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JEDNOTALÍŘOVÁ ROZMETADLA



Malá a jednokotoučová rozmetadla doporučujeme při malých a
středních pracovních šířkách. ES 100 M3 Special je jednokotoučové
rozmetadlo které dosahuje nejlepšího rozptylu při rozmetání (VK
11,9% u 31m). Přípravky proti slimákům je možné použít až na
28m pracovní šířky. Tento model je možno dovybavit senzorikou
pro kotouč.



DVOUTALÍŘOVÉ ROZMETADLO

Pneumatická secí zařízení pokrývá téměř všechny aplikace v
moderním zemědělství. Přesné dávkování zajišťuje výsevní hřídel.
K dispozici je několik velikostí nádrží. Vynášení materiálu pomocí
hadic a odrážecích plechů těsně nad půdním povrchem umožňuje
přesnou aplikaci semen zeleně, podsevů, travních dosevů atd.
Můžete si individuálně vybrat jeden z našich řídících modulů, který
bude odpovídat vašim požadavkům.



Dvoukotočové rozmetadlo je nejlepším na trhu pro přípravky
k hubení slimáků. S pracovní šířkou až 31 m a s příčným
rozptylem (VK 11,9% 31 m) je nejpřesnější stroj v použití granulí
proti slimákům. Potvrzeno nezávislými testovacími instituty a
odbornými časopisy.



MULTIDÁVKOVAČE
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PNEUMATICKÉ SECÍ ZAŘÍZENÍ S VELKÝM ZÁSOBNÍKEM
Tyto modely našeho pneumatického secího stroje jsou ideální pro
zemědělce s velkými plochami. Všechny součásti jsou dokonale
přispůsobeny požadavkům na intenzivní používání.


Multidávkovače kombinují výhody pneumatického secího stroje
a talířového rozmetadla. Kompaktnost stroje a přesné dávkování
jsou zde prioritou. Kombinuje výhody obou zařízení. Stroj MD
lze použít v kombinaci s rozmetacím kotoučem nebo přesné
dávkování zajistí výsevní hřídel.

PNEUMATICKÉ SECÍ ZAŘÍZENÍ

PNEUMATICKÉ SECÍ ZAŘÍZENÍ EDICE PRO HNOJENÍ
Dodatečně k mnoha přednostem PS (viz víše) je tato řada odolná
proti korozi a také rezistentní vůči hnojivům. V nabídce několik
velikostí nádrží. Tato edice pro hnojení najde své uplatnění při
aplikaci hnojiv, mikrogranulátů a granulátů na ochranu rostlin.
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PNEUMATICKÉ SECÍ ZAŘÍZENÍ TWIN



LUČNÍ KOMBINACE

„TWIN-PS“ má rozdělenou nádobu na dvě části. Dvě osiva, hnojiva
nebo granuláty se mohou nezávisle na sobě dávkovat. Odpadá
problém s rozdílnou velikostí rozdílného osiva, rozptylem a
umístěním do požadované hloubky.



NOSIČ STROJŮ

Luční kombinace je ideální na dosev a nový výsev travin v
kopcovitém terénu. Velká výhoda je možnost umístění stroje na
zadní nápravu nebo rozdělit na dvě části. Brány na přední nápravu
a válec na zadní část stroje. Nízký požadavek na výkon traktoru.



PROFI LUČNÍ BRÁNY

Nosič strojů zjednodušuje kombinaci našich pneumatických secích
strojů s tažnými stroji na zpracování půdy. Secí stroj se připevní na
strojový nosič, pouze kabeláž a odrazové plechy se nacházejí na
půduzpracujícím stroji. To zajišťuje ideální rozpoložení váhy. Zátěž
leží na zadní ose traktoru místo na rámu stroje.



LUČNÍ BRÁNY


Luční brány pracují intenzivně a spolehlivě s jedinečnou kombinací
8 a 10 mm prstů. Agresivita pracovního postupu se dá individuálně
nastavit. I přes relativně malém nároku na výkon tažného stroje
dosáhne širokého záběru. Urovnání, vyčesání a výsev - všechno v
jedné pracovní operaci.
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Profi luční brány odpovídají dnešním nárokům na intenzivní péči
o louky jak u profesionálních podniků, tak i u menších farem. Díky
jedinečné kombinaci 12 a 8 mm silných prstů je travní porost
optimálně opracován. Válec v zadní části zajišťuje přítlak a správné
zapravení osiva do půdy.

LUČNÍ VÁLCE
Dokonalý stroj pro zlepšení přitužení půdy a tím i cíleného
vzcházení osiva. Tyto válce jsou mnohostranně použitelné.
Možnost výběru mezi Cambringe a ozubenými válci. Eventuelně
můžete použít k dosevu i novému přísevu v kombinaci s našimi
přístroji Multidávkovače a Pneumatická secí zařízení.
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POLNÍ BRÁNY


Hlavním úkolem je likvidace nežádoucích plevelů. Při tažení prstů
po povrchu půdy dochází k vytrhání plevele, který se nachází v
rané i pozdní fázi klíčení a jeho odložení na povrch půdy. Zde
plevel zasychá a odumírá. Takto lze zlikvidovat přibližně 90 %
klíčenců plevele v porostu.



POLNÍ BRÁNY VARIO

Univerzální dávkovač je díky výsevní jednotce vyrobené z ušlechtilé
oceli spolehlivým profesionálním strojem při zimní údržbě
na aplikaci soli, drti nebo směsi. Použití je možné s traktory,
malotraktory, čtyřkolkami i teréními vozy.



Polní brány Vario se přizpůsobí svým jedinečným pístovým
přítlakem prstů k povrchu půdy. Pružinový systém přesně kopíruje
povrch, rovnoměrný přítlak na bramborový hrůbek ze všech stran,
pěstovaná rostlina zůstává nepoškozená.



HVĚZDICOVÝ KULTIVÁTOR
Hvězdicový kultivátor s rotujícími kypřícími kotouči které
vykořeňují plevel, podporují tvorbu nových výhonů a kultury,
zapracovávají kyslík do půdy a rozrušují tvrdý půdní škraloup. Díky
rotaci kotoučů se na prstech nezachycují rostliny ani jiné půdní
zbytky. Je možno nastavit stupeň účinnosti pomocí šikmé polohy
kotoučů v rozsaho 0 – 30 stupňů.
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ROZMETADLA PRO ZIMNÍ ÚDRŽBU

APLIKÁTOR PRO TEKUTÉ HNOJIVO
Aplikovat tekuté hnojivo je možné během setí. Také v oblastech
efektivního navrácení živin do půdy pro rostliny a mikroorganismy,
siláž, stabilizace rostlin. Zlepšení půdy existuje mnoho různých
využití. Přená aplikace průchodu trysek pomocí senzorů. Výběr
hadic a trysek.



SADA PRO PŮDNÍ ROZBOR
S sadou pro půdní rozbor můžete snadno zkontrolovat půdu a
rychle zjistit důležité ukazatele: pH, obsah dusičnanů, uhličitanů,
agregát a stabilitu humusu, půdní infiltraci, půdní teplotu, obecné
zhutnění, půdní zóny, rozdíly mezi půdními typy, rozpoznat stav
a potřeby vaší půdy a v případě potřeby můžete efektivně zlepšit
kvalitu.
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Bohdana BAČÁKOVÁ
Tel.: +43 (0) 2913 / 8001-436
bohdana.bacakova@apv.at
Navštivte nás také na…

Údaje jsou bez záruky, tiskové chyby a změny vyhrazeny!
Všechny obrázky jsou ilustrační.

