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TEHNOLOGIA VERTICALĂ

SUB-SOILER



Construit pentru a performa o lucrare verticală de adân-

cime,  Sub-Solierul în linie de la Great Plains descătușează 

potențialul culturilor prin distrugerea straturilor orizontale 

create de utilajele convenționale cum ar fi plugul, discul și 

cultivatorele. Cu o adâncime de lucru de până la 40cm acest 

utilaj de toamnă resetează substratul menținând o densi-

tate uniformă cu o minimă disturbare la suprafață și fără a 

îngropa resturile vegetale.

 Cadrul  Sub - Solierului este confecționat din oțel flexibil de 

înaltă calitate cu o grosime de 9,35mm pentru o mai mare 

rezistență, spațierea ancorelor pe cadru poate fi de 60, 70, 

75, 76, 91, sau 101cm  începând de la 3 ancore și până la 12 

ancore. Vârfurile No Till de 3/4  ( 19mm ) pe ancoră no-till 

provoacă o fracturare maximală cu disturbare minimă la 

suprafață. Pe de altă parte vârfurile de 31,75mm  cu o ancoră 

dreaptă crează o mai mare disturbare la suprafață, la o 

adâncime minimă de lucru. Pentru a maximaliza beneficile 

lucrărilor verticale este important să alegeți vârful și ancora 

care oferă cea mai bună fracturare fără a aduce la suprafață 

bucăți de pământ. Sub -Soiler-ul poate fi echipat cu diferite 

accesorii în funcție de necesități.
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MODEL: SS0300 | SS1300 | SS1310 | SS1700 | SS1710 | SS1800 | SS2000



CARACTERISTICI & BENEFICII

•	 Spațiere Ancorelor la 24" și 30" (61 si 76cm)  - În industrie  spațierea standard  a ancorelor 
este la 76cm, pentru a atinge o fracturare laterală uniformă a solului ancorele trebuie să lucreze nu 
mai jos de 36cm ( jumate din distanța între ancore ). Pentru că uni producători  sunt limitați la 25 - 
30cm adâncime de lucru ancorale cu spațiere la 61cm distanță, oferă o fracturare uniformă chiar și 
la adâncime superficială de lucru.  

•	 Posibilitatea de a alege între Sistem Auto - Reset sau Bolț de Forfecare -  Cu o forță de 
penetrare de 3,000 lb ( 1361 Kg)  sistemul de Auto-Reset oferă posibilitatea de a lucra chiar și acolo 
unde pot exista obstacole îngropate. Alternativ se poate opta pentru sistemul cu șurub de forfecare, 
o soluție mai ieftină decât ancorele Auto-Reset.

•	 2 Tipuri dierite de Ancore - Opțiunile sunt, Ancora Dreapta de 31,75mm sau ancora No-Till de 
19mm, aceasta din urmă nu este atât de agresivă când vine vorba de disturbarea suprafeței, nu 
întoarce solul și nici nu acoperă resturile vegetale. În cele mai multe cazuri ancora lasă doar o urmă 
de penetrare și o ridicătura a solului între ancore. De aceea este folosită în condiții de minimă 
disturbare. Piesele de uzură sunt standard pentru fiecare tip de ancoră.

•	 Alegera Vârfului - Pentru ancora dreaptă de 31,75mm sunt disponibile două tipuri de vărfuri 
de 5 sau 18cm lățime, cu sau fără aripioare. Cele de 5cm sunt mai puțin agresive și nu ridică mult 
sol la suprafață, cele de 18cm sunt mai agresive și acoperă mai mult  la suprafață. Vârful No-Till are 
aproximativ 25cm și este folosit cu ancora No-Till. Acesta minimalizează disturbarea suprafețelor dar  
maximalizează fracturarea solului.

•	 Opțional Tăvălugi Individuali - Cu axe de 25mm și 41cm diametrul tăvălugi sunt montați 
individual pe fiecare ancoră pentru a nivela suprafață permițând astfel utilajelor următoare să 
pregătească patul germinativ.

ECHIPARE STANDARD 
• Discuri Heavy-Duty de 51cm în fața ancorei 

•  Prindere Cat. III, Cat. IIIN, sau Cat. IV

•  Roată de adâncime ajutabilă

•  Semne de Siguranță  SMV 

•  Lumini LED 

•  Piese de uzură interschimbabile

•  Degajare sub structură de 9cm

•  Oțel de înaltă calitate

•  Ancore cu Auto-Reset sau Rigide

ECHIPARE OPȚIONALĂ
• Tăvălugi

•  Sistem de căruț Inline

• Sistem de căruț SSH ( Sub-Soiler Hich ) 

• Kit extensie pentru SS1300, SS1310, SS1700 și SS 
1710

*Geeutatea aproximativa

Sub-Soiler SS0300 SS1300 SS1310 SS1700 SS1710 SS1800 SS2000

Recomandare Unitate Primara

Distanta Ancore 27.5", 29.5"
(70, 75cm)

24", 30"
(70, 75cm)

36", 38", 40"
(91, 96, 101cm)

24", 30"
(61, 76cm)

36", 38", 40"
(91, 96, 101cm)

30", 36", 38", 40"
(76, 91, 96, 101cm)

24", 30", 36", 38", 40"
(61, 76, 91, 96, 101cm)

Latime Utilaj 6' 9" - 9' 9"
(2.1 - 3.5m)

7' 6" - 16'
(2.3 - 3.01m)

15' - 23' 4"
(4.57 - 7.13m)

17' 6" - 20'
(5.36 - 6.09m)

20' - 25' 4"
(6.09 - 7.74m)

Latime de Transport 9' 10"
(3m)

11' 2" - 16' 5"
(3.4 - 4.87m)

13' 4" - 21' 2"
(4 - 6.46m)

12' 9" - 13' 1"
(3.9 - 4m)

12' 9" - 15' 5"
(3.9 - 7.72m)

Înaltime de Transport N/A

 Necesar Putere  HP 150+ 250+ 300+ 350+

 Greutate* Ancora No-Till/ Auto-Reset 2,030 - 4,300 lbs
(921 - 1,950 kg)

2,339 - 3,778 lbs
(1,061 - 1,714 kg)

3,140 - 5,914 lbs
(1,424 - 2,683 kg)

2,925 - 4,148 lbs
(1,327 - 1,882 kg)

4,260 - 6,408 lbs
(1,932 - 2,906 kg)

4,850 - 5,125 lbs
(2,200 - 2,325 kg)

5,840 - 7,400 lbs
(2,649 - 3,357 kg)

ÎNAINTE DE SUB-SOLIER DUPA SUB-SOILER

Specificatiile se pot schimba fara a fi anuntate 
Imaginile sunt informative 
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Ce poți face pe site-ul  www.GreatPlainsInt.com?
Revedeți principiile agronomice

Localizează cel mai apropiat dealer

Descarcă manuale 

Caută piese de schimb 

Vizionează videoclipurile 

Citește recenzile fermierilor

Vezi expozițile unde participăm 

Citește sfaturile inginerilor 

Vezi istoricul companiei

Vizionează clipurile produselor

Vezi informații utile despre 

companie

Ne gasesti pe:

Misiunea Noastra
Să fim o companie care să îmbine Inovația, Spiritul de Echipă și Dorința de a perfecționa, cu:

•  Bucuria Clienților Noștri 
•  Asigurarea unui loc de muncă Recompensator pentru Angajați 
•  Asigurarea Stabilității și a Creșterii prin Profit

 Produsele Great Plains International

ECHIPAMENTE VERTICALE ECHIPAMENTE CONVENTIONALE SEMANATORI COMPACTE SEMANATORI MECANICESEMANATORI PNEUMATICE

YIELD-PRO® PLANTERS APLICATOARE DE FERTILIZANTTOCATORI ROTATIVE

Great Plains
 Great Plains Manufacturing, Inc., a fost inaugrată in Aprilie1, 1976  de proprietarul acesteia, Dul Roy Applequist. De 

la început, Great Plains a devenit un leader în industria constructoare de mașini agricole din Statele Unite, dar și un leader în 

producția de echipamente de întreținere a spațiilor verzi. Acum, Great Plains Manufacturing impreună cu Great Plains Ag, Great 

Plains Internațional, Land Pride, GPAC ( Great Plains Accetance Corporation) și Great Plains Trucking fac parte din Kubota Com-

pany.


