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Úpravový agregát do vinic a sadů

Nejmenší řada diskových podmítačů pro použití ve vinicích a sadech, kde větší stroje mají 
problémy se širokým záběrem. Při konstrukci byl brán ohled na potřeby vinařů a sadařů. Disky 
vychází z dlouhodobého výzkumu a vývoje

Pracovní záběr [m]] 1,0 1,2 1.4 1,6 1,8 2,0

Váha [kg]kg] 560 640 720 780 840 1000

Počet talířů  8 10 12 14 16 18

Průměr 510 560 510 560 510 560 510 560 510 560 510 560

CENA bez DPH 41.000,- 44.000,- 45.000,- 47.000,- 49.000,- 52.000,- 53.000,- 54.000,- 55.000,- 57.000,- 59.000, 62.000,-

V základním provedení válec trubkový, či strunový 
500mm, dvě řady disků Ø510mm nebo Ø560mm, 
jištění pomocí gumových amortizátorů, boční 
deflektory, rozchod mezi řadami disků 85cm. 
Možnost nastavení hloubky práce mechanicky na 
zadním válci, či za příplatek hydraulicky
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Pracovní záběr [m]

Hydraulická regulace zadního válce

Radličkový kypřič stop

 250mm

Bezúdržbová pouzdra, sada

Boční deflektory zavěšeny výkyvně

Packer válec Ø 500 / Ø 600

Válec crosskill Ø 500

Gumový válec Ø 500

Prstencový válec Ø 500 / Ø 600

Kraker Válec Ø 500 / Ø 600

Válec C-profil/ T profil Ø 500  

C-Profil / T- profilØ 600

Trubkový válec Ø 600

3.200,-
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Trubkový válec

Prstencový válec

Válec C-pro�l

Válec T-pro�l

Válec Kraker - diskový

Válec gumový

 Válec Packer 

Hrudořez válec

 Válec Crosskill 

Strunový válec
hladký a ozubený

Se skládá z pružných, ocelových
vytvrzených kruhů . Válec do těžkých 
podmínek pásově rozbíjí hroudy a 
zlepšuje vodní rovnováhu. Jištění před 
ucpáváním nebo zalepením vlhkou 
zeminou zaručují nožové škrabky, které 
doplňkově drtí hroudy, jenž se dostanou 
mezi pružné kruhy. Hladký povrch 
prstenců niveluje ornici i při vlhkých 
půdních podmínkách. Vlastní hmotnost 3 
metrového válce je okolo 180 kg.

Válec sestrojen z C- profilů, které mají 
jednu unikátní vlastnost: profily se během 
práce vyplňují půdou, která chrání 
prstence a prodlužuje jejich životnost. 
Prstence neingerují do půdy velkou
plochou. Hlavní kontaktní plochu v 
obdělávaném pruhu tvoří půda vyplňující 
prstence, čímž chrání půdu před 
vytvořením tuhé vrstvy na povrchu. Každý 
z prstenců ve vztahu k ose pracuje 
samostatně. Válec optimálně připraví půdu 
k osevu. Je výborný i pro mulčovací 
úpravu. 
Vlastní hmotnost 3 metrového válce v 
tandemové verzi je 490 kg.

Válec o průměru Ø 500 mm má 
podobné vlastnosti jako Hrudořezový 
válec sestrojen z řady prstenců 
z T-profilů. Zhutňuje půdu v pruhu. 
Výborně pracuje na hroudovitých 
půdách vzhledem k agresivnímu profilu 
těchto prstenců. Na válci je 
namontována sekce dlouhých škrabek, 
které čistí meziprstencové prostory. 
Vlastní hmotnost 3 metrového válce
je 260 kg.

Nejlépe pracuje na utužených
škraloupových půdách.Zanechává 
rovnoměrně zpracovaný provzdušněný pás 
s eliminací tvorby následných škraloupů. 
Prstencová konstrukce válce jej chránípřed 
ucpáním. 
Vlastní hmotnost 3 metrového válce je okolo 
420 kg.

Použití hrudořezového válce je přeurčeno 
pro půdy s vysokou tendencí hroudování. 
Sekce nožových škrabek pomáhá prstencům 
v intenzivním drcení hrud zeminy. 
Prstencová konstrukce válce utužuje
zeminu s vydatným vlivem na lepší vodní 
dostupnost půdy.Vlastní hmotnost 3 
metrového válce je okolo 220kg.

Plný ozubený válec o průměru 500 mm 
nebo 600 mm. Ideální pro mokré 
podmínky, kamenité půdy, nebo ornice se 
spoustou rostlinných zbytků . Konstrukce
válce zaručuje rovnoměrné zhuštění
horní vrstvy zeminy v celém profilu
zpracování. Instalované škrabky čistí
válec od vlhké zeminy i v těžkých půdách. 
Škrabky vyrobeny z tvrzené oceli. 
Vlastní hmotnost 3 metrovéhoválce je 
okolo 250kg.

Válec se skládá z gumových kruhů
o průměru 500 mm. Dobře pracuje v suchých 
i vlhkých podmínkách. Vlastnosti gumy,
z níž jsou vyrobeny kotouče spolu se 
škrabkami eliminují zcela ucpávání se válce a 
díky optimálnímu průměru vede k nízkým 
otáčkám válce nedochází k utužování zeminy 
ani při nízkých pracovních rychlostech. 
Vlastní hmotnost 3 metrového válce je okolo
450kg.

Válec o konstrukci blízké trubkovému 
válci, opřený na protiběžně ustavených 
plochých profilech s hladkým nebo 
ozubeným povrchem. 

Lehký válec s dobrými drtícími vlastnostmi 
a rovnoměrným vyrovnáním horní vrstvy zeminy.

Určený pro úpravy těžké a ulehlé půdy. 
Vyroben z kovových disků a osazen 
pevně uchycenými noži, které řežou 
hroudy zeminy, co vede k dokonalému 
efektu drcení hroud. Nelepí se a velmi 
dobře drtí při vysoké výkonnosti.

Nabídku připravil Mojmír Doležel, případné dotazy na 602781825 nebo prodej@polagro.cz




