
1/3

Chwastownik  expom aktywator
korbanek.pl/producent/expom/maszyny-pielegnacyjne/aktywator

Expom AKTYWATOR

300 - 1200 CM

 

Maszyny pielęgnacyjne  - seria Aktywator

Na początku EXPOM zajmował się głównie produkcją agregatów do upraw przedsiewnych

oraz włók łąkowo-polowych. Na przestrzeni 23 lat nastąpił gwałtowny rozwój firmy, co

przyczyniło się do znacznego rozszerzenia asortymentu oferowanego dla nowoczesnego

rolnictwa, takich jak: agregaty uprawowe, wały doprawiające, spulchniacze, chwastowniki

i inne produkty producenta pochodzącego z Krośniewic. Maszyna pielęgnacyjna, jaką jest

spulchniacz, chwastownik Expom AKTYWATOR jest przeznaczona do mechanicznego

niszczenia chwastów w uprawie zbóż, ziemniaków, kukurydzy, buraków, rzepaku oraz

większości warzyw, a przy zamocowaniu na dwóch ostatnich rzędach zębów specjalnych

zagarniaczy stosowane są przy pielęgnacji łąk i pastwisk. Chwastownik ma duży wpływ na

spulchnienie gleby, polepszenia dostępności składników pokarmowych, pobudzenie do

rozkrzewiania oraz uaktywnienie napowietrzania gleby. Spulchniacz chwastownik coraz

częściej jest stosowany przy wiosennym bronowaniu ozimin. Elementami roboczymi

chwastownika są sprężynowe zęby drutowe z regulowaną wysokością pracy. Szerokości

robocze to: 3,0; 6,0; 7,5; 9,0 i 12,0 m. Maszyna posiada koła podporowe mające również

regulację wysokości. Bezpośrednimi korzyściami z zastosowania Aktywatora są:

zniszczenie chwastów, spulchnienie gleby, polepszenie dostępności składników

pokarmowych, pobudzenie do rozkrzewiania oraz uaktywnienie napowietrzania gleby.

Brona mulczowa - chwastownik coraz częściej jest stosowana przy wiosennym

bronowaniu ozimin. Maszyny z Expomu można spotkać na wielu

gospodarstwach pracujących z takimi ciągnikami jak: Arbos, Fendt, Massey-Feruson, New

Holland, John Deere, Case, Kubota, Belarus, Zetor, Pronar, Ursus, Class i wiele innych

dostępnych na polskim rynku.

https://korbanek.pl/producent/expom/maszyny-pielegnacyjne/aktywator
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/agregaty
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/waly
https://sklep.korbanek.pl/?s=z%C4%99by&post_type=product
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/ciagniki
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/ciagniki
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/ciagniki
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zastosowanie maszyn  aktywator

Miejsca, do których Aktywator jest stworzony

Łąki i pastwiska

Plantacje kukurydzy i buraków, na których celem jest zwalczanie chwastów

Wiosenna uprawa ozimin

Plantacje ozimin

wyposażenie  standardowe

WAŻNE CECHY

Galwanizowane pola bron

Podpora postojowa

Mechanizm regulacji kąta ataku zębów

https://sklep.korbanek.pl/?s=z%C4%99by&post_type=product
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5 rzędów zębów

Koła podporowe z regulacją wysokości

Ząb sprężynowy o średnicy 7 mm, wersja 3,0 m na ramie sztywnej zawieszanej

Wersja o szerokościach od 6,0 do 12,0 m, składane hydraulicznie, zawieszane

belka zaczepowa kategoria II dla szer. 3,0; 6,0; 7,5 m kategoria III dla szerokości

9,0; 12,0 m

Rozsiewacz nawozów APV Austriackiego producenta, dostępny jako wyposażenie

opcjonalne

 

dane  techniczne

Podstawowe parametry techniczne

Szerokość robocza N0 Ilość zębów Kg Zapotrzebowanie mocy (KM)

3,0 1408 60 280 35

6,0 1400 120 600 50-70

7,5 1401 150 850 65-80

9,0 1402 180 1110 90-100

12,0 1403 240 1740 110-120

 

 

https://sklep.korbanek.pl/?s=z%C4%99by&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=zaczepy&post_type=product
https://korbanek.pl/produkty/maszyny-rolnicze/rozsiewacze

