
TECHNICKÁ DATA

SL

Flexibilita a snadné použití – vítězná kombinace

Model  Pracovní šířka (m) Počet radliček Hmotnost (kg)* Požadovaný příkon (hp)

SL 400  4,0 10 5 850 200 - 360

SL 500 5,0 12 7 400 250 - 420

SL 600 6,0 14 8 400 300 - 420

SL 700 7,0 16 11 500 400 - 600

Na přání lze objednat také zadní závěs s dvěma hydraulickými okruhy, 
pro agregaci dalšího stroje pro zpracování půdy nebo válení

•  Průměr talířů 500mm (600 u modelu SL 700)
•  Rozteč talířů (čistá) 125mm
•  Pracovní hloubka radliček 150-250 mm
•  Typ radliček ST – odpružené
•  Zadní pěch DD Lite, průměr 600mm, rozteč DD 

kotoučů 200mm*†
•  Hydraulické brzdy
•  Kompletní sada světel podle evropských norem pro 

jízdu na silnicích
•  Transportní šířka 2,7 m (3,0 m u SL700)
•  Zadní závěs s hydraulickým okruhem

STANDARDNÍ SPECIFIKACE

VOLITELNÉ DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ 

• Zadní závěs s dvěma hydraulickými okruhy
•  Sada vzduchových brzd (místo hydraulických)
•  Výsevní jednotka OSR 8
•  Radličky Low Disturbance (LD) místo radliček ST
•  Přední závěs oko místo pravítka (u SL 400 – 600)

* SL 700 je osazeno zadním DD pěchem průměr 700mm, rozteč DD kotoučů 230mm
† Možnost rozteče DD kotoučů 150mm u SL 400, SL 500 a SL 600

Volitelná výbava OSR pro setí 
drobnosemenných plodin včetně řepky 
nabízí přesný výsevek a dále zvyšuje 
flexibilitu a produktivitu stroje SL.

SL
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Jedna řada talířové sekce Pro-Active, 
následovaná dvěma řadami radliček 
ST, další řadou talířů a tadním DD 
pěchem o průměru 600mm (DD 
700mm u SL 700) skutečně zastane 
všechnu práci. Stroj SL je schopen 
pracovat v mělké hloubce talíři a ve 
větší hloubce kypřícími radličkami, 
přičemž tyto dvě různé 
operace provádí v 
jednom přejezdu.

Seřizování na poli je rychlé a 
jednoduché, díky čemuž je stroj 
pro kombinované zpracování 
půdy SL schopen poradit si s 
různými druhy půd, s různými 
podmínkami a různými objemy 
rostlinných zbytků.

Konstrukce radliček zajišťuje 
kompletní zpracování půdního 
profilu do hloubky, bez 
vynášení hrud a půdního podloží na povrch. 
Konečným výsledkem je vysoce kvalitní, 
vyrovnané seťové lůžko s jemnou strukturou.

IDEÁLNÍ PRO NEJRŮZNĚJŠÍ PŮDNÍ DRUHY A PŮDNÍ PODMÍNKY, SL 
PŘIPRAVÍ SEŤOVÉ LŮŽKO NEJVYŠŠÍ KVALITY 

ZADNÍ DD PĚCH

Zadní DD pěch (průměr 600mm u 
modelů SL 400, 500, 600 a průměr 
700mm u SL 700) konsoliduje půdu 
do hloubky a zanechává vyrovnané 
seťové lůžko s jemnou strukturou, 
odolné povětrnostním vlivům.

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

200 - 600 HP

4,0 m - 7,0 m

150mm - 250 mm

SNADNÉ 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 většinou dle druhu půdy, 
aktuální vlhkosti, množství a charakteru rostlinných zbytků.

VOLITELNÉ 
RADLIČKY LD

Toto vysoce účinné nářadí 
provádí důležitou kultivaci 
a úpravu struktury půdy 
v úrovni kořenů, bez 
narušení či převracení 
zvětralé ornice na povrchu.

HROT PRO-EDGE

Nový hrot Pro-Edge, který je 
speciálně navržen pro radličku Simba 
ST, vydrží až o 50 % déle než jiné 
hroty ST a nabízí podstatné úspory 
na hektar po celou dobu životnosti. 
Rychlá a snadná montáž i demontáž. RADLIČKY ST NOVÉ 

KONSTRUKCE

10 až 16 nových ST radliček je 
uspořádáno ve dvou řadách. 
Konstrukce radliček zajišťují 
kompletní zpracování půdního 
profilu do hloubky, bez vynášení 
hrud a půdního podloží na povrch.

DVĚ SKUPINY  
DISKŮ PRO-ACTIVE

Dvě řady disků Pro-Active o průměru 
500 nebo 600 mm (7m model), jedna před 
radličkami a jedna za radličkami, sekají a 
zapravují povrchové rostlinné zbytky. Disky 
s roztečí 250 mm poskytují zlepšený profil a 
vynikající ochranu proti kamenům.
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