
Wzmocniony półzawieszany agregat uprawowy
Szerokości robocze 5 and 6 m

CultiTrail
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DAL-BO – PROSTE I SOLIDNE

Wałki o średnicy 330/300 mm typu CROSS-
KILL zostały zamontowane z tyłu kultywa-
tora, dzięki temu  gleba jest skonsolidowana 
a  głębokość robocza jest kontrolowana 
bardzo dokładnie. 

Pomimo dużych szerokości roboczych  
CultiTrail ma tylko 2,5 m szerokości w po-
zycji transportowej. Składanie i rozkładanie 
jest wykonywane hydraulicznie z kabiny 
ciągnika, co sprawia, że jest to bardzo łatwe 
dla operatora.

Standardowo CultiLift jest dostarczany z 4 
rzędami 45x10 mm zębami zakrzywionymi, 
które dają niepowtarzalny efekt uprawy.  
Alternatywnie dostarczane mogą być 4 
rzędy prostych zębów 45x10 mm, które  
są mniej agresywne.

Cultitrail jest wzmocnionym agregatem uprawowym o dużej pojemności. Narzędzia stanowi hydraulicznie regulowana włóka do rozdrabnia-
nia brył i wstępnego wyrównania, następnie 5 rzędów zębów kultywatora z bardzo małą odległością między rzędami. Najmniejsza odległość 
pomiędzy zębami wynosi 400 mm dla zapewnienia dobrego przepływu i zminimalizowania ryzyka blokady resztek pożniwnych. Bez użycia 
narzędzi można regulować głębokość pracy, która jest kontrolowana przez ograniczenie skoku na 2 siłownikach centralnego podnoszenia. 

Specyfikacja technicznas:

Szerokość robocza 5.0 m 6.0 m

Zapotrzebowanie mocy 100 KM 125 KM

Ilość zębów 63 szt. 77 szt.

Ilość zębów włóki 18 szt. 22 szt.

Ilość zębów brony zagarniającej 42 szt. 50 szt.

Waga 2,300 kg 2,500 kg

Szerokość transportowa 2.5 m 2.5 m

Wysokość transportowa 2.9 m 3.4 m

Wyposażenie standardowe
• Włóka wyrównująca, sterowane hydraulicznie
• 5 rzędów zakrzywionych zębów 45x10 mm
• 4 szt. kół 300/55-14.5 
• Tylna brona
• Światła drogowe

Wyposażenie opcjonalne
• Wał stalowy 330 / 300 mm średnicy typu CROSSKILL
•  5 rzędów prostych zębów 45x10 mm   

(w miejsce zakrzywionych zębów)
• Belka wyrównująca przed wałem CROSSKILL


