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Masa 
jednostkowa

Masa całkowita 
(na metr)

Stopień 
wklęsłości Średnica Rozstaw

11kg 68kg/m 25° 330mm 160mm

Stalowa konstrukcja o wysokiej trwałości 

Głębokość pracy 2–4 cm

Wymaga 18 kW/25 KM na metr szerokości 
roboczej

Zaprojektowany do usuwania chwastów 

Wymienne tarcze z ostrzami

Optymalna prędkość pracy 12–14 km/h

Idealnie dostosowany do gleb lekkich i średnich

Łańcuch talerzowy K4
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Łańcuch talerzowy K4 to nowe rozwiązanie zaprojektowane do odchwaszczania w szerokim zakresie typów gleby. Model 

ten plasuje się pomiędzy cięższym, bardziej agresywnym łańcuchem talerzowym CL2 a wszechstronnym CL1. Model K4 

łączy korzyści wymiennych tarcz z ostrzami oraz efektywność lekkiej konstrukcji i mniejszych odstępów między tarczami.

Łańcuch talerzowy K4 ma odstępy pomiędzy tarczami wynoszące 160 mm, a tarcze nachodzą na siebie, dzięki czemu 

obejmują 100% powierzchni gleby, nawet przy płytkiej pracy. Ostre krawędzie i gładka powierzchnia talerzy dają znakomity 

efekt usuwania chwastów, jak w modelu CL2, ale przy lżejszej i mniej agresywnej konstrukcji. 

Platforma K4 bazuje na systemie haków i  oczek, do których przymocowane są wymienne tarcze z  ostrzami. Ogniwa 

są złączone i  tworzą łańcuch talerzowy, który jest zabezpieczony śrubą blokującą. Ogniwa można dodawać i  usuwać 

z łańcucha bez konieczności jego demontażu.

Ten model łańcucha talerzowego sprawdza się nadzwyczajnie w umiarkowanych warunkach, wykonując przebiegi szybko, 

na niewielkiej głębokości. Zanurzenie w  glebie sięga 2–4  cm, a  optymalna prędkość pracy wynosi 12–14  km/h. Przy 

masie 68 kg na metr, łańcuch talerzowy K4 do efektywnej pracy wymaga mocy 18 kW/25 KM na metr*. Model K4 został 

kompleksowo przetestowany w terenie i – jak wszystkie łańcuchy talerzowe firmy Kelly – zapewnia trwałość na wiele lat.

* wymagania dotyczące mocy podano szacunkowo i są zależne od warunków glebowych
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