
TURBO-CHISEL

Възможност за обработка до 30 cm дълбочина

19cm

38cm
76cm

Повърхност

Колтер 6.5-25cm

Задни раб.органи 6.5-25cm

Предни раб.органи 20-30cm

+15cm
разрохкване

ЛОПАТКИ

КАК РАБОТИ ТУРБО-ЧИЗЕЛ

При работата 

на машината 

колтерите

раздробяват 

растителния 

остатък и 

разрохкват

горните 

почвени слоеве 

улеснявайки 

по този начин 

работата на 

чизелните 

органи. Те от своя страна извършват разрохкване и аериране 

на почвата на дълбочина до 30 сm. Задните специално 

профилирани ролери подравняват почвата и затварят браздите 

образувани от работата на чизелните работни органи, 

като същевременно с това осъществяват и допълнително 

раздробяване на растителните остатъци.

    

НАСИПБРАЗДИ

• ø560 mm патентован турбоколтер
• Избор между различни видове чизелни органи  
• Разстояние между органите 38 cm
• Рама изработена от правоъгълни профили 
150x100 mm
• Самонивелираща рама
• Светлинна сигнализация
• хидравлично регулиране на дълбочината  

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСТРИ

•  Пружинна влачка за каменисти условия

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Модел  Работна ширина (m)  Работна ширина (m)  Тегло (kg)  Брой колтери  Бр.раб. органи Изискуема  
      мощност (кс)

TCN5107  2.7  2.7 3311 15 7 230 – 260

TCN5309 3.4 3.0 4762 19 9 280 – 320

TCN5311 4.2 3.0 5216 23 11 340 – 380

TCN5313 4.9 3.0 5488 27 13 400 – 450

Всички модели на Турбо-Чизел са с транспортна широчина 3 метра или по-малко. Други работни широчини могат да се поръчат до 8.76 метра.

TURBO-CHISEL

B
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Налични са 10 допълнителни модела Turbo-Chisel  
Подходящи за не-европейските пазари. Гамата 
включва машини от 9 работни органа (3.6 метра
транспортна широчина) до 23 работни органа
(4.41) метра транспортна широчина.

ШИРОКА ГАМА

Стойчеви 57-62 ООД 
Централен офис: 
9300 Добрич, ул. „Д. Ковачев” 67
Тел./ факс : 058 667 968, 667 956
Моб.тел.: 088 596 64 76, 088 513 20 68
E-mail : office@stoychevi.com www.stoychevi.com

A =  Предните чизелни органи работят на дълбочина с 3.5 сm 
 по-голяма от задните такива

B =  Задните работни органи оставят дупка или бразди след себе си.
  
C =  Перките са по ъгъл за да връщат почвата от купчинките обратно 
 в браздата. Те разтрошават буците и растителните остатъци.
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ТУРБО-ЧИЗЕЛ е инструмент 
която раздробява и инкорпорира  
растителните остатъци с почвата,  
като същевременно извършва 
и обработване в дълбочина. 
Тази ефективна машина ви 
осигурява  обработка до 30 сm

и е подхядаща за прилагане при 
всякакъв вид почвени условия.

Първия ред работни органи е съставен от усилени 
Parabolic trip работни органи с нон-стоп защита 
разположени на разстояние 76 сm един от друг. 
На втория ред са разположени същите или 
чизелен тип работни органи работещи на по-
малка дълбочина. Шахматнто разположение на 
предните и задни работни органи осигурява 38 cm 
разстояние между тях.

Ако целта ви е да нарежете и инкорпорирате 
растителните остатъци в горните 100-150 mm 
на почвата, обработите и подравните почвата 
така, че пролетта да е необходима само една 
операция преди изсяване, то Turbo-Chisel е 
правилният избор за вас.

ОПЦИИ ПРИ 
КОНФИГУРИРАНЕТО НА 
РАБОТНИТЕ ОРГАНИ

Водещите работни органи с размер 
3.2 x 7.6 cm работят 4 cm по-
дълбоко от задните или могат да 
се настроят на същата дълбочина. 
Задните, разположени един от друг 
на 38 cm, премахват уплътнените  
слоеве и аерират почвата.

Стандартен или Parabolic 
с нон-стоп защита

Задна група Предна група

Усилен Parabolic 
с нон-стоп защита ПРУЖИННА ВЛАЧКА

Влачката, която може 
да бъда избрана вместо 
специално профилираната 
сечка, е усилено 
приспособление за агресивно 
разбиване на почвата и 
растителните остатъци. 
Идеална е за каменисти 
почви.

Този здрав, мощен работен орган 
оказва хоризонтален натиск от 
1,111 кг и е създаден да работи 
при всякакви почвни условия. 
Разположени през 76 cm те работят 
на дълбочина от  30 cm. Крилата 
с размер 17.78 cm повдигат и 
раздробяват почвата радиално на 
посоката на движение.

РАБОТЕН ОРГАН С 
УСИЛЕНА НОН-СТОП 
ЗАЩИТА

Високоиновативни профилирани 
раздробяващи ролери накъсват 
растителните остатъци, докато 
запълват браздата след 
задните работни органи, за да 
оптимизират повърхността. Всеки 
от тях е разположен под ъгъл 
спрямо съседния, за да увеличи 
уплътняването, повишавайки 
влагозапасяването на обработената 
почва.

СПЕЦИАЛНО 
ПРОФИЛИРАН 
РАЗДРОБЯВАЩ РОЛЕРМонтирани на хидравично 

управлявана греда и разположени 
през 19 cm, тези колтери с 
изключителен дизайн се отличават 
с иновативната си релефна 
форма на ножовете, които 
проникват в почвата вертикално 
и излизат хоризонтално. Този 
дизайн осигурява най-добър 
резултат относно срязването 
на растителните остатъци и 
смесването им с почвата на 
дълбочина до 15 cm.

ø560 mm ПАТЕНТОВАН 
ТУРБО КОЛТЕР

TURBO-CHISEL Е ЧАСТ ОТ ТЕХНОЛОГИЯТА
ЗА ВЕРТИКАЛНА ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА, КАТО ИЗВЪРШВА 

ОБРАБОТВАНЕ НА ПОЧВАТА БЕЗ ДА ОСТАВЯ УПЛЪТНЕНИ СЛОЕВЕ

230 - 450 HP

2.66 m - 4.95 m

До 300 mm


