
SUB-SOILER

SUB-SOILER за хомогенна и плодородна почваSUB-SOILER

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

• Non-stop или болтова защита на органите
• Колтер Ø500 mm за намаляване на 
  теглтителното усилие
• Дълбочина на работа до 45 cm
• Височина на рамата 100 cm
• Рама изработена от вискоякостна стомана
• Навесна или прикачна версия

АКЦЕНТИ

ОПЦИИ

• Работен орган No-Till Point
• Задни подравнителни и притъпкващи ролери

Модел	 Работна	широчина	(m)		 Брой	органи	 Разстояние	между	 Необходима
	 	 	 органите	(cm)	 мощност	(hp)

SS300									 3.0		 3	 70	или	75	 200	–	240
	 3.0		 4	 70	или	75	 280	–	320
	 3.0		 5	 68	или	70	 350	–	400
	 3.0		 6	 54	или	56	 430	–	480

ЗАДНИ	РОЛЕРИ No-Till

НАВЕСЕН	SUB-SOILER	В	ТРАНСПОРТНО	ПОЛОЖЕНИЕ
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Продълбочителя на Great Plains е 
машина разработена за системата на 
вертикална обработка на почвата но 
се използва и при конвенционалната

Вместването на продълбочителя в 
конвенционалната технология позволява 
разрушаването на уплътнените слоеве получени в 
следствие използването на плугове, култиватори, 
дискови брани и др. Това позволява на растенията 
да развият силна коренова система и без 
затрудниение да достигат така важната влага в 
дълбочина.

Освен поддържане на хомогенна структура 
на почвата, продълбочителя способства за 
развитието на популацията на организмите 
живеещи в нея, а по този начин подобрява 
хумусния й състав и нейната плодородност.

ПРОДЪЛБОЧИТЕЛЯ РАБОТИ В ДЪЛБОЧИНА ЗА ДА ВИ
ОСИГУРИ ПОЧВА С ХОМОГЕННА СТРУКТУРА  

NON - STOP ЗАЩИТА

Като опция се предлага non-
stop  защита на работните 
органи като пружините 
осигуряват сила в хоризонтално 
направление от 1360 kg   

 200 - 480 HP

ØИРИНА 3.0 m

ДЪЛБОЧИНА  450 mm

С NON-STOP ЗАЩИТА

Системата е оборудвана със 
силна non-stop защита съставена 
от две пружини, които заедно с 
no-till работния орган гарантират 
безкомпромисно разрушаване 
плътнените слоеве без значение 
колко е уплътнена почвата или 
количеството камъни в нея.  

СТАНДАРТЕН ОРГАН 

Този държател с болтова 
защита е оборудван с работен 
орган с широчина 5 cm или 
17.5 cm и осигурява стабилна 
работа и сигурно разрушаване 
на плътнените слоеве. За по-
оптимална работа може да се 
оборудва с No-till работен орган 
по желание.       

Работната дълбочина се задава и поддържа посредством опорни 
колела, които са разположени пред работните органи и осигуряват 
поддържане на дълбочината дори и при значително вълнообразни 
терени.

3 - 5 cm под плужната пета

Продълбочителя разрушава уплътнените слоеве с цялата си   работна 
широчина като извършва повдигане на почвата и след това рязко я 
спуска. За да бъде извършено това действие е от важно значение 
работните органи да са подредени в една редица и да работят на 
дълбочина 5cm под уплътниения слой.

25	-	
44	cm

1360 kg

ПРИНЦИПИ

НАСТРОЙВАЩО 
СЕ ОПОРНО 
КОЛЕЛО

КОЛТЕР ø500

Целта на колтера е 
срязване на растителния 
остатък и намаляване на 
необходимото теглително 
усилие.  

Положението на опорното 
колело се настройва 
лесно посредством 
приложения винт.


