Ръчен култиватор за обработка на почвата „Крот”

Култиватор „Крот” е иновативен ръчен инструмент
за дълбочинна обработка и разрохкване на почвата.
Той се отличава с проста и изключително здрава
конструкция, която му позволява да се използва за
разрохкване на почвата, за вадене на картофи, за
почистване на корени и стърнища, като брана и за
други земеделски дейности.
Инструментът се състои от стоманена рамка и две
насрещно разположени вили, чиито зъбци се
разминават. Остриетата на вилите много лесно се
забиват в земята, като човек си помага с удобен за
него крак. Разминаващите се остриета на вилите не
само повдигат земята, но и раздробяват по-едрите
буци без да се извършва цялостното й обръщане.
При тези операции не се налага цялостно повдигане на ръчния инструмент, т.к. се
извършва само провлачване на култиватора по повърхността на земята. По този начин
се прилага много по-малко усилие, а обработената площ е по-голяма. Усилието, което
се прилага по време на работа е само надолу, като по този начин се щади гръбначния
стълб и кръста. Това позволява култиватора лесно и удобно да се използва от хора във
всички възрасти.
Технически характеристики:
Ширина на обработваната лента

42 cm

Тегло на култиватора

4,5 kg

Габаритни размери на опаковката

42х13х59 cm

Остриетата на вилите са от инструментална закалена стомана

с Ø10 mm

Култиваторът позволява:
 Съществено да се увеличи производителността при обработка на почвата в
сравнение с обикновената права лопата /2-3 пъти/.
 Дълбочинно обработване на почвата до 25 cm.
 Ефективно плевене, защото техните корени се изваждат на повърхността, а не се
режат като при работата с права лопата.
 Да се работи с много по-малки усилия от колкото с правата лопата.
 Този лопатковине култиватор много успешно може да се използва за вадене на
картофи. Процесът е много по-бърз и лесен.
 Да запазим здравето си като не претоварваме гръбначния стълб и кръста си.
Подготовка за работа, монтаж на лопатата:
 Отвийте гайката и свалете болта.
 Поставете шиповете на вилата между шиповете на опората и ги съединете с
помощта на болта и гайката, като при това е необходимо гайката да се затегне само
до премахване на луфта т. е. не се завива до край.
 Монтирайте дръжката.

Работа:
Þ Поставете долната част на култиватора да легне върху земята, така че D-образната
част на инструмента да е напълно допряна към земята. Хванете добре дръжката и я
поставете във вертикално положение.
Þ Натиснете с крак поставен върху рамото на рамката с вилите, вкарайте вилите в
почвата на желаната дълбочина.
Þ Дръпнете към себе си и надолу дръжката на култиватора, при което вилите ще
тръгнат нагоре и ще повдигнат пръста. Минавайки между вилите пръста се
разрохква без да се обръща. Това позволява да се запази плодородния слой на
почвата и да се отделят плевелите заедно с корените.
Þ Придърпайте дръжката към себе си, направете крачка назад и издърпайте
култиватора върху необработения слой почва, без да го повдигате. След това
повторете операциите, както е описано по-горе.
Þ В резултат на такава обработка остава лента от прекопана и разрохкана почва.
Þ Обръщаме внимание на това, че независимо от многото предимства лопатата не е
предназначена за целина /никога не необработвана/, камениста и много
твърда почва.
Повече информация може да получите от видеото
https://www.youtube.com/watch?v=C7gtXfGY1EM

Цена: 88,80 лв (с ДДС)

Може да получите допълнителна информация или
да направите своята заявка на
E-mail: ekoemo@abv.bg
GSM: 0888 704219
тел. 02 8717145

Условия за доставка
Доставката се осъществява чрез куриер в рамките на до
3-4 работни дни от куриерски фирми Спиди или Еконт.
Плащането се осъществява чрез наложен платеж при
получаването на пратката или предварително по банков
път.
Когато поръчката е на стойност над 100,00 лева
доставката на продуктите е безплатна до офис на
куриерската фирма. За поръчки на стойност под 100,00
лева транспортните разходи са за сметка на изпращача
съгласно условията за доставка на съответната куриерска
фирма.
Условия за отказ на поръчка
1. Всеки клиент на НЕОЛАБ ООД има право да откаже изпратена поръчка в следните
случаи:
• Сгрешен наложен платеж
• Ако клиентът получи различни продукти или не е получил всички поръчани продукти
• Ако клиентът получи продукти с дефекти
2. Клиентът няма право да се откаже от поръчката в следните случаи:
• Ако е направил поръчката и не съществува нито един от посочените в точка 1
случаи
• Ако клиентът сам е сгрешил избора на поръчаните продукти.
Връщането на поръчка може да се осъществи само в случай, че изпратените продуктите
са в добър търговски вид.
Ако отказът е по вина на НЕОЛАБ ООД, разходите за връщане на поръчката се поемат
от продавача. Ако отказът е по вина на клиента и представител на НЕОЛАБ ООД е дал
съгласието си, разходите са за сметка на купувача.
Отказ на поръчка може да се направи в рамките на 10 дни от получаването на
продуктите.

Допълнителна информация относно условията
за доставка може да получите на
E-mail: ekoemo@abv.bg
GSM: 0888 704219

тел. 02 8717145

