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K optimálnímu ošetření půdy: 

 

 pro vinohradnictví, sadařství 
a zahradnictví, pro speciální 
pěstební kultury, lesní školky a  
krajinotvorbu, také 
pro zemědělství a lesnictví KOMPAKTNÍ POVRCH 

* 

BOČNÍ ŘETĚZOVÝ POHON 

* 

ROBUSTNÍ SVAŘOVANÁ 
KONSTRUKCE 

* 

PŘÍPRAVA PRO VÝMĚNU 
ROTORU 



 

IDEÁLNÍ POMOCNÍK 

Rotační kypřič SAUERBURGER PANDA S je vyvinutý především pro použití 
v řádkových kulturách. Extrémně úzký boční pohon, kompaktní povrch a 
otevřený rotor umožňují optimální zpracování půdy ve vinohradech 
a ostatních řádkových kulturách, až k rostlinám bez jejich poškození. 

Extrémně silný úhlový převod, vyspělá konstrukce bočního pohonu 
s vysoce dimenzovaným hnacím řetězem i robustními řetězovými koly a 
stabilní uložení výměnného rotoru, zaručují dlouhou životnost při 
minimálních nákladech na údržbu. 

 

PŘEDNOSTI ROTAČNÍHO KYPŘIČE: 

 

PANDA S (těžké provedení) 

Oboustranný odrážecí třmen na bočních plechových krytech. Kompaktní 
povrch. Díky otevřenému rotoru je docíleno minimálního rozdílu mezi 
pracovní a celkovou šířkou. Opěrná kola jsou uložena v kuličkových 
ložiskách. Výměnný rotor je sériově vybaven úhlovým nožem. Možnost 
montáže kultivátoru. Průměr rotoru je 450 mm. 

Instalovaný oblý odrazný plech mezi skříní a oběžnou dráhou nože 
(zabraňuje usazování půdy a chrání podvozek před opotřebením). Průměr 
rotoru je 500 mm. Zesílený válečkový řetěz. 

typ 
celková šířka 

(m) 

pracovní šířka 

(m) 

hmotnost 

(kg) 

třída 
traktoru 

(kW) 

s kultivátorem a secím strojem 

čelní agregace s opěrnými koly 
6.00 x 9  
(pro pěstování chřestu) 

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

 

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 
 

Zvláštní výbava: 

 kloubová hřídel, s jištěním proti 
přetížení 

 výměnný převod 

 kultivátor 

 čelní agregace 

 rotační radlice se šesti noži 

 secí stroj s utužovacím  
válcem 
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1,28 

1,43 

1,53 

1,63 

1,88 

1,00 

1,10 

1,20 

1,35 

1,45 

1,55 

1,80 

405 

415 

425 

460 

470 

500 

535 

22 – 40 

22 - 40 

30 - 48 

30 - 48 

30 - 50 

30 - 50 

 30 - 50 

 

mailto:info@agrocar.cz

