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PŁUGI DŁUTOWE TOLMET RAPTOR
korbanek.pl/producent/tolmet/plugi-dlutowe/tolmet-raptor

  Tolmet RAPTOR 

250 - 300 cm

 Pobierz katalog produktów wszystkich rolniczych maszyn uprawowych TOLMET >

PŁUGI DŁUTOWE O SZEROKOŚCIACH PRACY 2,5 - 3,0 m

 

https://korbanek.pl/producent/tolmet/plugi-dlutowe/tolmet-raptor
https://korbanek.pl/producent/tolmet/plugi-dlutowe/tolmet-raptor#ocena
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/produkty/Tolmet/Simply/katalog-produktow-tolmet-katalog-maszyny-uprawowe-2020.pdf?699
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W ofercie maszyn rolniczych uprawowych TOLMET proponowane są również solidne
pługi dłutowe RAPTOR, o szerokości roboczej 2,5 (model RAPTOR 255 z 5
grządzielami) lub o szerokości pracy 3,0 m (model RAPTOR 307, z 7 grządzielami),
mogące pracować na głębokość nawet 60 cm. Pługi są standardowo wyposażone
we wzmocniony wał mulczujący. Pług dłutowy Tolmet służy do kruszenia i przewietrzania
gleby oraz głębokiego spulchniania podglebia w celu polepszenia struktury gleby. Zabieg
polepsza przesiąkanie wody w niższe partie gleby, co w rezultacie sprzyja lepszemu
magazynowaniu wody zwłaszcza podczas ulewnych deszczy, a to z kolei wpływa na
uzyskanie lepszego bilansu wodnego. Zastosowanie pługa dłutowego może
wyeliminować tradycyjną orkę i ograniczyć nadmierne przesuszanie gleby. Wykorzystując
w wyposażeniu pługa dłutowego wał kolczasty można przygotować pole bezpośrednio
pod siew. 

Pługi dłutowe, często nazywane "dłutowcami", Tolmet RAPTOR wykonują głęboką
uprawę, agresywny kształt zębów umożliwia lepsze wumieszanie gleby, można
powiedzieć, że maszyna jest efektem połączenia efektów pracy zarówno głębosza jak i
pługa.
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Dłuta włoskiego producenta AMA posiadają wymienne elementy robocze, długa są o
grubości 35 mm (I typ dłuta Ripper) i boczne skrzydła zęba pracują w taki sposób, że
"martwica" nie jest wyciągana na górne warstwy gleby. Zastosowanie zębów umożliwia
tworzenie struktury na pewnej głębokości. Zastosowanie wzmocnionego wału
mulczującego (na rurze Ø 270 mm), z zębami kolczastymi umożliwia wymieszanie gleby
z resztkami pożniwnymi. Warstwa gleby jest możliwie najdokładniej wymieszana z
resztkami roślinnymi, by ostatecznie uzyskać próchnicę w glebie. Bryły ziemi są
rozkruszone, nie ma ponownego zbrylania. Można powiedzieć, że gleba jest w taki
sposób przygotowywana pod zasiew. Regulacja hydrauliczna i mechaniczna ustawienia
wałów kolczastych z przeciwbieżnie ustawionymi zębami znakomicie sprawdza się na
różnych rodzajach gleb.

Tolmet to także znana marka wielu różnych modeli opryskiwaczy, zachęcamy do
zapoznania się z bogatą ofertą opryskiwaczy: opryskiwacze rolnicze (zawieszane
opryskiwacze KLARA 200-600 litrów z możliwymi belkami do oprysku od 6 do 18 metrów,
KLARA 800-1200 litrów z belkami do oprysku od 12 do 18 metrów, zawieszane
opryskiwacze XSARA 600-1200 litrów z możliwymi belkami do oprysku od 6 do 18

https://korbanek.pl/producent/tolmet
https://korbanek.pl/producent/1225/9899
https://korbanek.pl/producent/tolmet/opryskiwacze/tolmet-klara-200-600
https://korbanek.pl/producent/tolmet/opryskiwacze/tolmet-klara-800-1200
https://korbanek.pl/producent/tolmet/opryskiwacze/tolmet-xsara
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metrów oraz rolnicze opryskiwacze przyczepiane BRUNO 1200-2500 litrów z belkami do
oprysku od 12 do 18 metrów i przyczepiane opryskiwacze BORYS 1500-3000 litrów z
możliwymi belkami od 15 do 24 metrów).

W obszernej ofercie dostępne są także maszyny uprawowe producenta Tolmet, są to:
brony talerzowe (SIMPLY, ASTAT, TENES, MEGATRON), agregaty uprawowo-siewne
(POLON, POLON S, POLONEK, TYTAN), agregaty uprawowe (NEON), agregaty
podorywkowe (ARSEN i KRYPTON), kultywatory ścierniskowe, agregaty bezorkowe
(DELTA, KRET), głębosze (THOR, THOR-RESOR, MICHEL), spulchniacze dłutowe i
pługi dłutowe (RAPTOR).

WYPOSAŻENIE PŁUGÓW DŁUTOWYCH RAPTOR

PŁUGI DŁUTOWE ZAWIESZANE O SZEROKOŚCIACH PRACY 2,5 i 3,0 m

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- wał mulczujący (tandem mulczujący) wzmocniony (na rurze Ø 270 mm),
 - dłuta włoskiego producenta AMA z wymiennymi elementami roboczymi,
 - zabezpieczenie - kołek zrywalny,

 - głębokość robocza do 60 cm,
 - grubość dłuta 35 mm (I typ dłuta Ripper),

 - hydraulika wału,
 - samopoziomowanie wału,

 - zaczep III kategorii.

https://korbanek.pl/producent/tolmet/opryskiwacze/tolmet-bruno-1200-2500
https://korbanek.pl/producent/tolmet/opryskiwacze/tolmet-borys-1500-3000
https://korbanek.pl/producent/1225/9900
https://korbanek.pl/producent/1225/9901
https://korbanek.pl/producent/1225/9904
https://korbanek.pl/producent/1225/9907
https://korbanek.pl/producent/tolmet/kultywatory-scierniskowe/tolmet-kultywator-scierniskowy
https://korbanek.pl/producent/tolmet/agregaty-bezorkowe/tolmet-delta-kret
https://korbanek.pl/producent/1225/9908
https://korbanek.pl/producent/tolmet/spulchniacz-dlutowy/tolmet-spulchniacz-dlutowy
https://korbanek.pl/content/tolmet-raptor
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WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- oświetlenie drogowe,
 - zabezpieczenie hydrauliczne (hydroakumalatory).

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE PŁUGÓW DŁUTOWYCH Tolmet RAPTOR

 

Podstawowe parametry techniczne pługów dłutowych Tolmet RAPTOR

Model pługa
dłutowego

 TOLMET

Szerokość
robocza (m)

Liczba
grządzieli

Masa
własna

(kg)

Zapotrzebowanie
mocy (KM)
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RAPTOR 255 2,50 5 2 200 150-180

RAPTOR 307 3,00 7 2 500 210-250

Wszystkie parametry podano dla orientacji. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany
parametrów bez uprzedzenia.     

 
W OFERCIE RÓWNIEŻ BRONY TALERZOWE

ZOBACZ FILM O BRONACH TALERZOWYCH TOLMET

Watch Video At: https://youtu.be/r2OvHvpzZ00

https://youtu.be/r2OvHvpzZ00

