
SX-Serija Kmetijstvo

15 cm 
Minimalna globina  
prekopavanja

35 cm
Maksimalna globina 
prekopavanja (SX)

55 cm
Maksimalna globina  
podrahljavanja

• Prihranek časa

• Dobro mešanje

• Izboljšanje ravnovesja vode

• Vključevanje organskih snovi

• Setvena priprava v enem prehodu

• Kakovostno in robustno

• Dobra struktura tal

• Odprava zbitosti

• Varčevanje z gorivom

• Stroškovno učinkovito

• Brez ustvarjanja plazine

• Vsestranski stroj

Julij / 2021



Več kot 60 let izkušenj s stroji za prekopavanje 
zemlje je nekaj, na kar se lahko podjetje Imants 
ozre in pohvali. Iz teh izkušenj smo se naučili, da
je prekopavanje več kot le obračanje zemlje. 
Veliko več. Prekopavanje je mešanje organskih 
snovi z živim vrhnjim slojem tal, vključevanje 
ostankov pridelkov in ustvarjanje setvene 
posteljice, mešanje zelenega gnojila, da se lahko 
razgradi v hranila za naslednji pridelek. 

Skratka, na površju in v tleh lahko govorimo o 
enakomernem, homogenem prekopavanju in 
dobro prezračenih tleh po obdelavi tal z Imants 
stroji. Resnično pravo orodje za obdelavo tal v 
enem prehodu.

Rotacijsko gibanje gredi z lopaticami zagotavlja 
optimalen učinek mešanja. Zaradi tega se 
rastlinski ostanki, gnoj, kompost ali zeleni gnoj 
lahko mešajo z zemljo v biološko najbolj aktivno 
plast, tako da se lahko hitro razgradijo.
Žitni ostanki ali zeleni gnoj ne tvorijo plasti na 
dnu tal. Zaradi tega mešanja lahko življenje v 
tleh koristi tudi sveže uporabljene organskih 
snovi.

Ker lopatice zagrabijo zemljo od 25 do 30 
cm globoko in premešajo spodnje in zgornje 
sloje, se v globini zemlje ne ustvari moteča 
neprepustna plast (plužna ponev), ampak 
je zemlja zrahljana, premešana in zračna. 
To zagotavlja, da je zemlja pripravljena za 
nadaljno obdelavo. Le tako lahko (močne) 
padavine prodrejo v globlje plasti tal in napolnijo 
podtalnico. Dobra struktura, ki ostane po 
prekopavanju, ne omogoča le, da voda pronica 
temveč zagotavlja tudi dobro raven kisika v tleh.

Prekopavanje tal  
je več kot le  
obračanje
zemlje
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Rotacijsko gibanje
gredi z lopaticami
zagotavlja optimalen učinek  
mešanja.

Prekopalnik za obdelavo 
tal z brano

FILOZOFIJA IMANTS Imants stroji za  
prekopavanje  
poskrbijo za vašo  
zemljo

PREDNOSTI PREKOPAVANJA

Brez nepropustnega sloja

Zračnost

Skladiščenje vode



Rezilo SX prekopalnika 
Za uporabo na vseh vrstah 
tal, razen na mokri glini.  
Lopate je mogoče  
enostavno zamenjati.

SX stroji za prekopavanje Imants so
rotacijski stroji za prekopavanje. Obdelujejo 
zemljo z lopaticami, ki so pritrjene na gred 
prekopalnika prek roke lopate. Na seriji 38, 4 roke 
lopate tvorijo enoto, pri modelih serije 48 in 58 
imamo 6 rok lopate za posamezno enoto. 
Število lopatic na gredi se razlikuje
glede na delovno širino.

Odvisno od tega, kaj potrebujete na svoji kmetiji 
vam lahko podjetje Imants svetuje pravi stroj za 
prekopavanje.
Obstajajo stroji za prekopavanje, ki lahko delajo 
površinsko (najmanj 12 cm globoko) in tudi 
takšni, ki delajo zelo globoko (do 135 cm).
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Ker prekopalniki v tleh ne ustvarijo trdne posode, 
kapilarno delovanje ostane nedotaknjeno, zato 
lahko naraščajoča podtalnica doseže do korenin 
rastlin, ko jo potrebujejo. Med prekopavanjem se 
podlaga premeša, vendar se  v celoti ne obrne. S 
tem se ohrani večina temperature tal, s čimer se 
skrajša čas, ki je potreben, da se tla segrejejo. To 
omogoča hitrejšo kalitev. V globljih plasteh tal je 
dovolj časa, da se segrejejo, ko rastline rastejo. 

Z Imants rotacijskim prekopalnikom lahko tla 
pripravite za setev ali sajenje v enem samem 
prehodu. Gnana brana pušča idealno podlago za 
setev. S kombiniranjem postopkov ne prihranite 
le časa in denarja, temveč tudi ohranjate 
strukturo tal (glejte kombiniranje prehodov na 
str. 16).

Zasnova stroja za 
prekopavanje SX

S prekopalnikom Imants lahko tla  
pripravite za setev ali sajenje  
v enem prehodu.

SX TEHNIKA PREKOPALNIKA

Vsi stroji za 
prekopavanje so 
opremljeni z varovalno 
sklopko za omejevanje 
navora.

Kapilarni učinek

Ohranjanje temperature tal

Prednost pri zatiranju plevela

Vsestranski



SX-MODELI
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Možnosti in specifikacije
SX-serije

38 Serija

Moč 
95 - 190 KM

Delovna širina
250, 270 in 300 cm 

48 Serija

Moč
140 - 300 KM

Delovna širina
300 ali 366 cm

58 Serija

Moč 
> 230 KM

Delovna širina
300, 366 in 450 cm
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SX Serija
Serija SX ima najmanjšo delovno globino
15 cm in največ 35 cm. Lopatice rahljajo zemljo 
na celotni delovni širini in mešajo gnoj, zeleno 
gnojilo ali ostanke rastlin skozi biološko najbolj 
aktivne dele tal.

WX Serija
Serija WX je opremljena z nastavljivimi sidri med 
enotami z lopaticami, ki lahko rahljajo tla globlje, 
kot je globina prekopavanja. Serija WX ima manj 
lopatic kot primerljiva serija SX, vendar se tla 
še vedno obdelujejo po celotni delovni širini. 
Noge podrahljačev zrahljajo zbite plasti tal pod 
delovno globino lopatic,  
tako da lahko tudi korenine  
prodrejo globje v zemljo  
in rezultat je večji pridelek. 

Podrahljavanje, 
da ali ne?

GLOBINSKA OBDELAVA TAL

Kakšno končno obdelavo bi želeli 
imeti?

KONSOLIDACIJA

Gnana brana
Imants serije 38, 48 in 58 je 
mogoče opremiti z gnano brano. 
Ta brana utrjuje zgornji sloj in 
zagotavlja fino in enakomerno 
setveno podlago. Je idealni 
valj za peščena in ilovnata tla.

Obročast valj 
Obročast valj s premerom
60 ali 80 cm pušča bolj grobo 
sejalno podlago in je primeren 
za vse vrste tal.

Prizma valj
Za težje tipe tal priporočamo 
uporabo samo-čistilnega prizma 
valja. Ta valj rahlo zmanjša 
velikost grud in zemljo nekoliko 
stisne, da se oblikuje ravna in 
čvrsto podlago za semena.
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Če želite, da stroj za prekopavanje serije SX/
WX ustrezajo vašim potrebam, lahko izbirate 
med številnimi možnostmi. Ne samo, da 
lahko izbirate med številnimi različnimi valji za 
obdelavo, ampak tudi med različnimi vrstami 
priključkov za pritrditev sejalnikov ali sadilnikov 
ali različnih vrst vlečnih možnosti (vlečno oko ali 
krogla K80). 

Da bi preprečili zastajanje rastlinskih ostankov 
ali zelenih gnojil na stranskih ploščah, se lahko 
na stroje SX/WX namestijo diski, ki vodijo 
organske snovi proti osi prekopalnika.

Možnosti za vse  
modele SX/WX

DISKI

HIDRAVLIČNO DVIGALO 1,
ZA VALJ

HIDRAVLIČNO 3-TOČKOVNO DVIGALO 2,
PRIKAZAN TUDI 3-TOČKOVNI OKVIR ZA

PRIKLJUČITEV VALJA

HIDRAVLIČNO DVIGALO 3,
Z NASTAVLJIVIM KOTOM ZA 

SEJALNO LETEVMOŽNOST VLEKE S POMOČJO
K80 ALI VLEČNEGA OČESA

OBROČAST VALJ
NA VOLJO SO TUDI DRUGI TIPI

Da bi stroji za prekopavanje  
serije SX/WX ustrezali vašim 
potrebam, lahko izbirate med 
številnimi opcijami.

Za ponazoritev je bila izbrana serija 48.
Za možnosti izbranega modela se obrnite na nas.

SX/WX MOŽNOSTI

SISTEM ZA HIDRAVLIČNI NADZOR TLAKA 
VALJA SISTEM Z AKUMULATORJEM ZA 

URAVNAVANJE PRITISKA NA VALJ
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EGGENSCHIJVEN

AANKOPPELMOGELIJKHEID
DOOR MIDDEL VAN
K80 OF TREKOOG

Za ponazoritev je bila izbrana serija 48.
Za možnosti izbranega modela se obrnite na nas.

.
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HIDRAVLIČNO DVIGALO 1
ZA VALJ ALI SEJALNO LETEV

MREŽA ZA DROBLJENJE GRUD IN  
IZRAVNAVO

MOŽNOSTI VLEKE S POMOČJO
K80 ALI VLEČNEGA OČESA

NAPRAVA ZA VPENJANJE 2,
ZA PRIKLJUČITEV VALJA NA  

TRITOČOVNO DVIGALO

SISTEM ZA HIDRAVLIČNI NADZOR TLAKA 
VALJA SISTEM Z AKUMULATORJEM ZA 

URAVNAVANJE PRITISKA NA VALJ

OBROČAST VALJ
NA VOLJO SO TUDI DRUGE VRSTE

DISKI 

Stroji za prekopavanje serije SX/WX brez
gnane brane so lahko opremljeni z mrežo za 
grude, za dodatno zmanjšanje grud in izravnavo 
tal, ki so bila prekopana. Poleg tega lahko tudi za 
te stroje izberete različne vrste vpetih valjev.
Za pritrditev strojev za setev ali sajenje,
so lahko stroji opremljeni z dvigalom ali 
možnostjo za priključitev vlečenega stroja.

Možnosti SX/WX  
brez gnane brane

SX/WX MOŽNOSTI

3-TOČKOVNO DVIGALO KAT. I I

HYDRAULIC ADJUSTMENT 
ROLLER

HIDRAVLIČNA PONASTAVITEV VALJA
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Kombiniranje 
prehodov

SX/WX PREHODI 1

4

2

5

3

6

Stroji za prekopavanje serije SX/WX se lahko 
uporabljajo za pripravo tal za setev ali sajenje. Toda 
stroji za prekopavanje so lahko tudi srce kombinacij, 
s katerimi lahko vsa opravila opravite v enem prehodu. 
Imants Culter razrahlja zemljo pred prekopalnikom 
na katerega se priklopi sejalnico ali sadilnik, da se vsi 
postopki opravijo v enem prehodu.
Kombiniranje ne le prihrani denar in čas, ampak je tudi 
boljše za vašo zemljo. Tukaj si lahko ogledate nekaj 
možnih kombinacij.

1. S podrahljačem Culter in obročnim valjem

2. Z vlečno sadilnico za krompir

3. Z mehansko sejalnico s 3 točkovnim vpetjem

4. S pnevmatsko sejalnico

5. Z obročnim valjem in sejalnico za sladkorno peso

6. Z obročnim valjem kot vlečnim valjem



Tip

38SX250H

38SX270H

38SX300H

38SX250

38SX300

38WX300H

38WX300

48SX300

48SX366

48SX300H

48SX366H

48WX300

48WX366

48WX300H

48WX366H

58SX300H

58SX366H

58SX450H

58WX300H

58WX366H

58WX450H

58SX300

58SX366

58SX450

58WX300

58WX366

58WX450

Delovna širina 

250cm / 98” 

270cm / 105” 

300cm / 117” 

250cm / 98” 

300cm / 117” 

300cm / 117” 

300cm / 117” 

300cm / 117” 

366cm / 143” 

300cm / 117” 

366cm / 143” 

300cm / 117” 

366cm / 143” 

300cm / 117” 

366cm / 143” 

300cm / 117” 

366cm / 143” 

450cm / 176” 

300cm / 117” 

366cm / 143” 

450cm / 176” 

300cm / 117” 

366cm / 143” 

450cm / 176” 

300cm / 117” 

366cm / 143” 

450cm / 176” 

Skupna širina 

277cm / 108” 

297cm / 116” 

327cm / 128” 

277cm / 108” 

327cm / 128” 

327cm / 128” 

327cm / 128” 

339cm / 132” 

405cm / 158” 

339cm / 132” 

405cm / 158” 

339cm / 132” 

405cm / 158” 

339cm / 132” 

405cm / 158” 

331cm / 129” 

397cm / 155” 

481cm / 188” 

331cm / 129” 

397cm / 155” 

481cm / 188” 

331cm / 129” 

397cm / 155” 

481cm / 188” 

331cm / 129” 

397cm / 155” 

481cm / 188” 

# Lopatice 

24

24

28

24

28

20

20

36

42

36

42

30

36

30

36

42

48

60

30

36

48

42

48

60

30

36

48

Potrebna moč (KM)

95

95

95

95

95

110

110

140

160

140

160

150

150

150

170

230

230

230

230

230

230

200

200

200

200

200

200

Maksimalna moč (KM)

160

160

160

160

160

190

190

250

250

250

250

300

250

300

300

340

340

340

400

400

400

340

340

340

400

400

400

Teža*  

1910kg / 4211lbs

1990kg / 4387lbs

2060kg / 4542lbs

1600kg / 3527lbs

1790kg* / 3946lbs*

2350kg / 5181lbs

1975kg* / 4354lbs*

2170kg / 4784lbs

2360kg / 5203lbs

2860kg / 6305lbs

3150kg / 6945lbs

2430kg / 5357lbs

2580kg / 5688lbs

3120kg / 6878lbs

3370kg / 7430lbs

3850kg / 8488lbs

4150kg / 9149lbs

4650kg / 10251lbs

4100kg / 9039lbs

4400kg / 9700lbs

4900kg / 10803lbs

2750kg / 6063lbs

3000kg / 6614lbs

3300kg / 7275lbs

2950kg / 6504lbs

3150kg / 6945lbs

3550kg / 7826lbs

Brana **

Da

Da

Da

Ne

Ne

Da

Ne

Ne

Ne

Da

Da

Ne

Ne

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Sidra

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

5 kosov

5 kosov

Ne

Ne

Ne

Ne

5 kosov

6 kosov

5 kosov

6 kosov

Ne

Ne

Ne

5 kosov

6 kosov

8 kosov

Ne

Ne

Ne

5 kosov

6 kosov

8 kosov

Drugo

Idealna hitrost***:
5 km/h  
(1000 vrt/min)
 
Globina prekopavanja: 
15-35 cm 

Idealna hitrost ***:
7 km/h (1000 vrt/min)
 
Globina prekopavanja: 
15-35 cm 

Idealna hitrost ***:
6,8 ali 9 km/h  
(1000 vrt/min)

Globina prekopavanja: 
15-35 cm 

Na voljo je tudi vlečena 
različica (Carrier).
.
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* Zgornja teža je okvirna, brez dodatne opreme in brez valja (razen gnane brane). 
** Stroji brez gnane brane so lahko po želji opremljeni z različnimi drugimi valji.
*** Dejanska hitrost vožnje se lahko razlikuje glede na uporabo ali razmere.
VSI stroji vključujejo: Walterscheid kardansko gred s sklopko za omejevanje navora. Sistem za hitro menjavo lopatic (SX), komplet LED luči in opozorilne znake za širino.



Imants BV

Turnhoutseweg 29

5541 NV REUSEL, 

Nizozemska 

Tel. +31 (0)497-642433

Informacije v tej brošuri se lahko spremenijo. Na podlagi specifikacij ni mogoče pridobiti nobenih pravic. Zato se za nasvet vedno obrnite na zastopnike družbe 
Imants.

www.imants.com

info@imants.com

KvK. 17154317

VAT NL811935371B01

Trgovec: 

Brau d.o.o. 

Brezoviška cesta 9

SI-1351 Brezovica pri Ljubljani

Tel.: +386 (0)59 039 809

Mobilni: +386 (0)31 377 720 

www.brau.si 

prodaja@brau.si


