
SEA NG IDR 25/5 B фиксирана 5 150/190

SEA NG IDR 30/7 B фиксирана 7 190/220

SEA NG IDR 40/9 B фиксирана 9 260/300

Версия с единичен шпонтов (spike) диск - диаметър 220 мм. - хидравлична настройка
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СУПЕР ПРОДЪЛБОЧИТЕЛ С ТЕГЛИЧ - ХИДРОПНЕВМАТИЧЕН ТЕЖЪК ТИП- SEA НОВО 

ПОКОЛЕНИЕ IDR - MA/AG

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ 

,- Идеален за разрохване на необработваеми земи и за минимална обработка. Най-добри резултати се 

получават с трактори от 70 до 160 к.с.

- Рамка, изработена от стоманена тръба 100x100x10, максимална здравина, напълно заварена, за да 

осигури най-добра якост.

- Подпори за паркиране.

- Броят на работните органи варира между 5 и 9, в зависимост от работната ширшна и наличните конски 

сили. Работните органи са разположени на 2 или 3 работни редове, в зависимост от броя и модела.

- Дебелина на работният орган 35 мм, снабдена с режещо устройство с раделителен винт - 

ХИДРОПНЕВМАТИЧЕН. Взаимозаменяеми, обратим лемеж, със защите на работния орган срещу износване. 

На работният орган може да се монтират няколко триъгълни лемежа.

-  Двойка гумени колела за регулиране на работната дълбочина (при поискване).

- Отзад е възможно машината да се оборудва със шпонтов диск - двойна диск тип звезда - заден диск с 

ръчно или хидравлично задвижване (при поискване).

- Дълбочина на подрама: 92 см - работна дълбочина до 65 см.

Основна версия 



SEA NG IDR 25/5 RS фиксирана 5 150/190

SEA NG IDR 30/7 RS фиксирана 7 190/220

SEA NG IDR 40/9 RS фиксирана 9 260/300

SEA NG IDR 25/5 RS фиксирана 5 150/190

SEA NG IDR 30/7 RS фиксирана 7 190/220

SEA NG IDR 40/9 RS фиксирана 9 260/300

SEA NG IDR 25/5 RS фиксирана 5 150/190

SEA NG IDR 30/7 RS фиксирана 7 190/220

SEA NG IDR 40/9 RS фиксирана 9 260/300

Допълнително оборудване

описание 

ACSEANG01 Двойка каучукови колела за регулиране на работната дълбочина

ACSEANG02 Лемеж (всеки)

ACSEANG04 Страничен ограничителен (защитен)  комплект 
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Версия със задни дискове диам. 610х5 мм- хидравлична настройка
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Версия с двоен шпонтов (spike) диск - диаметър 220 мм. - хидравлична настройка
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СУПЕР ПРОДЪЛБОЧИТЕЛ С ТЕГЛИЧ - ХИДРОПНЕВМАТИЧЕН ТЕЖЪК ТИП- SEA НОВО 

ПОКОЛЕНИЕ IDR - MA/AG

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ 

,- Идеален за разрохване на необработваеми земи и за минимална обработка. Най-добри резултати се 

получават с трактори от 70 до 160 к.с.

- Рамка, изработена от стоманена тръба 100x100x10, максимална здравина, напълно заварена, за да 

осигури най-добра якост.

- Подпори за паркиране.

- Броят на работните органи варира между 5 и 9, в зависимост от работната ширшна и наличните конски 

сили. Работните органи са разположени на 2 или 3 работни редове, в зависимост от броя и модела.

- Дебелина на работният орган 35 мм, снабдена с режещо устройство с раделителен винт - 

ХИДРОПНЕВМАТИЧЕН. Взаимозаменяеми, обратим лемеж, със защите на работния орган срещу износване. 

На работният орган може да се монтират няколко триъгълни лемежа.

-  Двойка гумени колела за регулиране на работната дълбочина (при поискване).

- Отзад е възможно машината да се оборудва със шпонтов диск - двойна диск тип звезда - заден диск с 

ръчно или хидравлично задвижване (при поискване).

- Дълбочина на подрама: 92 см - работна дълбочина до 65 см.

Основна версия 
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Допълнително оборудване

описание 

ACSEANG01 Двойка каучукови колела за регулиране на работната дълбочина

ACSEANG02 Лемеж (всеки)

ACSEANG04 Страничен ограничителен (защитен)  комплект 

Версия със задни дискове диам. 610х5 мм- хидравлична настройка

KG

Версия с двоен шпонтов (spike) диск - диаметър 220 мм. - хидравлична настройка

KG
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