ACCORD OPTIMA HD teleskopický rám 4,0 m, 6 řádků (mechanický pohon)
Základní výbava teleskopického rámu 4,0 m
Rám a nosník výsevních jednotek včetně uchycení jednotek
3-bodový závěs kategorie II. s přípravou pro rychlozávěs
Ventilátor pro vytváření podtlaku s pohonem 540 ot/min
Kloubový hřídel pro pohon ventilátoru
Odstavné parkovací nohy
Plynulé nastavení rozchodu opěrných kol
Hydraulicky ovládané znamenáky
Standardní převodovka pro nastavení rozteče osiva (kukuřice 6 - 26 cm)
Centrální pohon od opěrných kol 7,00 - 12 AS

VISUS

Výsevná jednotka HD
Paralelogramový závěs pro mechanický pohon
Zásobník osiva 55 litrů
Dvojice prořezávacích kotoučů - s vloženou tvarovací botkou
Opěrná hloubková kola pro plynulé nastavení hloubky setí
Zatlačovací V kolo 25 mm šíře
Základní přítlak na jednotku 129 kg (vlastní hmotnost)
Možnost třístupňového dotížení jednotky až o 100 kg

Popis

ks Cena celkem

Teleskopický rám 4,0 m (přepravní šířka do 3,00 m) pro 6 závěsů diskových výsevních jednotek HD
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Výsevní jednotka dvoukotoučová - disková HD s mechanickým pohonem výsevního srdce
Výsevní kotouč 3250 (32 otvorů; Ø 5 mm) pro výsem kukuřice
Zatlačovací mezikolo pro výsevní jednotku HD umístěné bezprostředně za výpadem z výsevního srdce
Sada zesílených pružin pro dodatečné dotížení ve třech krocích (maximálně do 100 kg)
* Deflektor pro usměrňování proudu vzduchu (mořidlem kontaminovaného) od ventilátoru
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Kontrolní elektronika VISUS (pro 6 výsevních jednotek) pro monitorování funkcí stroje a
optoelektronickou kontrolu výsevu. Součástí je monitor včetně držáku, hlavní ovládací elektronický box.
Řádkové přihnojování včetně upevňovací sady na rám se dvěmi zásobníky s kapacitou 450 l a
dvoudiskovými botkami pružinově jištěnými. Dávkování 88 - 471 kg/ha zajištěno málečkovým
dývkovacím ústrojím pro každou výsevní jednotku. Vzduchová podpora dopravy hnojiva na krajních
botkách.
Navýšení zásobníku hnojiva o 330 l pro pevné rámy 3 a 4,5 m a 4,0 m teleskopický rám

Akční nabídka sezona 2014/2015 cena celkem
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619 000 Kč

!!! Akční cena pro stroje objednané v mimosezonním období a platí do vyprodání zásob !!!
* snižuje rozptyl chemických látek (zejména insekticidních mořidel) do ovzduší a zlepšuje hygienu práce pro obsluhu stroje - od
roku 2012 vyžadováno legislativou ČR

kontakt: Pavel Dvořák tel: +420 602 158 154; e-mail: pavel.dvorak@kvernelandgroup.com

