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RYSTALTRAKTORSp-zo.o.,98-200Sieradz,ul.Uniejowska18Ętel':43827-19-71,fax:43827-19-72'
e-mail: crystał@traktor.pl,

www.traktor.pl

Produe nt ciągnik w CRYSTAL oRroN od 1st} do 270
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. ciągniki marki Belarus
. agregaty uprawowo - siewne

w najnf,źszych aemaeh:
, ptryczepy
I wozy asenizacyjnę

. ładowacz'ę
' sprzęt komunalno-drogolvy

. autoryzowany serwls
i części zamięnne
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Nonoczesne koła specjalne do wsrystkich typ w ciągnik w i masryn rolnlczych
oraz poiazd w terenowych, leśnych i budowlanych
'*
bliff1iacze c międzyrzędowe o trawnikowe. superszerokie c leśnei budowlan
l do pojazdow terenowych {bliŹniacze i jezdne} . opony
dętki . felgi standardou'e i specjalne
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PPHU Agrotechnik
tel.: 25 683 26 62163, fax: 25 623-33-76ff8
e-mail: biuro@agrokola.pl . włvw.agrokola.pl
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Ag reg aty Ca

m p i f vuypasa za n

karni otmosferycznymi). Dzięki

e

sq W centralnq ramę
o prześwicie 7o0 mm.

temu mozno spodziewoć

się

wysokiej obsody oroz wyr wnonych wschod w roślin.

Cechq

chorokterystycznq

ogregotu Compil jest bordzo

mocno i sztywno centrolno

romo (z prześwitem700 mm),

ogregot ścierniskowy - UZyWonie go w tokiej roli powoduje
szybkie kiełkowonie chwost

urykonono ze stoli o wysokiej wy-

w.

Agregot jest wykorzystywcny
r wniez joko ogregot upro-

wowy przed siewem np. zb z,
rzepo ku, bu ro k w i ku ku rydzy,
0 wraz z siewnikiem zowieszonym no przędnim TU7 ciqgniko

b

motycznym siewn ikiem nowozu) - do siewu zboz
i poplon w, Siewnik Duro-Fron-

(lu

pneu

ce wykonuje precyzyjny wysiew

wielu rodzoj w nosion, od rze-

poku po jęczmieri, pszenicę
i r zne gotunki poplon w, jok

lementy robocze (o średnicy 540 ffiffi, w 4 rzędoch)

moszyn firmy Du ro-Fronce wyposozone sq w B, 12, 14

lub 2a Wymieniolnych łopotek,
kt re podczos przejozd u n ie

ślizgojq się po powierzchni gleby, )ok np. ogregoty uzbrojone
w lemiesze , przez co skutecznie

zopobiegojq tworzeniu się podeszwy płuznej. Po przejeździe
ogregotu pozostojq w glebie
zogłębienio (efekt,wytłoczo n ki

do jojek"), dzięki Czemu ziemio

stoje się bordziej porowotc,
umozliwiojqc r wnomierne
wsiqkonie wody,

zaśsystem

korzeniowy uzyskuje lepsze worunki do rozwoju.

Dzięki procy rotocy1nej łopotek, resztki pozniwne sq r wnomiernie rozłozone i pozosto-

wione no powierzchni

gleby,

co umozliwio ich szybki rozkłod
przez mikroorgonizmy. Compil zn ojd uje zostosowo n ie jo ko

np. gorczyco i focelio w mulcz
lub W siewie bezpośrednim.
Pneumotyczny siewnik rzutowy
gworontuje precyzyjne umieszCzenie ziorno no głębokości1_2
cm. Przejozd ogregotu Compil

powoduje stworzenie wok

ł

nosion struktury drobnogruzełkowej, co umozliwio stworzenie
optymolnych Worunk w do kiełkowonio irozwoju roślin (resztki
pozniwne zobezpieczojq glebę

przed niekorzystnymi

worun-

trzymołości(HLE) Jeg a duzqzo'
letq sq dwo tylne Woły strunowe
{o średnicy 400 i 350 mm),Zopo-

biegojqce powstowoniu kolein

no polu. Po przelezdzie Compilo
ZogęsZCZono
i wyr wnono, a znocznie mniej-

glebo pozostoje

sze jest porowonie wody. Mo-

Du ro-Fro nce, procujqce
no głębokości3-12 Cffi, cechujq
się r wniez duzq wydojnościq
i niskimi kosztomi eksplootoryjnymi _ nojwiększy z nich, o sze-

s4yny

rokości robacze1 7,1 m * obrobi
w ciqgu godziny ok. 6-7 ho przy
prędkości 12 km/h. Godno pod-

kreślen io jest d uzo zywotn ość
elementow roboczych, kt ro

zdoniem producento wynosi nowet 4O00 ho.

Rozpiętośćmosy

Duro-Fronce wynosi

moszyn

od 5500

kg dlo 4-metrowego ogregotu
do 8500 kg dlo ogregotu o szerokości roboczej 7,1 m. Sq one
no CZos tronsportu skłodone do
szerokości 2,5 lub 3 m ilłrysokości 3,3; 3,6 i 3,B m. Agregoty
Compil r'łrymo9ojq (w zolezności
od szerokości roboczej) sprzęg-

nięcioZciqgnikomi omocy
'100-130 (4 m), 110-150 (5 m),

150-200 (6,3 m) oraz 170-224
\ iyposozeniu

KM (7,1 m). W

stondordowym znajduje się
m.in. centrolne smorowonie
gł wnych zespoł w łozysk, koło

przednie Z regulocjq głębokościprocy, rompo z odbloskomi

i

kog utem, o to kze hyd ro uliczne zotrzoski zabezpiecza-

jqce do

tronsportu.
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Grzegorz Antosik

