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recoltare mai rapidă – pierdere mai mică de seminţe

Sistem hidraulic independent

Construcţie întărită

montare rapidă
şi uşoara

tăiere precisă pe 
toată lăţimea de lucru

Înălţime de tăiere 
laterală de 1,35 m

apărători laterali
de protecţie

REPTOL
ADAPTOR DE RECOLTAT RAPIŢĂ



prin utiliZarea adaptorului produCŢia reColtatĂ 
Se poate mĂri Cu 15-20% /Ha

avantajele folosirii adaptorului de recoltat rapiţă „reptol”:

INFORMAŢII TECHNICE

– se majorează cantitatea recoltată
– se poate monta simplu şi rapid pe hederul combinei chiar şi în 

câmp (cu ajutorul a 4 suporţi de la adaptor)
– posedă un sistem hidraulic propriu
– coasele laterale (verticale) pot funcţiona şi separat
– piesele componente sînt de calitate
– ungerea reductorului se face prin barbotare din baia de ulei
– datorită construcţiei întărite adaptorul este stabil atât în timpul 

lucrului cât şi în timpul transportului
– funcţionarea adaptorului este uniformă şi fără vibraţii
– apărători laterali de protecţie
– în funcţie de mărimea comenzii beneficiarul poate cere o altă 

culoare şi alte inscripţii pentru adaptor
Producător DMM
Tip Reptol adaptor pt rapiţă
Lăţime de lucru Pînă la 9 m
Înălţimea de tăiere laterală 1,35 m
Presiunea hidraulică 130 bar
Numărul de curse a coasei 575 /min
Greutate 578 kg (în cazul 

adaptorului de 6 m)

Se poate adapta la combine New Holland, Case, Claas, John Deere. 
În momentul comenzii vă rugăm să determinaţi exact specificaţiile adaptorului
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eliberarea terenurilor de resturi 
vegetale după recoltat (tulpini de 
porumb, floarea soarelui, etc.)

Întreţinerea taluzelor canalelor, 
a rigolelor de scurgere, 

precum şi a spaţiilor verzi 
de pe marginea şoselelor

Curăţirea terenurilor cu tufişuri şi 
resturi vegetale lemnoase, precum 
şi întreţinerea acestora

Întreţinerea suprafeţelor situate 
în interiorul rezervaţiilor naturale

SZV-5000
TOCĂTOARE DE RESTURI VEGETALE SZV–5000



CARACTERISTICI PRINCIPALI

– Axa de acţionare verticală
– Cuţite forjate, cu rezistenţă mărită la uzură
– Protecţia cuţitelor împotriva distrugerii prin limitarea 

momentului de torsiune
– Necesarul de turaţie pentru acţionare: 540/1000 rot/min
– Variaţia capacităţii de lucru se obţine prin modificarea direcţiei 

de rotaţie a cuţitelor de tăiere precum şi prin reglarea a unghiul 
de înclinare a vegetaţiei

– Transportul şi depozitarea utilajului este simplificat, datorită 
rabatabilităţii a părţilor laterale cu ajutorul a doi cilindrii 
hidraulici

Fabricantul Intreprinderea Mecanică din 
Debrecen, Ungaria

Tipul utilajului Tocătoare de resturi vegetale 
SZV-5000

Capacitate de lucru 4-5 ha/h
Lăţimea de lucru 4 800 mm
Înălţimea de tăiere 38-380 mm (în funcţie de 

denivelările solului, se pot 
efectua reglaje din mers cu 
ajutorul unui sistem hidraulic) 

Putere necesară 75 KW/100 CP
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