
...stroje pro opravdovou práci

Půdní fréza na urovnávání terénu UKF 40
 - jeden stroj 6 funkcí:
1. Frézování
2. Urovnávání kamenů, trávy, biologického odpadu
3. Předseťová příprava
4. Setí s regulací množství osiva
5. Zapravení osiva do půdy
6. Urovnání povrchu

 - 4 nože na přírubě, pracovní hloubka max. 10 cm
 - boční pohon řetězem v olejové lázni
 - automatické napínání řetězu
 - secí stroj s dávkováním
 - setí na šířku stroje
 - dávkování osiva od 0-3 kg/100 m2

 - mřížkovaný válec z kované oceli, Ø 40 cm
 - připojení 540 ot./min.

Vyráběn s hydraulickým bočním posuvem.
Vybaven 2 regulovatelnými lamelami.

Nože frézy zachytí zeminu, a odhodí ji na mřížku z kované oceli.
Největší části a kameny jsou okamžitě mřížkou zachyceny a padají 
na zem, kde je oddělená zemina pokrývá. Kyvná vidlice s 1 plo-
chým panelem zeminu urovnává, secí stroj seje osivo v širokém 
okruhu, aby se zabránilo růstu trávy v řadách nebo ve svazcích. 
Druhý plochý panel zapravuje osivo do hloubky 2 cm. Pak mřížko-
vaný válec urovnává a zatluče zeminu. Válec je širší než stroj a tak 
nezůstanou žádné stopy po průjezdu stroje po poli.
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Půdní fréza na urovnávání terénu UKO 40
1. Frézování
2. Urovnávání kamenů, trávy, biologického odpadu
3. Urovnání povrchu

 - 4 nože na přírubě, pracovní hloubka max. 10 cm
 - boční pohon řetězem v olejové lázni
 - automatické napínání řetězu
 - mřížkovaný válec z kované oceli, Ø 40 cm
 - připojení 540 ot./min.

UKO má stejné funkce jako UKF jen bez setí a desky pro 
zapravování osiva do půdy.
Stroj se používá k přípravě půdy před setím, urovnávání 
kamenatých a jiných nesrovnalostí půdy.

Vyráběn s hydraulickým bočním posuvem.
Vybaven 2 regulovatelnými lamelami

Nože frézy zachytí zeminu, a odhodí ji na mřížku z kované 
oceli. Největší části a kameny jsou okamžitě mřížkou zachy-
ceny a padají na zem, kde je oddělená zemina pokrývá.
Kyvná vidlice s 1 plochým panelem zeminu urovnává.
Pak mřížkovaný válec urovnává a zatluče zeminu. Válec je 
širší než stroj a tak nezůstanou žádné stopy po průjezdu 
stroje po poli.

Model Prac. šířka Celková šířka Boční posuv Hmotnost Počet nožů Objem násypky Výkon 
UKO bez sazeče

UKO40-100 93 cm 120 cm 15 cm 372 kg 24  - 22-60 HP

UKO40-120 115 cm 142 cm 26 cm 412 kg 30  - 25-60 HP

UKO40-140 137 cm 164 cm 37 cm 452 kg 36  - 35-60 HP

UKO40-160 160 cm 186 cm 48 cm 503 kg 42  - 45-60 HP

UKF se sazečem
UKF40-100 93 cm 125 cm 15 cm 460 kg 24 70 l 22-60 HP

UKF40-120 115 cm 147 cm 26 cm 515 kg 30 86 l 25-60 HP

UKF40-140 137 cm 169 cm 37 cm 563 kg 36 103 l 35-60 HP

UKF40-160 160 cm 191 cm 48 cm 622 kg 42 110 l 45-60 HP

UKF - UKOGRAMIP Stroje Gramip usnadňují vaši práci... 
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