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Nowoczesne koła specjalne do wszystkich typów ciągników i maszyn rolniczych
oraz pojazdóW terenowych, leśnych i budowlanych
bliŹniacze . międzyrzędowe . trawnikowe. superszerokie. leśnei budowlane
. do pojazdów terenowych (bliŹniacze i jezdne) . opony
dętki . felgi standardowe i specjalne
PPHU Agrotechnik
tel.: 25 683 26 62163.fax.25 623-33-76178

e-mail: biuro@agrokola.pl . www.agrokola.pl
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molnego zoburzonio strukt-gleby, które mogłoby stono'''.
zogrozenie dlo founy glebo'.imoterii orgonicznej.
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DURO FRANCE
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liczno populoc.o przyspieszo
rozkłod moterii, o wykonone
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Uproszona Technika Uprawy i Konserwacja Gleby
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co jest szczegolnie

rzystne w okresie suszy, c
poZWo o utrzymoć wilgotr.

gleby przed siewem. Zie--
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ciq rzędów. Posiodo tok.=

hydrouliczny, który urr'podnoszenie siewniko nc'
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Zestow Strip-Till umozliwto stew
bezpośred n i rze po ku, b u ro ków,
kukurydzy i słoneczniko bez
uprowy ziemi.
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nie się UproW ]est Zopewnione
przejściem głęboszo (wyposo
Zonym W zobezpleczeaie śrubo
we lub hydrouIiczne), tok jokośc
siewu przez siewnik punktowy.
A wszystko to zo jednym rozem
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pozwo1o w zrlaCząCy scosob .est z romq stołq i4 6 rzędów
oo'o ow o ryc'i tc'e'zy l 'oŻC Qzmaielszyc (osz:y croC, kc'1
Zestow Str c-Ti mo szerokość gonq (6-8 rzędów) ub skłodo
.

roboczq od 3 do 4,5 m (szeroKosc tronsportowo wynosi od

2,8 do 4,2 m). Produkowony

nq (12 rzędów). odIegłośćmię

dzy rzędami wynosi od 45 do
7 5 cm. \.4oc współprocujqcych

ciqgników powinno Wynosic od

l0O do 180 KM. Moso zestowu Strip-Till wynosi od 1000
I
do 1900 kg.
Grzegorz Antosik

W chwili obecnej filma świadczy
następuiące uslńgi:
toczenie CNC (lokarki oraz cenlra obrÓbcze)
lrezowanie CNC
- spawanie na robotach
- gięcie blach CNC (krawędziarki)
- wycinanie laserowe blach
- wycinanie plazmowe
- szlitowanie
- tloczenie blach (prasy mimośrodowe
i hydrauliczne do 2500T)
- lrezowanie kÓl lańcuchowych
- lrezowanie kól stożkowych o zębach
proslych i lukowych
- przeciąganie wpustÓW i wielowypustów
- kucie matrycowe (odkuwki)
- malowanie proszkowe
- Wyważanie Walów oraz tarcz CNC
-
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62-300 Września
ul. IlzialkowcÓw 11
tel.ilax: 061 43 60 566
lax:061 62 22 586

www.agro-kowalski.com.pl

Rozdrabniacze slomy
zwykle i elektryczne
. Kombajn Bizon Super 2-056
. Kombajn Rekord Z-058
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Dorabianie częŚci na

indywidualne ZamÓWienie;

$wiadczymy uslugi cięcia laserem
blach od 0,5 mm do 16 mm
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sita

klepiska
Ślimaki

klawisze
obudowy wentylatora
kola stoŻkowe o zębach
prostych itukowych
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