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EINBÖCK PLECÍ TECHNOLOGIE - PŘEHLED

Když je pletí  
radost!



SPORTSTAR GRASS-MANAGER-PRO
PNEUMATICSTAR-PRO

AEROSTAR-CLASSIC
AEROSTAR-EXACT AEROSTAR-ROTATION AEROSTAR-FUSION

GRASS-MANAGER | PNEUMATICSTAR

FORMA PĚSTOVÁNÍ
setí semenných plodin | řádkové plodiny |  

hrůbkovité plodiny | záhonové plodiny | louky

FORMA PĚSTOVÁNÍ
setí semenných plodin | řádkové plodiny |  

hrůbkovité plodiny | záhonové plodiny | louky
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?
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obiloviny | kukuřice | sójové boby | dýně | brambory  
tuřín | hrášek | slunečnice | speciální plodiny a bylinky 

zelenina | trvalé travní porosty | trávníky
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PRACOVNÍ ZÁBĚR
1,5 - 6 m

PRACOVNÍ ZÁBĚR
3 - 12 m

PRACOVNÍ ZÁBĚR
1,5 - 24 m

PRACOVNÍ ZÁBĚR
3 - 18 m

PRACOVNÍ ZÁBĚR
1,5 - 18 m

PRACOVNÍ ZÁBĚR
6,2 - 12,3 m

VÝŠKA RÁMU
až do 49 cm 

(= standardní stroj bez dalších doplňků)

VÝŠKA RÁMU
až do 49 cm 

(= standardní stroj bez dalších doplňků)

VÝŠKA RÁMU
až do 49 cm 

(= standardní stroj bez dalších doplňků)

VÝŠKA RÁMU
až do 60 cm 

(= standardní stroj bez dalších doplňků)

VÝŠKA RÁMU
až do 35 cm 

(= standardní stroj bez dalších doplňků)

VÝŠKA RÁMU
až do 53 cm 

(= standardní stroj bez dalších doplňků)

ŘÁDKOVÁNÍ
1,3 cm řádkování

přímé zatížení pružinou 6,5 mm 
pruty 6-řádek

ŘÁDKOVÁNÍ
2,5 cm řádkování

přímé zatížení pružinou 8/10 mm 
pruty 6-řádek

ŘÁDKOVÁNÍ
2,5 cm řádkování

přímé zatížení pružinou 7/8 mm
pruty 6-řádek

ŘÁDKOVÁNÍ
2,5 cm řádkování 

přímé pružinové zatížení 7 mm 
pruty 6-řádek

ŘÁDKOVÁNÍ
15 cm řádkování

nepřímo zatížené pružinové disky s 6,5 mm 
pruty, 1-řádek

ŘÁDKOVÁNÍ
2.8 cm řádkování nepřímé pružinové zatížení 

7 mm (0.28”) 
pruty 6-řádek

PS-HP
POTŘEBNÝ VÝKON

cca. 6-8 HP/m

POTŘEBNÝ VÝKON
cca. 6-8 HP/m

POTŘEBNÝ VÝKON
cca. 6-8 HP/m
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PŘESNOST/CITLIVOST

   

PŘESNOST/CITLIVOST

   

PŘESNOST/CITLIVOST

   

PŘESNOST/CITLIVOST

   

PŘESNOST/CITLIVOST

   

PŘESNOST/CITLIVOST

   

CENA

   

CENA

   

CENA

   

CENA

   

CENA

   

CENA

   

VÝBAVA
setí | kola na zadní čísti stroje | 

přední zarovnávací deska
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setí | kola na zadní čísti stroje |  

přední zarovnávací deska
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přední zarovnávací deska

VÝBAVA
setí | kola na zadní čísti stroje |  

přední zarovnávací deska

SPECIÁLNÍ VLASTNOST
vhodné pro trávníky i pro péči o sport a golfové 

„Sporty”

SPECIÁLNÍ VLASTNOST
trojúhelníková vyrovnávací deska & hydr. nastavení 

tlaku pomocí paralelogramu 
„Specialista na pastviny”

SPECIÁLNÍ VLASTNOST
lehký, levný „všestranný“ stroj na pole a pastviny

„Klasik”

SPECIÁLNÍ VLASTNOST
uživatelsky velmi přívětivý, dobrá adaptace na půdu a 

vysoká citlivost
„Plevelový všeuměl”

SPECIÁLNÍ VLASTNOST
odplevelení v organické hmotě a obtížné (tvrdé) půdní 

podmínky bez ucpávání povrchovou kůrou
„Specialista”

SPECIÁLNÍ VLASTNOST
optimální přizpůsobení půdy a nejvyšší dokonalost 

citlivosti ve všech oblastech 
„Prémiová prutová plečka”

EINBÖCK PLECÍ TECHNOLOGIE - Přehled
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TECHNOLOGIE 
OPDPLEVELENÍ

 » Prutové brány 
AEROSTAR

 » Přesné prutové brány 
AEROSTAR-EXACT

 » Rotační prutové brány 
AEROSTAR-ROTATION

TECHNOLOGIE 
KULTIVOVÁNÍ

 » Záhonový kultivátor 
VIBROSTAR

 » Nožový kultivátor 
TAIFUN

 » Univerzální kultivátor 
HURRICANE

 » Záhonová kombinace 
EXTREM

ROTČNÍ PLEČKA 
ROTARYSTAR

 » Rozbíjí povrchovou kůru

 » Regulace plevele

 » Provzdušnění půdy

BIO ZEMĚDĚLSTVÍ

 » Návod na mechanické 
odstranění plevele

 » Tipy a zajímavá fakta o 
technologii pletí a kypření

 » Úspěch s FUSION FARMING

EINBÖCK  
Einböck GmbH
Schatzdorf 7
4751 Dorf an der Pram
Rakousko

+43 7764 6466 0
+43 7764 6466-390
info@einboeck.at

Technické změny a chyby se mohou změnit bez předchozího upozornění!

Abychom mohli představit výhody našeho neustálého pyšného vývoje, vyhrazujeme si právo provádět technické změny bez předchozího upozornění. Tisk a sazba chyby nebo změny jakéhokoli druhu ne 
opravňují zákazníka k jakýmkoli nárokům. Jednotlivé specifikace vybavení, které jsou zde znázorněny nebo popsány, jsou k dispozici pouze jako volitelné doplňky. V případě rozporů mezi jednotlivými 

dokumenty týkajícími se rozsahu dodávky platí informace v našem aktuálním ceníku.
Všechny obrázky jsou obrázky se symboly a mohou obsahovat doplňky, které jsou k dispozici za příplatek. Pro další informace kontaktujte náš prodejní tým.

Fotografie a grafika: © Einböck GmbH; Fotografie a grafika zdarma, bez licence, ale lze je použít pouze beze změny | Text a obsah: © Einböck GmbH; lze použít beze změny, pokud je citován zdroj |  
Verze: 02/2022

Související brožury týkající se „ekologického zemědělství a kontroly plevele“:


