
Hi-Tech and efficiency for your crops

I N D U S T R I A S   D A V I D Predrezávač do vinohradov "EFIC"

Hydraulické vyklopenie do pracovnej polohy

Pracovná poloha v zavesení

Bezpečnostná poistka

Hydraulický zdvih

Chladič oleja (opcia)

Vlastný hydraulický okruh (opcia)

Čelné pripojenie na traktor

Pripojenie na trojbodový záves

5 párov rezacích diskov - základná výbava 

Konzola 

Základná výbava:

Automatické obídenie st ĺpov
Použi teľný s t raktormi nad 40 HP
Otáčky rezacích diskov sú nastavi teľné ručne
(otáčky diskov = otáčky t raktora)
Montovateľných 9 párov rezacích diskov, čím je 
vhodný aj  pre kordónové pestovateľské systémy.
Oteruvzdorné rezacie disky (Pradines)
Opatrený snímačom na ochranu vedenia

Technická charakteristika:

Hi-Tech and efficiency for your crops

I N D U S T R I A S   D A V I D Predrezávač do vinohradov "BASIC"

Hydraulické vyklopenie do pracovnej polohy

Pracovná poloha v zavesení

Bezpečnostná poistka 

      Rám pre bočné 
uchytenie na traktor

Hriadeľ rezacích diskov

Čelné uchytenie na traktore

5 párov rezacích diskov - základná výbava

                 Príprava pre zadné 
uchytenie na trojbodový záves

Predajca:

  

  
 

Technická charakteristika:

 

Elektronické
riadenie z 
kabíny traktora
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Hydraulický zdvih

          

Konzola 

Elektronické
riadenie z 
kabíny traktora

 

Základná výbava:

Použiteľný s traktormi nad 40 HP
Rýchlosť otáčania rezacích diskov je nastaviteľná ručne
(cca. 220 ot/min)
Montovateľných 9 párov rezacích diskov, čím je vhodný aj pre kordónové 
pestovateľské systémy
Oteruvzdorné rezacie disky (bórová oceľ)
Prestavbou sa "BASIC" model môže kedykoľvek upraviť na "EFIC" 



Sada pre montáž 
na 3 bodový 
záves traktora 

Ref.KIT-P

Príslušenstvo na želanie:

Technical data and particulars are not binding

Ukončovací rezací 
disk - 1 pár
 
Ref. PDF

Odvalovacie disky - 
1 pár 

Ref. PRA

Bočná rezacia jednotka 
- pár

Ref. PBL

Cladič oleja

Ref. A15

Štandardná rezací disk 
- 1 pár  

Ref. PDA

Montážna sada 
pre čelné uchytenie 
na traktor
 
 

Ref. KIT-F

Vlastný hydraulický 
okruh (60 lit) 

Ref. C7

Zdvíhač vetiev
 

Ref. PLS

09-02-es

Dostupné prevedenia:

EFIC - 2 pracovné polohy EFIC - 3 pracovné polohy BASIC

Možnosti adaptácie s traktorom

Pracovná pozícia hlavy

Otváranie pri stĺpoch

Potreba oleja

Vlastný hydraulický okruh + chladič oleja

Počet párov rezacích diskov
         (minimum - maximum)

  Hmotnosť v (kg)
        (s 5 pármi rezacích diskov) 

Čelná

Univerzálny trojbodový záves

Automatické
Ručné (elektronický joystick)

45 l/min

Opcia - vybavenie na želanie

5-9

480

Čelná
Univerzálny trojbodový záves

Čelná
Trojbodový záves traktora
Bočná (medzi nápravami traktora)

Automatické
Ručné (elektronický joystick)

45 l/min

Základná výbava (60 lit)

5-9

650

Čelná

Čelná

Ručné (elektronický joystick)

30 l/min

Opcia - vybavenie na želanie

3-9

410

Lámacie disky 
- pár 

Ref. PDP

“EFIC”         “BASIC”

 


