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Farmet v ponuke kypričov s novinkami
Kombinovaný kyprič Triton je jednou z noviniek
českého výrobcu Farmet
Česká Skalice, ktoré sa
v tomto roku oficiálne
uvádzajú do praxe u zákazníkov. Triton kombinuje výhody práce diskových
podmietačov a dlátových
kypričov jedným prejazdom. Jeho prednosťou
je účinné rozrezanie
a premiešanie rastlinných
zvyškov do spracovanej
pôdy a hlboké zónové
prekyprenie zaisťujúce
výborné vsiakanie vody.
Je ideálny predovšetkým
pre spracovanie ťažších
pôd s veľkým množstvom

pozberových zvyškov.
Disky pôdu celoplošne
spracujú až do hĺbky 12
– 15 cm a následne dva
rady mohutných dlát pôdu
zónovo prekypria až do
hĺbky 35 cm.

Pre potrebu celoplošného podrezania s následným efektom zapracovania
a urovnania pozemku, je
v ponuke tiež novinka a to
štvorradový dlátový kyprič
Terrix. Tento stroj môže byť
dodaný v dvoch variantoch
vyhotovenia. Terrix má veľmi široké možnosti využitia
od plytkého celoplošného
podrezávania, po hlboké

prekyprenie do hĺbky až
35 cm.
Terrix Dual má oproti Terrixu umiestnené dláta tandemovo a pracuje na princípe
postupného
spracovania
pôdy do hĺbky až 35 cm.
Vďaka tandemovému usporiadaniu dlát má významne
nižší ťahový odpor so zachovaním kvality kyprenia. Vysoká istiaca sila (až 450 kg)
zaisťuje využitie stroja do
ťažkých podmienok s vyšším
podielom rastlinných zvyškov. Terrix Dual je výbornou alternatívou k orbe.
Pre zvýšenie efektu celoplošného podrezania je
možné dláta Terrix doplniť

o bočné krídla.
Medzi osvedčené kypriče
od Farmet môžeme pokojne zaradiť aj hĺbkový kyprič
Digger, ktorý svojou perfektnou prácou na poli oslovil
viacerých farmárov. Jedným
prejazdom vykoná hneď
niekoľko operácií a spracuje pôdu do hĺbky až 50 cm.
Stroj má masívne vyhotovenie dlát v dvoch radoch so
samostatným hydraulickým
istením každého radu. Rozrezávacie a usmerňovacie
taniere a zadný utláčací hrotový valec, dokonale upravia
spracovanú vrstvu pôdy. Je
využiteľný ako alternatíva
orby s intenzívnym premie-

Digger 3 Fert Compact – zónová aplikácia hnojiva.

šaním vrchnej vrstvy pôdy
a rozrušením podorničnej
vrstvy, bez vyťahovania biologicky neaktívnej vrstvy
pôdy.
Ďalšou pridanou hodnotou tohto stroja je možnosť
aplikácie
granulovaných
hnojív. Digger možno doplniť o špeciálnu aplikačnú
súpravu – t. j. verzia nadstavby nad kyprič, alebo ako
vpredu nesený zásobník na
hnojivo s dávkovačom pre
aplikáciu hnojiva. Takto
vybavený kyprič je vynikajúcim riešením pre zásobné
hnojenie. Presná aplikácia
prebieha zónovo, t. j. do
dvoch rozdielne vami zvolených hĺbok uloženia hnojiva.
Triton 600.

Terrix 450 v nasadení.
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