
Wzmocniony zawieszany kultywator uprawowy
Szerokości robocze 5 – 6 – 8 m

CultiLift
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DAL-BO – PROSTE I SOLIDNE

Standardowe wałki strunowe mogą być 
zastąpione przez wałki CROSSKIL o 
średnicy 500/450 mm które to posiadają 
unikalną możliwość prowadzenia maszyny, 
nawet w bardzo miękkiej warunkach gle-
bowych. Wykonana ze stali, lekkie zachowują 
doskonały efekt uprawy w stylu pierścieni 
CROSSKILL .

Koła podporowe są bardzo skuteczne do 
kontrolowaniu głębokości pracy na całej 
szerokości roboczej. Są standardem do wer-
sji 8,0 m oraz opcjonalne do wersji 6.0 m.

Standardowo CultiLift jest dostarczany z 4 
rzędami zakrzywionych zębów 45x10 mm, 
które dają niepowtarzalny efekt uprawy. Al-
ternatywnie 4 rzędy zębów prostych 45x10 
mm, które są mniej agresywne.

Specyfikacja techniczna:

Szerokość robocza 5 m 6 m 8 m

Zapotrzebowanie mocy 100 KM 125 KM 170 KM

Ilość zębów 63 75 100

Waga 2,225 kg 2,500 kg 2,975 kg

Szerokość transportowa 3.0 m 3.0 m 3.0 m

CultiLift jest wzmocnionym kultywatorem przeznaczony do efektywnego przygotowania powierzchni pola. Kultywator składa się 
z resorowanej belki-włóki wyrównującej powierzchnię. Standardowo jest ona ustawiona mechanicznie, ewentualnie może być także 
regulowana hydraulicznie. Za belką wyrównującą są 4 rzędy zębów 45 x 10 mm o rozstawie 80 mm.  Głębokość pracy kultywatora jest 
kontrolowana przez wałki strunowe zamontowane z tyłu maszyny. Standardowo urządzenie jest dostarczane 400 mm wałkami strunowymi. 
Gwarantuje to, że ciężar rozkłada się równomiernie na całej szerokości roboczej.

Wyposażenie standardowe
• Resorowana belka-włóka
• 4 rzędy zakrzywionych zębów 45x10 mm.
• 400 mm wałki strunowe

Wyposażenie opcjonalne
• Hydrauliczna regulacja przedniej belki-włóki wyrównującej.
• Wał strunowy o średnicy 500 / 450 mm CROSSKILL
•  12 mm zęby brony pomiędzy ostatnim rzędem zębów  

a wałkiem strunowym.
•  Włóka wyrównująca między ostatnim rzędem zębów  
a wałem strunowym.

• Koła podporowe do wersji 6,0 m (standard przy 8,0 m)
• Spulchniacze śladów
• Zęby proste 45x10 mm (zamiast zakrzywionych zębów)
• Światła drogowe


