
RH 600 M1

ROTUJÍCÍ EFEKTIVITA

HVĚZDICOVÝ KULTIVÁTOR

AMBITION. PASSION. VISION.
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VÝHODY

PRINCIP FUNKCE
Díky robustnímu rámu se 4 hmatacími koly se stroj 
klidně pohybuje po poli. Úspěch práce zaručují 
pružné ocelové prsty o tloušťce 6 mm. Kypřicí 
kotouče jsou zavěšeny samostatně a individuálně 
se přizpůsobují půdním nerovnostem. RH 600 M1 
proto pracuje rovnoměrně po celé ploše. Přítlak 
a šikmou polohu kypřicích kotoučů lze nastavit 
podle potřeby. Stroj zabraňuje působení bočních 
sil, protože kypřicí kotouče jsou od středu 
namontovány zrcadlově.

FUNKCE

ŠETRNÁ PÉČE O KULTURY
Druh kultury, vývojové stadium rostliny a půdní 
typ vyžadují individuální intenzitu zpracování. 
Tu nabízí hvězdicový kultivátor díky individuálním 
možnostem nastavení u všech kypřicích kotoučů. 
Lze je ručně nastavit od 0° (zcela rovné ve 
směru jízdy) až do 30° (maximální šikmá poloha). 
V krocích po 5° nabízí hvězdicový kultivátor 
7 možností nastavení kypřicích kotoučů. Díky tomu 
bude vaše hlavní kultura vláčena tak intenzivně, 
jak je zapotřebí, a zároveň co nejšetrněji.

RYCHLÉ ZVEDNUTÍ
Funkce rychlého zvednutí umožňuje samostatné 
zvedání každého ramena a jeho fixaci ve zvednuté 
poloze. Tímto způsobem lze ochránit před 
poškozením kulturní rostliny, jako je např. kukuřice 
a dýně. Při sklápění ramena se stroj zvedne od 
země, aby se odlehčily tlačné pružiny. Následně 
dojde ke zvednutí ramena a jeho zajištění čepem. 
Vzdálenost od země při zvednutém ramenu činí 
290 mm.

PŘEDNOSTI
• Jemně nastavitelný stupeň účinnosti pomocí 

šikmé polohy kotoučů (nastavitelná šikmá poloha 
každého kotouče samostatně v rozsahu 0–30° 
v krocích po 5°).

• Ramena mohou být prostřednictvím rychlého 
zvednutí jednotlivě sklopena nahoru, např. 
v řádkových kulturách, jako je kukuřice.

• Každé jednotlivé rameno pracuje rovněž 
optimálně v opačné oblasti, aby byla zpracována 
také jízdní stopa.

• Individuální přizpůsobení kypřicích kotoučů 
nerovnostem půdy díky samostatnému zavěšení.

VŠESTRANNOST
•  Malá potřeba tažné síly.
• Vzdálenost kotoučů může být po párech 

variabilně nastavena.
• Pracovní prvky lze rovněž kompletně sejmout 

z rámu.
• Šířka stopy hmatacích kol je variabilně 

nastavitelná v rozsahu 0,9 až 2,10 m.
• Technika kypřicích kotoučů v celé pracovní 

šířce (nejsou zapotřebí žádné doplňující prsty 
prutových bran).

• Vynikající výsledek práce i při velkém množství 
organických zbytků, například v porostech setých 
do mulče.

KOMFORT
• Žádné ucpávání kultivátoru při velkém množství 

plevele.
• Bezúdržbová ložiska kotoučů.
• Při přepravě po silnici není zapotřebí žádná 

dodatečná manipulace, jako je zajištění nebo 
demontáž kotoučů.

• Zrcadlové umístění kypřicích kotoučů zabraňuje 
působení bočních tažných sil.
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OBSAH DODÁVKY
• Kompletní stroj se 40 variabilními kypřicími kotouči
• Odstavná podpěra
• Všechna hmatací kola jsou opatřena rukojetí 

pro nastavení výšky

OBLASTI POUŽITÍ
• Vláčení naslepo
• Obilí, kukuřice, bobovité leguminózy
• Speciální kultury: dýně, slunečnice, pažitka apod.

MOŽNOST KOMBINACE
Lze použít s pneumatickými secími zařízeními 
APV PS 120 – 300 M1 s elektrickým nebo 
hydraulickým ventilátorem.

INFORMUJTE SE PRÁVĚ TEĎ!

Pracovní šířka 6 m

Přepravní rozměry (ve složeném stavu) V 2,75 m × Š 2,85 m × H 1,55 m

Vlastní hmotnost 700 kg

Kategorie nástavby KAT 2

Vzdálenost kotoučů / rozteč 150 mm

Průměr kotoučů 500 mm

Průměr drátu 6 mm

Počet kypřicích kotoučů 40 kusů vždy se 30 pružnými ocelovými prsty

Hmatací kola (obruče 16,0/6,5–8“) 2 kusy

Výkon traktoru 48 kW / 65 HP

Úhel šikmé polohy lze nastavit v rozsahu 0–30° v krocích po 5° pomocí rychlouzávěru.

Pro skládání je zapotřebí dvoučinný hydraulický okruh.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Údaje jsou bez záruky, tiskové chyby a změny vyhrazeny! Všechny obrázky jsou ilustrační. Fotografie: © APV, © Christian Postl


