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Belka herbicydowa TEKLA

Przeznaczenie
Belka herbicydowa TEKLA jest przeznaczona do
zwalczania chwastów pod krzewami na plantacjach
krzewów jagodowych. Belka herbicydowa mocowana
jest z przodu ciągnika. Układ hydrauliczny pozwala
na wysuwanie części roboczej w zależności od
szerokości rzędów oraz na podnoszenie belki
w położenie transportowe. Część robocza belki
zawieszona jest wahliwie w stosunku do części nośnej
i dociskana jest do podstawy krzewu sprężyną.
Druga sprężyna odciąża cały zespół roboczy.
Dwa wysokiej jakości rozpylacze (symetryczny i asymetryczny) zamontowane są pod osłoną z blachy nierdzewnej.
Z przodu i z tyłu osłona przedłużona jest elastycznym, przeźroczystym fartuchem do samej ziemi. Dodatkowo z
tyłu belki zamontowany jest trzeci rozpylacz (asymetryczny) umożliwiający wtryśnięcie herbicydu w środek
krzewu

Wersje wykonania belek herbicydowych
TEKLA 2W

Specyfikacja techniczna
Belka herbicydowa
Mocowanie do ciągnika
Wysuwanie części roboczej
Podnoszenie części roboczej
Szerokość robocza min.
Szerokość robocza max.
Wysokość robocza
Szerokość oprysku
Ciśnienie oprysku
Masa
Prędkość robocza
Wydajność pracy
www.jagoda.com.pl

TEKLA
TEKLA 2
TEKLA 2W
wspornik do danego typu ciągnika ze wspólnym słupkiem do podcinacza
hydrauliczne / mechaniczne
hydrauliczne
1 600 mm
2 x 1 600 mm
2 x 1 400 mm
2 000 mm
2 x 2 000 mm
2 x 1 720 mm
1 150 mm
1 140 mm
2 – 4 bar
75 kg
125 kg
120 kg
do 10 km/h
0,5 - 1,0 ha/godz
1,0 - 2,0 ha/godz
JAGODA JPS zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia
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Dane wysyłkowe
TEKLA wykonanie prawe lub lewe
Widok z przodu
Długość

Widok z góry

1040 mm

Szerokość 2010 mm

Wysokość 1083 mm

TEKLA 2
Widok z góry
Długość

1050 mm

Szerokość 1600 mm

Wysokość 2000 mm
Widok
z przodu

TEKLA 2W
Długość

Widok z góry

1050 mm

Szerokość 1600 mm

Wysokość 1750 mm

www.jagoda.com.pl

Widok
z przodu

JAGODA JPS zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia

