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KVALITEETSED MASINAD 
MÕISTLIKU HINNAGA!

PEENRAMOODUSTAJA – 

 KILEPAIGALDUS MASIN

MUDEL  BSMLCR9040

Masina eesmärk

• Peenramoodustaja  –  kilelaotaja  on

masin,  mis  on  mõeldud  ühe  tööetapi

käigus moodustama kõrgendatud peenra

ja paigaldama  peenravaiba, - kile.

Masina omadused

• Reguleeritav peenra laius 450-900 mm 

(versioonil  BSxxR12015 reguleeritav 

töölaius kuni 1200 mm ) 

• Reguleeritav peenrakõrgus kuni 200 

mm (versioonil BSxxR9040 peenra 

kõrgus kuni 400 mm)

• Eemaldatavale kilehoidjale võimalik 

paigaldada kile  laiusega kuni 1400 mm 

• Sisseehitatud süsteem vältimaks kile ja 

kastmisvooliku rulli üleliigset, 

iseeneslikku, lahtikerimist.

• Kohandatav, moodustamaks kilega 

kaetud , kõrgendatud peenra,  - laiusega 

kuni  900 mm - (kõrgendamatta peenra 

puhul, peenra laiusega kuni 1200 mm)

Tööpõhimõte

1. Eesmised tööorganid, sahad, koguvad lahtise mulla ja 
moodustavad peenra.
 (Külgmised sahad koondavad peenra ja keskmised sahad 
aitavad täita peenra keskosa.)

2. Peenravormija (keskmised tööorganid),  vormivad ja tihendavad
eesmiste tööorganite poolt kokku koondatud mullast peenra 
küljed.

3. Rull tihendab pinnase ja vormib peenra pealmise osa
4. Kilepaigaldaja esimesed sahad moodustavad kile serva tarbeks 

kanali..
5. Kilevajutus rattad suunavad ja pingutavad kile servad  

eelnenevalt moodustatud kanalisse.
6. Tagumised sahad koondavad mulla , paigaldatud kile servadele.
7. Samaaegselt kile paigaldusega paigaldatakse kile alla ka 

tilkkastmis süsteemi voolikud.

Masina variandid:

4. BSMLxR9020 – peenramoodustaja standard*

5. BSMLxR9040 – peenramoodustaja kõrgendatud*

6. BSMLxR12020 – peenramoodustaja laiendatud*

*Kõigi variantide puhul saab valida V- kujulise rulli ja tavalise rulliga mudelite vahel.
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Agroservis - proizvodnja d.o.o. 

 pakub  5005 erinevas modifikatsioonis  

Peenramoodustamise masina versiooni. 

*Kataloogis olevad pildid on illustratiivsed, toode võib vähesel määral erineda kataloogis toodust kuid oma võimekuselt ja kvaliteedilt ei tehta järeleandmisi.
*Kataloogis toodud hinnad on informatiivsed! Tellimuse esitamise momendil võivasd hinnad erineda siin toodud hindadest. Hindade erinevused on tingitud  toorme ja 
transpordi kulude muutustest. Saamaks täpseimat infot, kataloogis toodud masinate hetke hindadest  ja saadavusest palun võtke ühendust Agroservis - Proizvodnja 
d.o.o. ametliku edasimüüja- esindajaga.
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Mudel
(cm) (cm) (kW) (kg)

SILINDRILISE RULLIGA MUDELID EUR
BSMLCR9020 90 20 40-45 283 2,841.66 €
BSMLCR9040 90 40 45-50 311 2,941.66 €
BSMLCR12015 120 15 50-55 405 3,516.66 €
V-KUJULISE RULLIGA MUDELID
BSMLVR9020 90 20 40-45 283 2,891.66 €
BSMLVR9040 90 40 45-50 311 2,991.66 €
BSMLVR12015 120 15 50-55 405 3,583.33 €

Max peenra 
laius

Max peenra 
kõrgus

Soovituslik 
võimsus

Masina 
Kaal Hind

 (KM-ta)

LISAVARUSTUS

Väetisekülvik (pilt A) 936.00 €
Täiendav tugiratas (rippsüsteemile koormuse vähendamiseks) (pilt B) 344.00 €
Märkenõelte komplekt (pilt C) 294.00 €
Kastmisvooliku peenra sisse paigaldamise komplekt (pilt D) 99.00 €
Kastmisvooliku peenra peale paigaldamise komplekt (pilt E) 99.00 €
Augustaja- 1 realine/ 6 pesa 340.00 €
Augustaja- 2 realine / 6 + 6 pesa (pilt F) 435.00 €
Augustaja- 3 realine / 6 + 6 + 6 pesa 530.00 €

Hind
 (KM-ta)


