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Rebell „classic” - kompaktowa brona talerzowa
z zestawem do aplikacji gnojowicy
Bardzo dobrze przyjęta przez rynek zawieszana kompaktowa brona talerzowa

Rebell „classic” dzięki zawieszeniu talerza na płaskiej sprężynie charakteryzuje się bardzo spokojną pracą za
ciągnikiem. Jednocześnie zabezpiecza to łożyska i talerze przed uszkodzeniami. Pozostałe opcje jak wał, bronka
czy hydraulicznie regulowana głębokość pracy to już indywidualny wybór każdego klienta.
Nowością w tej gamie naszych produktów jest możliwość zamontowania aplikatora gnojowicy na ramę maszyny.
Przy współpracy z ﬁrmą SynCult powstał projekt gotowy do montażu na wybraną bronę talerzową Rebell „classic”
ﬁrmy Köckerling. Indywidualne rozwiązania i czasochłonne próby dopasowania aplikatora na maszynie nie są już
konieczne. Ważnym aspektem jest możliwość dalszego użytkowania brony talerzowej także solo z ciągnikiem do
typowych prac uprawowych.

Zestaw SynCult jest zaprojektowany do szybkiego montażu na bronie talerzowej

Rebell „classic”. Zawiera wszystkie niezbędne komponęty do zamocowania aplikatora gnojowicy na maszynie.
Począwszy od otworów w ramie maszyny na mocowaniu węży aplikijących kończąc. Zapewnia to optymalne funkcjonowanie i długą żywotność całego systemu. Zestaw SynCult nie wymaga spawania ani wiercenia otworów na
maszynie co nie wpływa na utratę gwarancji. W zestawie do wyboru są aplikatory DosiMat lub ExaCut z przygotowanym mocowaniem do maszyny, węże rozlewające, uchwyty węży i instrukcja montażu na maszynie.
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Aplikatory gnojowicy dostępne są w sieci sprzedaży Vogelsang lub u partnerów handlowych ﬁrmy Köckerling.
Zalety systemu SynCult:
Jednoczesna aplikacja gnojowicy lub pofermentu z uprawą oszczędza czas i pieniądze
Dotrzymanie zalecanych terminów agrotechnicznych
Mniej przejazdów
Brak ulatniania się amoniaku
Możliwe aplikowanie dużych ilości gnojowicy
Aplikator i rama aplikatora cynkowana ogniowo
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