
STRIP-TILL
“ZKUŠENOSTI A VÝKONNOST”

Konstrukce výrobce striptillu firmy SLY, která byla založena pány George Sly a Cyrille 
Geneste z Anglie a Francie je soustředěna na nové technologie a prodej zemědělských 

strojů. Oba mají zkušenosti a znalosti se zemědělskou výrobou, protože farmaří ve svých 
zemích a mohou tak nabídnou řešení pro farmáře hospodařící ve zhoršených 

podmínkách s nedostatkem vláhy, nebo nebezpečí půdní eroze a pomoci jim tak zlepšit 
ekonomickou a ekologickou situaci díky nové technologii pásové přípravy půdy a 
přesného setí. Stroj na pásovou přípravu „STRIPCAT“ je jedním z nejlepších řešení 

pomoci v řešení problematických podmínek. Přes 15 roků technických a 
technologických inovací ze Států v kombinaci s potřeby Evropských farmářů a zákazníků 

máme nový Stripcat II, který nabízí jednoduché používání, srozumitelné nastavení pro 
různé podmínky, všestrannost pro přípravu pod hlavní pěstované plodiny, spolehlivost a 

robustnost a zejména garanci 100% výroby ve Francii.
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CO JE TO STRIP-TILL ?
Strip-till je ochranný systém zpracování půdy, který používá 
minimum orby a kombinuje v sobě orebnou a bezorebnou 
technologii, která zachová vlhkost v půdě, zvýší teplotu 
seťového lůžka a provzdušní půdu tak aby kořeny rostly do 
hloubky. Současně zachová výhody bezorebné technologie 
a zpracuje pouze omezené pásy pro setí, se zachováním 
posklizňových zbytků mezi pásy na povrchu půdy, které brání 
vypařování vody a brání erozi půdy. 

Strip-till pracuje tak, že vytváří pásy a seťové lůžko po 
sklizených předplodinách. Podobně jako ostatní techniky 
odstraní posklizňové zbytky z řádku pro setí, ale zanechá je na 
povrchu mezi řádky, které potom chrání půdu a vytvoří 
pásy pro následné setí. 

Stripcat dělá pásy široké od 10 do 20 cm 
a od 5 do 30 cm hluboké. 

Doba pro přípravu pásů je závislá 
na typu půdy, podobně jako u 
klasické orby : 

- doporučujeme na těžkých 
půdách (více jak 20% obsah jílu) 
je provádět na podzim 

- na lehkých půdách 
doporučujeme je provádět na jaře.

STRIPTILL STRIPCAT nAbízí výhOdy TRAdIční ORby A úSPORy 
SPOLEčně S PřEdnOSTmI bEzOREbné TEChnOLOgIE. 

 Snížení spotřeby PHM až o 50 l/ha (v součtu všech    
     pracovních operací)

  Snížení potřeby hnojení až o 30% díky přesnému 
uložení v profilu půdy

 Zlepšená voní kapilarita a snížený výpar vody z půdy

 Zvýšená půdní teplota v pásech v porovnání s přímým 

    setím

 Lepší polní vzcházivost osiv

 Rychlejší založení porostů

 Zdravý, bohatý a dlouhý kořenový systém

 Snadné založení krycí plodiny

PROdUKUJTE víCE S 
mEnŠímI nÁKLAdy !



zROzEn K PRÁCI I v TěCh nEJnÁROčněJŠíCh POdmínKÁCh

Pneumatické 
odpružení
Pneumatické 
odpružení umožní 
okamžité nastavení 
přítlaku na půdu 
na paralerně 
uchycených 
pracovních 
jednotkách a tím 
i lehčí, nebo těžší 
přitlačení a drobení 
v zadní části.

Nastavení pracovní hloubky 
bez použití nářadí

NOVÝ KULTR na tvarování 
pásů
Nově vyvinutý tvar a 
velikost kultrů zajistí přesné 
nastavení polohy v různých 
půdních podmínkách s 
rozdílným množstvím 
posklizňových zbytků.
Různé nastavení ůhlu, 
šířky a polohy kultru vůči 
podrýváku bez použití 
nářadí. Je to jednoduchý 
a robustní systém, kdy s 
použitím podložek nastavíte 
širší, nebo užší pás. To také 
umožní nastavení nejužší 
rozteče pracovní jednotky 
na 45 cm. 

Ochrana před nadměrným opotřebením 
hrotů je přizpůsobená pro hnojení 
jak pevnými, tak i tekutými hnojivy. 
Vyměnitelné hroty umožní. Přizpůsobit 
se různým půdním 
podmínkám, snížit náklady 
a snadnou výměnu. 
Nyní jsou k dispozici s 
tungstenovo-karbidovou 
(tvrdokovovou) špičkou.

Jako volitelná položka 
pro pracovní jednotku je k 
dispozici výsevní - jedno, 
nebo dvouřádková sekce. 
Je jednoduše připojitelná 
pro současné setí například 
řepky, soje, nebo krycích 
plodin (meziplodin). Výsevní 
jednotka uchycená jako 
nástavbový systém umožní 
zvýšit kvalitu s dodržením 
hloubky setí a velkou 
výkonností v jedné pracovní 
operaci.

Plovoucí SUNCO čistící disky jsou 
nastavitelné z kabiny obsluhy. 

VOLITELNÁ VÝBAVA 
PRACOVNÍ JEDNOTKY

1   Souběžné a paralerní zapojení s nastavitelným 
     přítlakem směrem dolů

2  Vodící kola

3  Non- stop hydraulické jištění pracovních jednotek 

     (volitelná položka)

1  DISKOVÉ VODÍCÍ KOLO pro stabilitu a naříznutí povrchu půdy a mulče

2  CISTICI VYKRAJOVANE DISKY pro odstranění posklizňových zbytků 

     (patent SUNCO zahnutý tvar) a vytvoření čistého pásu

3  PODRÝVÁK (volitelných 6 různých typů). Pracuje do hluobky v půdě s možností 

      hnojení tekutými (kejda, digestát), nebo pevnými - průmyslovými hnojivy 

4   KULTR pro tvarování pásu a udržení zeminy v řádku

5   PŘÍTLAČNÝ VÁLEC (volitelné 3 typy). Přitlačí a drtí dlátem nadzvednutou zeminu a vytvoří homogenní seťové lůžko.
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4  Nastavení hloubky bez použití nářadí

5   Nezávislé nastavení koltrů (ohraňovacích disků) s 
variabilním úhlem a šířkou

6  Pneumaticky přítlačný tlak na zadní válec 

Patentované vyrajování (ozubení) a špice dlát



Je zde STRIPCAT pro všechny zemědělce
Stripcat s pevným, nebo sklopným rámem může být nesný v 3.bodovém závěsu, nebo tažený za traktorem, což 
umožňuje mnoho variant a přizpůsobení se velikosti zemědělců. Dnes jsou vyráběny stroje od 4 řádků až po 16 
řádků s roztečí pracovních jednotek od 45 do 80 cm (ale při sklopení mají šířku vždy do 3 metrů), takže jsou vhodné 

pro různé i netradiční plodiny.
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