
NOWE KULTYWATORY DO KONSERWACYJNEJ UPRAWY ROLI 
 

Klasycznym narz�dziem słu��cym do konserwacyjnej uprawy gleby jest kultywator. Przeprowadzone na niewielkiej 
gł�boko�ci podpowierzchniowe przemieszczanie resztek po�niwnych z gleb� podnosi jej urodzajno�� i chroni przed 
korozj�. Nowe kultywatory serii SYNKRO 3003 oraz SYNKRO 4003 firmy Pöttinger o szeroko�ci roboczej 3 m oraz 
odpowiednio 4 m s� tak skonstruowane, �e słu�� zarówno do płytkiej obróbki gleby, jak i do uprawy gł�bokiej, tj. do 
gł�boko�ci 30 cm. 

Ogólny widok jednego z nowych kultywatorów wraz z ci�gnikiem, na którym jest on zawieszony przedstawiony jest na 
rysunku poni�ej. 
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W kultywatorze SYNKRO 3003 z jedenastoma z�bami poprzeczny odst�p mi�dzy z�bami wynosi 27 cm. Natomiast w 
kultywatorze SYNKRO 4003 z czternastoma z�bami odst�p ten wynosi odpowiednio 28 cm. Te relatywnie niewielkie 
odst�py zapewniaj� bardzo dobre rozdzielanie i mieszanie z gleb� resztek po�niwnych.  

Wysoko�� poło�enia ramy kultywatora nad powierzchni� gleby wynosz�c� 80 cm i podłu�ne odst�py pomi�dzy 
poprzecznymi rz�dami wchodz�cych w skład kultywatora narz�dzi wynosz�ce 75 cm gwarantuj� z kolei prac� kultywatora 
bez zapcha�. 

Aby uaktywni� prac� kultywatora równie� w bardzo przesuszonej glebie, tj. zapewni� utrzymywanie z�bów na 
odpowiedniej gł�boko�ci, jego kozioł zawieszenia na ci�gniku jest odchylany ku tyłowi z regulacj� wielko�ci tego 
odchylenia przez wybór jednego z trzech mo�liwych poło�e�. Producent nowych kultywatorów oferuje szeroki wybór 
redliczek z�bów kultywatora. Trzony z�bów nowych kultywatorów s� w dolnej cz��ci łukowo wygi�te do przodu, aby 
zapewni� lepsze prowadzenie strumienia gleby. 

Oprócz klasycznych organów roboczych, które stanowi� z�by kultywatora, z tyłu za nimi usytuowany jest poprzeczny 
rz�d wkl�słych talerzy zapewniaj�cych szczególnie dobre mieszanie z gleb� pozostało�ci słomiastych. Ostatni rz�d narz�dzi 
stanowi� dwa wały strunowe zapewniaj�ce lekkie wtórne ugniatanie gleby wzruszonej przej�ciem poprzedzaj�cych te wały 
narz�dzi roboczych. 
 

A oto podstawowe dane techniczne nowych kultywatorów serii SYNKRO: 
 

SYNKRO  3003 4003 
szeroko�� robocza  3,0 m 4,0 m 
szeroko�� transportowa  3,0 m 3,0 m 
liczba z�bów 11 14 
wysoko�� ramy 80 cm 80 cm 
zapotrzebowanie mocy 80/110 kW/KM 110/150 kW/KM 
ci��ar 1160 kg 2000 kg 

 
Na podstawie materiałów i danych opublikowanych w internecie przez firm� Pöttinger 
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