TERRA-MAX

®

Terra-Max este un utilaj hibrid extrem de versatil care oferă
prelucrarea cu intensitate variabilă atât pentru condițiile de
toamnă, cât și pentru cele de primăvară. Această soluție de
gestionare a solului creează pat germinativ ideal cu un finisaj

de înaltă calitate, nivelează, îndepărtează și distruge buruienile
rezistente. Noul DiscTurboSpeed ™ optimizează pătrunderea
și spargerea solului la viteze mai mari, producând rezultate
remarcabile ale lucrării în mai puțin timp.

DISPONIBIL CU

www.GreatPlainsAg.com

CARACTERISTICI & BENEFICII

TERRA-MAX® MODELE

Terra-Max®

Latime Utilaj cm

Latime de transport cm

Inaltime Transport cm

Putere Necesara

Modele in 3-Sectiuni

HT1100-20

610

475

285

180-230

HT1100-25

762

475

376

230-285

HT1100-30

914

475

437

285-340

HT1100-35

1066

518

448

340-400

HT1100-40

1219

539

448

380-460

SOLUTII HIBRIDE DE CULTIVARE

Creati un finisaj adecvat pentru patul germinativ, nivelati solul, eliminati radacinile si
reziduurile si îndepartati buruienile rezistente chimic - totul cu acest utilaj inovator de
cultivare. Aceasta solutie hibrida de gestionare
a solului ofera producatorilor flexibilitatea de a se
adapta cu usurinta la conditiile în continua schimbare si la o varietate de necesitati operationale.

HT1100-20, HT1100-25, HT1100-30, HT1100-35

Model in 5-Sectiuni
HT1100-40

Vino pe www.greatplainsag.com pentru mai multe detalii.
Specificatiile tehnice se pot schimba fara a fi anuntate prio!
Imaginile au caracter informativ!

CARACTERISTICI STANDARD
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•

Transferul hidraulic al greutatii
19 cm distanta intre discuri
Flexibilitate aripi: 10° jos, nelimitat sus
Structura din otel de inalta calitate
Tren de rulaj Tandem
Jenti cu cauciucuri radiale pe trenul de rulare
Roti duale pe aripi (incepand cu HT1100-25 in sus)
Prindere cu nivelare constanta
Picior de sprijin Heavy Duty
Prinderile bateriilor din otel special
Cilindri Nichel - chrome
Sistem hidraulic cu bypass la tractor
Furtune hidraulice codate color
Lumini de strada LED

NOUL DISC TURBOSPEED™
Discul TurboSpeed produce
rezultate de neegalat la lucrarea
prin combinarea capacitatilor de
penetrare si dislocare a solului a
discului Turbo-Wave cu profilul taiat al
discurilor SpeedBlade.

NOUA GENERATIE DE RULMENTI
Noul rulment TillXtreme™ cu 7
sigilii imbunatatesc durabilitatea
si simplifica întretinerea, prevenind
colectarea murdariei si a resturilor
între rulment si carcasa.

UTILAJ CU INTENSITATE VARIABILA
Ofera un management exceptional al
solului, nivelarea si controlul resturilor
cu ajutorul bateriilor reglabile. Bateria
din fata se regleaza de la 0 la 8 grade,
în timp ce cea posterioara proportional
de la 0 la 6 grade.

NOUA DISPUNERE A GREBLEI

IMPLEMENT COMMAND™

Ajustand greblele sa lucreze
in forma de V-solul si resturile
vegetale sunt gestionate mult
mai bine decat in trecut.

Echipeaza utilajul cu acesta
optiune si poti regla utilajul
din tractor. Sistemul este
compatibil ISO-capabil
de a opera pe monitorul
tractorului

OPTIUNI (viziteaza site-ul pentru restul de caracteristici)

* Dotat cu Sistem de Transfer Hidraulic
a Greutatii
PRINDERI OPTIONALE

*TAVALUG COLIVIE INDIVIDUAL

*TAVALUG COLIVIE DUBLU
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