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ROTAČNÍ BRÁNY 

Pro šetrné zpracování půdy 

ve vinohradnictví, sadařství, zahradnictví, 

a v lesních školkách 

VYSOCE DIMENZOVANÝ 
POHON 

* 

ROBUSTNÍ KONSTRUKCE 

* 

KOMPAKTNÍ POVRCH 

* 

MOŽNÁ KRÁTKÁ 
NÁSTAVBA ROZRÝVACÍCH 

RADLIČEK 



 
 

ROTAČNÍ BRÁNY PRO VAŠI ŘÁDKOVOU KULTURU. 

Rotační brány SAUERBURGER byly vyvinuty pro šetrné zpracování půdy v řádkových 
kulturách. Kompaktní povrch a minimální rozdíl mezi celkovou a pracovní šířkou 
umožňují optimální práci bez k poškozování keřů vinné révy a ostatních rostlin. 
Rotační brány SKE zajišťují rovnoměrné rozmělnění půdy a vytvoření rovné plochy pro 
osev bez zhutněné spodní vrstvy půdy. 

Rozsah dodávky (sériově): 

Kloubová vývodová hřídel s otáčkami 540 ot./min, s rychlostí otáčení oběžného kola 
280 ot. /min. Tříbodový závěs Kat I. Nožové radličky z vysoce zušlechtěné speciální 
oceli, odpružené boční plechy, a výškově přestavitelný pojezdový válec o průměru 
340 mm bez středové osy. Tlustostěnné pouzdro převodovky s čelními ozubenými 
koly, se silnými ozubenými koly v olejové lázni. 

Systém uložení 

Dvě vysoce dimenzovaná kuželíková ložiska v litinových pouzdrech, namontovaná ve 
velké odlehlosti, která zachycují veškeré axiální a radiální tlaky, působící na nosnou 
hřídel radliček. Toto uložení je dvojnásobně utěsněné při použití těsnicí lamely a 
hřídelového těsnicího kroužku. 

 

 

Ozubený pohon rotačního nože 

typ 
celková šířka 

(m) 
pracovní šířka 

(m) 

počet párů 
rotačních 

nožů 

hmotnost (kg) 
včetně pojezdového 

válce 

Požadovaný 
výkon nosiče 

(kW) 

Poradenství, prodej a servis: 
 
AGROCAR s.r.o. 
Pod Šenkem 2046, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 
Telefon: +420 556 802 752, +420 777 881 116 
E-mail: info@agrocar.cz 

www.sauerburger.cz 
 

SKE 1150 
s utužovacím “packer“ válcem 

SKE 1150 
s rozmělňovacím “packer“ válcem  

Výbava na přání (za příplatek): 

 kloubová hřídel s pojistkou proti 
přetížení 

 nástavbový řádkový secí stroj 
FGF 800 

 rozmělňovací “packer“ válec  

 kultivátor se 2 radličkami, pevný 

Veškerá vyobrazení a údaje jsou pouze informativní, vyhrazujeme si právo změn bez předchozích upozornění. 

 

SKE 1000 

Model 
Celková šířka 

(m) 
Pracovní 
šířka (m) 

Počet párů 
rot. nožů 

Hmotnost 
(kg) 

Min. pož. 
výkon nosiče 

1,05 1,00 4 380 20 – 44 kW 

SKE 1150 1,15 1,13 4 400 22 – 44 kW 

SKE 1300 1,34 1,28 6 450 25 – 44 kW 

SKE 1400 1,42 1,40 6 470 30 – 52 kW 

SKE 1500 1,54 1,48 6 500 30 – 52 kW 

SKE 1750 

SKE 1850 

SKE 2000 

1,75 

1,85 

2,03 

1,73 

1,83 

2,00 

6 

8 

540 40 – 59 kW 

575 45 – 65 kW 

8 620 45 – 65 kW 
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