
Model Šířka (m) Hmotnost  Počet Typ radliček Požadovaný  
  (kg)* radliček  příkon (hp)

DTX® 300 3,0 2 600 5 Pro-Lift 150-300

• Nesený stroj
• Pracovní hloubka: 250 - 400 mm (10” -16”)
• 2 řady talířů s průměrem 500mm. Plynule nastavitelný 

pracovní úhel, čistá rozteč talířů 125mm 
• Pěch DD Lite o průměru 600mm
• Stupňovitě uspořádané radličky (325 mm [13“] 

od předního stupně po zadní stupeň) pro lepší 
průchodnost rostlinných zbytků

• Odstavné parkovací nohy
• Skříňka na nářadí

TECHNICKÁ DATA DTX 300
STANDARDNÍ SPECIFIKACE

VOLITELNÉ DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ

Univerzální a nákladově efektivní řešení pro 
zpracování celého půdního profilu

•  Slupice Low Disturbance (LD) místo slupic Pro-Lift
•  Pěch DD Lite o průměru 600mm se vzdálenostmi 

kotoučů 234mm místo pěchu DD Lite 600 se 
vzdálenostmi kotoučů 200mm (zvýšení hmotnosti 
stroje o 100kg)

•  Válec Aqueel II místo pěchu DD Lite
• Výsevní jednotka OSR 6 pro setí drobnosemenných 

plodin včetně řepky

250 mm 
(10”)

400 mm 
(16”)

RADLIČKY PRO-LIFT

TALÍŘ PRO-ACTIVERADLIČKY LD

®

VÝSEVNÍ JEDNOTKA OSR 6
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Mimořádně univerzální stroj DTX 
300 je koncipován jako nesený 
podmítač  a kypřič pro traktory v 
rozsahu 150 – 300HP.

Tato koncepce má mnoho způsobů využití, 
lze s ním například zpracovávat půdu mělce, 
také umí zpracovat celý půdní profil v jedné 
jízdě, až do hloubky 400mm. Díky možné 
regulaci pracovního úhlu talířů lze DTX využít 
i pro urovnání hrubé brázdy po pluhu. Je-li 
DTX 300  využito pro podmítku 
strniště po sklizni, zanechává 
perfektně připravené seťové 
lůžko, zkonsolidovaný profil a 
jemnou strukturu.

DTX® 300 NABÍZÍ MIMOŘÁDNOU VÝKONNOST 
SPOLU S FLEXIBILITOU A KVALITOU

150 - 300 HP

3,0 m

250 - 400 mm

KOMFORTNÍ NASTAVENÍ PRACOVNÍHO 
ÚHLU TALÍŘŮ

Plynule nastavitelný pracovní úhel talířů umožňuje měnit intenzitu 
zpracování půdy. Při volbě ostrého úhlu dosáhnete maximálního 
promísení již při jednom přejezdu, zatímco menší úhel 
použijete pro posklizňovou podmítku. Volba pracovního úhlu 
je regulována podle druhu půdy, aktuální vlhkosti, množství a 
charakteru rostlinných zbytků. Nastavením pracovního úhlu talířů 
lze za sucha pozitivně měnit i úhel vnikání stroje do tvrdé půdy.

PODRÝVACÍ SLUPICE  
PRO-LIFT

Pět podrývacích slupic Pro-Lift je standardně 
osazeno v přední části stroje DTX. Rozteč 
slupic je 545mm a díky malé tloušťce 20mm 
mají velmi malý odpor při pronikání půdním 
profilem. Pracovní hloubka je stavitelná do 
400mm a Pro-Lift lze osadit třemi typy křídel 
podle aktuálního stavu a vlhkosti půdy. Tyto 
radličky jsou vynikající v těžších půdách a v 
podmínkách vyžadujících hlubší prokypření.

SNADNÉ 
NASTAVENÍ 
HLOUBKY

Pracovní hloubku stroje 
nastavujeme přes zadní 
pěch DD Lite. Nastavení 
požadované hloubky je 
rychlé a jednoduché.

ZADNÍ PĚCH DD LITE

Patentovaný zadní pěch DD Lite o 
průměru 600mm s roztečí kotoučů 
200mm konsoliduje půdu do hloubky 
a vytváří seťové lůžko s jemnou 
strukturou, odolné povětrnostním 
vlivům. Na přání lze zvolit těžší pěch 
DD 600 s roztečí kotoučů 234mm.

DVĚ ŘADY 
NASTAVITELNÝCH TALÍŘŮ

Jednotlivě uložené talíře průměru 
500mm a roztečí 250mm perfektně 
zpracovávají vrchní profil půdy a 
zapravují rostlinné zbytky. Uložení 
slupic a domečků uvnitř talířů významně 
podporuje průchodnost stroje.

LD SLUPICE PRO 
MĚLČÍ ZPRACOVÁNÍ

Na přání lze stroj osadit 
slupicemi typu LD (Low 
Disturbance), které jsou určeny 
pro práci do hloubky 250mm.

Účinek DD pěchu
Působením DD pěchu se 

rozbijí hroudy a trhliny se 
dále šíří

Rozbité nebo popraskané hroudy 
zůstávají v ideálním stavu pro  

další působení počasí

VYNIKAJÍCÍ 
PRŮCHODNOST 
ROSTLINNÝCH ZBYTKŮ

Díky velkému prostoru mezi 
jednotlivými pracovními sekcemi 
si stroj DTX 300 poradí i s velkým 
objemem rostlinných zbytků.
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