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KANNATTAVIA
INNOVAATIOITA!
NEOLAB-ECO
NURMEN UUDISTAJA
PRAIRIAL on nostolaitesovitteinen työkone nurmien ja laitumien uudistamiseen.
Yhdellä ajolla leikkaa ja ilmastaa vanhaa nurmea, tasoittaa pinnan ja vie kuloheinän ja korjuutähteet, torjuu rikat ja multaa siemenet.
PRARIAL:in ainutkertaisen rakenteen ansiosta kone on vakaa jopa 12 km/h
työnopeuksissa.
PRAIRIAL voidaan varustaa SEMLOC-piensiemnkylvölaitteella täydennyskylvöä
varten.
Saatavana 2.5, 3 m kiinteä- ja 4.5 tai 6m taittuvarunkoisena.

S

RUNKO
• Kolmipistekytkentä anti-rotation tapeilla, täysin hitsattu - ei välyksiä.
Kat 2/3.
• Putkirunko, 100 x 8 mm, 120 x 60 x 8 ja 200 x 100 x 5 mm, suunniteltu kestämään kovaa rasitusta.
• 4 profiiliputkea, 70 x 5 suurlujuusterästä
• Taittomekanismi puslitettu
• Polyamidikaulus ja liukupinnat estävät teräs/teräs kontaktit liikkuvissa osissa.
• Taittuvarunkoisissa lohkot pystyvät myötäilemeen pellon muotojen

mukaan.
• Kuljetusleveys 2.5 m varmistaa helpon ja turvallisen kuljetuksen.
• Helppo syvyyden hallinta säädettävillä pyörillä, selkeä asteikko.
• Tukijalat koneen varastointiin kuljetusasennossa.
• Useita vaihtoehtoja leikkaaviksi teriksi:
- Kuluttaville maille kovametalliveitset, ei käännettävissä
- Tuplaveitset rajumpaan ilmastukseen
- Käännettävät veitset booriteräksestä
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Veitsien väli
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Kiinteä runko
Taittuva runko
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TOIMIVAT OSAT
• Edessä kahdella akselilla, käännettävät veitset 200 tai 250 mm välillä
leikkaamiseen ja ilmastamiseen
• Veitsien työkulman säätö vanttiruuveilla
• Tasauslatojen ja veitsin sijoittelu limittäin varmistaa tukketumattoman toiminnan.
• Hammastetut terät varmistavat kovat otteet pintaa tasoitettaessa ja
levitettäessä kuivalantaa haralla.

• 2 riviä kampapiikkejä Ø8 ripustettuna neliöprofiiliin, säädettävällä
kulmalla sammaleen ja kuloheinän poistoon
• Haran painatuksen tappisäätö mahdollistaa työskentelyn myös kelluvassa asennossa

VARUSTEET
SEMLOC

• Kylvövarustus hajakylvöön (pintaan) nurmen täydennyskylvöön
• 200 tai 400 litran säiliö, kylvömäärä 8-100 kg/ha joko maapyörällä tai tutkalla, jolloin määränsäätö
on mahdollinen ajon aikana.
• Puhallin joko 1 tai 2 sähkömoottorilla tai hydraulisena, riippuen työleveydestä
• Kulkutaso

LISÄVARUSTEET

• Nostolaite SARCLERSEharalle

• Lisäkorvakkeet,
mikäli traktorissa iso
rengastus

YHDISTELMÄT
SARCLERSE

• Nostolaitesovitteinen työkone nurmien hoitoon
• Putkirunko 100 x5 ja 100 x 8, suunniteltu kestämään kovan työn
rasitukset
• Taittomekanismi puslitettu, pitkät liukupinnat varmistavat kestävyyden
• Yhdistelmä ei ole mahdollinen SEMLOC piensiemenkylvölaitteen kanssa

• Pinta-alalaskuri
SEMLOC:iin

• Pinta-alalaskuri työkoneen tukipyörään

Pyydä lisätietoja

Turvallisuus

Mukavuus

• Lukkoventtiilit sylintereissä
taittuvarunkoisissa koneissa
• 3 tukijalkaa automaattilukituksella
• Kuljetusleveys 2.5 m taittuvissa malleissa
• Kulkutaso SEMLOC piensiemenkylvölaitteelle
• Tieliikennevalot vakiona
taittuvissa malleissa
• Sivulohkojen mekaaninen
lukitus

• Veitsien säätö vanttiruuveilla
• Tukipyörien säätö veivillä, selkeä
asteikko
• Haran painatus tappisäädöllä
• Käännettävät veitset, pitkä kestoikä

Kestävyys
• Kiinnitystapit kat 2/3 20 mm paksuissa teräskorvakkeissa
• Jämerä täysin hitsattu runko, ei välyksiä
• Polyamidipuslat ja liukupinnat, ei teräs/teräs kontaktia
liikkuvissa osissa
• Veitset ja tasausladat 80 x 12
lattajousipiikissa kestää suuriakin
voimia ja toimii laukaisulaitteena
• Lisävarusteena kovametalliveitset

Tehokkuus
• Suuri ajonopeus, suuri työsaavutus
• Taittuvarunkoisissa lohkot pystyvät myötäilemeen pellon
muotojen mukaan.
• Veitsiväli valittavissa 200 tai 250 mm
• Hammastetut terät varmistavat kovat otteet ja työkulma vakau
den ajossa. Sijoitettu limittäin, parantaen läpäisevyyttä.
• Yhdistettävissä SARCLERSE-rikkaharaan lisäämällä
nostolaite. Tällöin koneen oma hara otetaan
pois
• Kampapiikkien ottavuuden säätö
• Veitsiakseli on säädettävissä
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Carré vahvuudet

Laatu
• Laadunvarmistus läpi koko tuotannon
• Polyuretaanimaalaus epoksin päälle
• Pintakäsittely ennen maalausta
• Lopputarkastus ennen toimitusta, voidaan pyydettäessä
käydä läpi

• Perheyritys Vendéessä, Ranskassa
• Valmistaja jo vuodesta 1938
• Erikoistunut maanmuokkaukseen, kylvöön,
lannoitukseen sekä mekaaniseen rikkakasvien
torjuntaan ja nurmien hoitoon
• ISO 9001 laatusertifioita ja ISO 14001ympäristösertifioitu
• 80 työntekijää 8000m2 tuotantolaitoksessa

Tél. 02 51 57 26 53
www.nemocompack.com / 11

Ympäristö

• Vetotehon tarve on pieni suhteessa työleveyteen, vähentää
polttoaineen kulutusta
• Ei kemian tarvetta
• Leikkaaminen ja ilmastaminen parantaa pinnan vedenläpäisevyyttä ja vesitaloutta
• Vähentää eroosiota pidentämällä nurmien ja laitumien ikää
• Säilyttää pintamaan rakenteen muokkaamalla max 5 cm
syvyyteen, ja myöskin pidentämällä nurmien ikää
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Nettisivu mekaanisesta rikkakasvien torjunnasta: atoutbiner.fr
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