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ECĒŠAS 

HE-VA Kulti-Dan
Universālas uzkarināmas pirmssējas ecēšas

... jebkuram augsnes tipam 



Ecēšu zari 
Kulti-Dan ecēšām ir 10 x 32 mm zari, kas uzstādīti četrās rindās ar 40 cm atstarpi 
starp tām.  Vidējais rindu attālums ir 10 cm (izvēles opcija 8 cm). 
Atkarībā no augsnes tipa un ecēšu režīma, zaru leņķi var ātri un ērti iestatīt kādā no 
četrām dažādām pozīcijām, izmantojot regulēšanas sviru. 

Kulti-Dan ir pielāgojamas uzkarināmās sējumu ecēšas, kuras, pateicoties plašajam papildaprīkojumu klāstam, var 
pielāgot jebkurai saimniecībai, jebkuram augsnes tipam un jebkuram traktoram. Lielie dziļuma kontroles riteņi notur 
ecēšas uz vieglas augsnes, savukārt lielais svars nodrošina pareizu ecēšanas dziļumu pat smagākā augsnē. 

Pielāgojamais jūgstienis 
- ļauj izmantot ecēšas arī pusuzkarinātas, jo uzkarināto ecēšu 
priekšrocības saglabājas. Atvienošanu un noņemšanu veic, 
sēžot traktorā, izmantojot trosi. 

Lielie riteņi 
- 6,00 x 12 nodrošina 
dziļuma precizitāti, 
kāda vien iespējama. Uz 
ass uzstādītie riteņi ir 
regulējami un aprīkoti 
ar dziļuma iestatīšanas 
skalu. Regulējamie 
riteņu skrēperi garantē 
vienkāršu to vadību.

Automātisks 
transporta 
bloķētājs 
- nobloķē malē-
jās sekcijas 
modeļiem ar 
hidraulisku salo-
cīšanu. 

Pagriežams 
pielāgojamais 
jūgstienis              
- aizsargā traktora 
trīspunktu uzkari un 
mazina spiedienu uz 
tās. Turklāt tas ļauj 
veikt mazus pagrie-
zienus, nepaceļot 
ecēšas. Var izmantot 
Kulti-Dan modeļiem, 
kuru platums ir no 
2,20 m un līdz 5,20 m. 

 JŪGSTIENIS / PAPILDU APRĪKOJUMS 

- Vienkārša un efektīva augsnes kultivēšana visu tipu augsnēs 



ECĒŠAS

ROTORA DRUPINĀTĀJS
Rotora tipa drupinātājs un dubultais 
rotora tipa drupinātājs pieveļ apstrādā-
jamo augsni tā, lai tajā saglabātos mit-
rums, kā arī sadrupina lielākās cilas.
Spiedienu uz drupinātājiem regulē ar 
loksnes atsperēm.

DUBULTAIS ROTORA DRUPINĀTĀJS 

Ar atsperi slogotā šļūce ir ļoti efektīva, 
lai nolīdzinātu lauku un sadrupinātu 
cilas vēl pirms augsne nav tikusi kul-
tivēta. Iestatīšana ir viegla – to veic ar 
regulēšanas sviru, un tam nav nepie-
ciešami nekādi instrumenti. Izturīgās 
atsperes aizsargā šļūci pret pārslodzi, 
kad tā atsitas pret akmeņiem. 

PRIEKŠĒJĀ ŠĻŪCE 

ECĒŠU KOMBINĀCIJA
Ecēšu kombinācija ir garo zaru 
ecēšas kopā ar rotora tipa drupi-
nātāju. Šāda ecēšu kombinācija 
garantē vienmērīgu, perfektu 
un līdzenu augsni, kas ir vidēji 
smaga, jo tā augsni vienlaicīgi 
gan izlīdzina, gan pieveļ. 

Garo zaru ecēšas efektīvi nolīdzina 
atsperzaru lemešu atstātās pēdas. 
Garo zaru dziļumu un to leņķi var viegli 
mainīt, panākot nepieciešamo darbības 
intensitāti.  

GARO ZARU ECĒŠAS 

- Vienkārša un efektīva augsnes kultivēšana visu tipu augsnēs 

HE-VA papildaprīkojumu klāsts                                        
- nodrošina optimālu Kulti-Dan iestatīšanu jebkuram laukam un augsnes tipam



SIA Konekesko Latvija
Lauksaimniecības tehnikas departaments
Rubeņu ceļš 46C, Jelgava, LV-3002
Tālr. 63001725, info@kesko.lv
www.konekesko.lv
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STANDARTA APRĪKOJUMS:

N. A. Christensensvej 34 
DK-7900 Nykøbing Mors 
Tel:  +45 9772 4288 
Fax: +45 9772 2112

Email: info@he-va.com 
Web: www.he-va.com

Sakarā ar mūsu pastāvīgas uzlabošanas politiku mēs 
paturam tiesības mainīt specifikācijas bez iepriekšēja 
brīdinājuma. E & O. E.

PAPILDU APRĪKOJUMS:
• Ecēšas ar 10 x 32 mm zariem 4 rindās
• Regulējams zaru leņķis
• Ātrdarbīgs savienojums
• Dziļuma kontrole (ritenis 6,00 x 12)
• Hidrauliska salocīšana ar automātisku tran-
   sporta bloķēšanu ecēšām, kuru platums ir sākot 

no 4,60 m  

                             Kontakti:

Vidzemē  - 22024403, 26100789, 29138736
Latgalē    - 26303785, 29425464
Kurzemē  - 26199912, 27897895
Zemgalē  - 29446859

Kulti-Dan ir aprīkotas ar ātrdarbīgu savienotāju, ļaujot tās 
ļoti viegli pievienot un atkabināt. Attēlā ir redzama balsta 
kāja, ar kuras palīdzību ecēšas var ērti novietot stāvēšanai. 

Transportēšanas laikā malējās sekcijas ir salokāmas 
vēl pāri vertikālā stāvokļa, lai ecēšas būtu pēc iespējas 
šaurākas. Transporta platums vienmēr ir mazāks par 
3,00 m. 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

•  12 x 32 mm zari 
•  Priekšējā šļūce
•  Garo zaru ecēšas
•  Ecēšu kombinācija
•  Rotoru tipa drupinātājs
•  Dubultais rotora tipa drupinātājs
•  Pielāgojamais jūgstienis
•  Pagriežams pielāgojamais jūgstienis līdz 5,20 m
•  Attālums starp zariem 8 cm 
•  Hidrauliska salocīšana ecēšām 3,40 un 4,00 m

 Darba 
platums

m

 Transporta 
platums

m

Zaru skaits 
vienai sek-

cijai 

Svars bez 
papildaprī-
kojuma kg

Priekšējās 
šļūces svars

kg

Garo zaru 
ecēšas svars

kg

Ecēšu kom-
binācija, 

kg

Rotora tipa 
drupinātāja 

svars
 kg

Dubultā rotora 
tipa drupinātāja 

svars
kg

Nepieciešāmā 
jauda, aptuveni,

ZS

2,20 2,20 22 370 41 49 160 135 195 25-35

2,80 2,80 28 423 47 64 189 158 231 35-45

3,40 2,40 6+22+6 556 73 94 275 235 328 45-55

4,00 3,00 6+28+6 609 79 109 304 258 362 50-60

4,60 2,40 12+22+12 761 83 108 321 271 388 60-75

5,20 3,00 12+28+12 819 89 123 350 294 415 70-90

5,80 2,40 18+22+18 897 115 138 380 318 450 80-90

6,40 3,00 18+28+18 955 121 153 409 341 490 80-100


