
Pagaminta Vokietijoje Europai   

Ar tai būtų kukurūzų kenkėjų kontrolė, augalų liekanų tvarkymas, piktžolių kontrolė, drėgmės sulaikymas ar puikios dirvos 

sėjai paruošimas, unikali deimanto formos „Kelly“ žemės dirbimo sistema su savo žemės paviršių kultivuojančiomis 

grandinėmis su diskais ir smaigais gali patenkinti jūsų lengvo žemės įdirbimo visus metus reikalavimus. „Kelly“ žemės dirbimo 

sistema yra geriausias įrankis dirvai sėjai paruošti, jei norite sumažinti aukštą žemės dirbimo tradiciniais metodais kainą. Pelnęs 

gerą vardą dėl tvirtumo ir patikimumo, šis įrankis buvo sukurtas ūkininkų ir ūkininkams.

Kelly žemės dirbimo sistema

Ražienų smulkinimas

Piktžolių kontrolėDirvos sėjai paruošimas

Antsėlių įterpimas 



CL2
Įgaubtas keičiamas diskas, pritvirtintas prie lieto plieno gumbo su kabliu ir ąsa, kad diskus būtų galima 
vieną prie kito prikabinti. Aštrus diskas skverbiasi į žemę, o dėl gumbo svorio ir formos diskas pjauna ir 
reguliuojamas įdirbimo gylis. Šis mūsų naujas diskas puikiai tinka augalų liekanoms tvarkyti ir 
piktžolėms naikinti. 
Svoris 23 kg – 107 kg/m 
Tarpas tarp diskų 215 mm

CL1 
Tai pati universaliausia „Kelly“ diskinė grandinė, sudaryta iš įgaubtų diskų, išlietų iš dilimui atsparaus 
plieno lydinio, su kabliais ir ąsomis, kad diskus būtų galima vieną prie kito prikabinti. Tai tobulas įrankis 
ražienoms smulkinti, piktžolėms naikinti, dirvos paviršiui lyginti ir ruošti tinkamo gylio puikią dirvą sėjai. 
Svoris 11 kg – 70 kg/m 

Tarpas tarp diskų 163 mm

SD49
Ši itin tvirta diskinė grandinė su smaigais tikrai efektyvi – tarp diskų yra 125 mm tarpai ir ant kiekvieno 
jų yra po 10 smaigų. Šią grandinę su arti vienas kito prikabintais diskais su smaigais galima tvirtinti ir 
įrenginio priekyje, ir gale. Prikabinus gale suderinami lyginimo ir įterpimo veiksmai, taip sukuriant 
negiliai įsiskverbiantį ir savaime išsivalantį dirvos paruošimo įrankį. Šis diskas ne tik efektyviai šalina 
piktžoles, bet yra ir puikus herbicidų įterpimo įrankis prieš sėją ir po jos. Agresyvesnėje priekinėje 
padėtyje diskinė grandinė su smaigais dirba kaip „pirmojo pravažiavimo“ lengvo žemės įdirbimo įrankis, 
išlyginantis ir paruošiantis dirvą sėjai.
Svoris 10 kg – 80 kg/m 
Tarpas tarp diskų 125 mm

W36
W36 diskinė grandinė sudaryta iš šiek tiek išlenktų diskų, kurie pagaminti iš dilimui atsparaus plieno ir 
privirinti prie sunkios grandinės, todėl šis įrankis ypač atsparus dilimui ir patikimas. Puikiai tinka 
ražienoms mulčiuoti ir dirvos paviršiui lyginti, nes W36 diskai skaldo ir smulkina ražieną, taip 
skatindami jos irimą dirvoje. Jie taip pat nepamainomi drėgnu oru. Naudojama atskirai ar derinyje su 
kitomis grandinėmis, šie diskai šiek tiek įgaubtu ir lygiu paviršiumi įdirba drėgną ir lipnią dirvą taip, kaip 
negali joks kitas įrankis.
Svoris  9 kg – 53 kg/m 
Tarpas tarp diskų 165 mm

Kelly grandinės visoms sąlygoms

K4
Nauja K4 diskinė grandinė yra specialiai sukurta piktžolėms naikinti įvairių tipų dirvose. Ši diskinė 
grandinė montuojama tarp agresyvesnės CL2 ir universalesnės CL1 grandinių. K4 suderina keičiamų 
diskų privalumus su lengvesnės konstrukcijos ir mažesnių tarpų tarp diskų efektyvumą. K4 diskinėje 
grandinėje tarp diskų yra 160 mm tarpas, ir toks dalinis užleidimas užtikrina 100 % dirvos 
padengimą – netgi negiliai ją įdirbant. 
Svoris 11 kg – 68 kg/m 
Tarpas tarp diskų 160 mm

PCH
Su 132 smaigais viename metre žemės paviršiaus ši spygliuota grandinė ypač efektyviai lygina dirvos 
paviršių ir įterpia piktžolių sėklas veikiančius herbicidus. Grandinės rieda ir lengvai slegia dirvos paviršių, 
išlygindamos gūbrius ir užpildamos vagas. Papildomas spygliuotos grandinės privalumas yra savaiminis 
išsivalymas: jos spygliai pasukti tokiu kampu, kad ant jų nesikaupia augalų liekanos.
Svoris 25 kg/m 



Joks ūkis nėra per DIDELIS ar per mažas

Modelis 2006 3009NT 4012
Maks. plotis 7,4 m 10 m 12,9 m
Pjovimo plotis 6,3 m 8,8 m 11,9 m
Gabenimo plotis 2,4 m 2,4 m 3 m
Gabenimo aukštis 4,1 m* 3,3 m 4 m
Gabenimo ilgis 10,4 m 11,9 m 14,6 m
Minimali traktoriaus galia (CL1) 120 AG 150 AG 200 AG
Minimali traktoriaus galia (CL2 / CL1) 140 AG 210 AG 280 AG
Minimali traktoriaus galia (CL2) 200 AG 300 AG 400 AG

* Galima pažeminti iki 3,6 m, sparnų cilindruose per vožtuvą sumažinant slėgį iki atmosferinio.
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