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VN – A további ajánlatunk

TerraDig RIP – A tökéletes talajlazítás

2 robosztus kialakítás: TerraDig RIP 950

A TerraDig RIP 950 lazító 5 és 7 késes kivitelben, 2,5 és 3,0 méteres
munkaszélességben érhető el. A keretmagasság és kialakítás lehetővé
teszi a kb. 55cm mélységű munkavégzést.

TerraDig RIP 1050

A TerraDig RIP 1050 lazítóval a nagyobb keretmagasság miatt elérhető
akár a 65 cm munkamélység is. Ez a típus 5, 7 és 9 késes kivitelben,
2,5, 3,0, és 4,0 méteres munkaszélességgel kerül forgalomba.

A lazítás jellemzői
Mindkettő típusra jellemző az intenzív lazító hatás a megfelelő talajmélységben és az egyidejű aprítás és keverés a felsőbb talajrétegben. A
különleges kialakítású késeknek köszönhetően a teljes munkaszélességben átdolgozásra kerül a talajszelvény. A fordítható lazító betét és az
alapfelszereltséghez tartozó kopólap a késeknél csökkenti a kopásból eredő költségeket. Az ugyancsak alapfelszereltséghez tartozó szárnyas
lazítók a munkamélység függvényében 2 magassági helyzetben állíthatók és erősítik az aprító és keverő hatását a munkagépnek. A vágókések
feladata az egyenletes felszín elősegítése és ezáltal a következő munkaművelet megkönnyítése.

TerraDig RIP 950

Túlterhelés elleni védelem

TerraDig RIP7

A talajkímélő művelési rendszer alapgépe
Az előnyök áttekintése:
2 gerendelyes kialakítás nagy átömlési
keresztmetszettel, amely garancia az
eltömődésmentes munkára nagy munkamélység esetén is
Eltömődésmentes munka nagy szármaradvánnyal borított táblákon is
Kitűnő talajbahúzás és a felső réteg
aprítása a szárnyas kapákkal
Az agresszív lazítókések csökkentik a kopásból eredő költségeket. A
nyírócsavaros biztosítású lazítókéseken fordítható lazítóbetét garantálja a
hosszú élettartamot.

Tömörödött talajokon a növénytermesztés kockázata kiemelten magas
a talaj vízbefogadó képességének és légátjárhatóságának csökkenése
miatt. Kötött talajokon a lazítás szerepe még erőteljesebb a termésbiztonság növelésében. A VN TerraDig RIP lazító kitűnő lazítást hajt végre
a megfelelő mélységben a felső talajréteg egy időben történő aprítása
és keverése mellett. Minőség szempontjából így egy gépben egyesül az
eke, a kultivátor és a lazító munkája.

A TerraDig RIP lazítók túlterhelés elleni
védelmét nyírócsavarok látják el. A kések
felső részén, védett helyen elhelyezett
nyírócsavarok védik a késeket és a vázat a
káros dinamikus hatásoktól. Kioldás esetén
a csavarok könnyen cserélhetőek.

Henger állítás
A TerraDig RIP 950 alapfelszereltségben mechanikus hengerállítással van ellátva. Itt egy
csap-furat rendszerrel állítható be a kívánt
munkahelyzet. Kérésre elérhető a hidraulikus hengerállítás, amely fokozatmentes
helyzetállítást tesz lehetővé a traktorfülkéből
(kettős működésű munkahenger).

Dupla tüskés henger
Mindkét lazító típus alaphelyzetben kettő
sorban elhelyezett tüskés hengerrel van
ellátva. Ez a hengertípus nem csak az optimális lezárásról gondoskodik, hanem
átdolgozza a felső talajréteget is. A kettő
henger munkahelyzete egymáshoz képest
is állítható, általában ha az első henger kissé magasabban helyezkedik el, akkor szebb
felszínt érhetünk el.

TerraDig RIP 1050

