Radličkový secí stroj TS EVO

Cenově zajímavá
alternativa

S í stroj
Secí
t j TS EVO jje v přepravní
ř
í
poloze velice kompaktní. Zároveň je
na obrázku vidět nástupní plošina,
z které je výborný přístup
do zásobníku.

Přesné
Př
é a spolehlivé
l hli é výsevní
ý
í ústrojí
ú t jíí
Kverneland Accord je umístěno na
boku násypky. Díky tomu je velmi
dobře přístupné a kalibrační zkouška
se stává pohodlnou záležitostí.

Čtyři
Čt ři pracovníí zóny
ó zaručují
č jí
spolehlivé zasetí v rozličných
podmínkách.

TS EVO – pět řad radliček pro vysokou průchodnost
Velká kola, která jsou
unikátní u této kategorie secích strojů,
zaručují vysokou
stabilitu a precizní
kopírování terénu.

Secí stroj TS EVO je možné vybavit
elektropohonem výsevního ústrojí.
Potom je pro ovládání stroje použit
ovládací terminál Tellus, který je
ISO-Bus kompatibilní.

Hydraulicky
ovládaná
smyková
sekce
urovná povrch
před radličkami.

Snadný přístup
k výsevnímu
ústrojí.

Výsevní botka z vysoce kvalitního
materiálu používá systém odpružení
Auto-Reset, známý z pluhů Kverneland.

TS EVO má třídílný rám pro dokonalé
kopírování. Nastavení secího stroje se
děje bez použití nářadí. Jsou zde použity
regulační šrouby se stupnicí. Unikátní
uložení výsevního ústrojí na straně
znamená snadný přístup a snadnou
Model
Pracovní záběr (m)
Přepravní šířka (m)
Počet radliček
Objem zásobníku (l)
Výsevní dávka (kg/ha)

TS EVO 4000
4
3
26/32
1200–2200
1,8–360
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Nezávisle zavěšená
přítlačná kola utužují zasetý
řádek a zajišťují dobrý styk osiva s půdou.

kalibraci
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nu
výsevního ústrojí. Každé nastavení
se provádí bezpečně s oběma nohama
na zemi. Velký zásobník až 2200 l
umožňuje setí s minimálním
přerušováním. Slupice v 5 řadách
znamenají výbornou průchodnost stroje.
TS EVO 4800
4,8
3
32/38
1200–2200
1,8–360

TS EVO 5000
5
3
32/40
1200–2200
1,8–360

Váš prodejce:

Jsou použita velká kola 11,5/80–15,3
pro lehčí tažení a lepší kopírování
terénu. Umístění kol uvnitř rámu
znamená nejlepší ovládání stroje. Při
nízkých provozních nákladech a příznivé
pořizovací ceně se TS EVO stává
zajímavou alternativou setí do mulče.
TS EVO 5600
5,6
3
40
1200–2200
1,8–360

TS EVO 600
6
3
40/48
1200–2200
1,8–360

