650 mm
• Zavesenie kategorie III alebo IV

guľa K80)
• Lepšia manévrovateľnosť i ťahové
vlastnosti

• Nastavenie hĺbky podložkami

Robustná konštrukcia

do všetkých podmienok

Prehľad produktov SUMO

MIXIDISC

LDS

RIPPA

DTS

STRAKE

ŤAHANÝ PODRYVÁK

ŤAHANÉ SKLOPNÉ TRIO

NESENÝ PODRYVÁK

SUMOSEEDER

SKLOPNÉ TRIO

ŤAHANÉ PEVNÉ TRIO

QUATRO

ČELNÉ SUMO

GLS

ČELNÉ ZÁVAŽIE

Sumo UK Ltd

Ematech-Technologie s.r.o.
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Redgates, Melbourne
York, YO42 4 RG
www.sumo1.com

Hlohovecká 11
951 41 Lužianky (Nitra)

+421 905 422 391
ematech@ematechtechnologie.sk
www.ematechtechnologie.sk

