
Symetrické rozdelenie tanierov pre prácu bez bočného ťahu  s 
maximálnou úsporou pohonných hmôt

DuraMaxx taniere s vyššou tvrdosťou a väčším priemerom 
zabezpečujú vysokú životnosť a dlhú úžitnú dobu

Komfortné prestavovanie prstov a nivelátorov pre optimálne 
premiešanie i urovnanie pôdy a prímesí

Nový koncept podvozku u nesených strojov uľahčuje použitie 
ťažkých valcov a stará sa o bezpečnú prepravu po poliach a 
komunikáciách

Nové oporné kolesá pre sklopné polonesené stroje garantujú aj 
v premenlivých pôdnych podmienkach rovnomernú pracovnú 
hĺbku a presné nápajanie prejazdov na svahoch

NOVÝ RUBIN 10

Symetrické usporiadanie ozubených tanierov v jednej rade 
samo zabezpečuje aj pri práci na svahu precíznu priamu 
jazdu bez bočného ťahu.

Stredné taniere sú predsadené tak, že pracujú bez 
upchávania, zabezpečujú celoplošné a rovnomerné 
spracovanie pôdy. Toto jedinečné konštrukčné riešenie je 
patentované.

Práca bez bočného ťahu s taniermi so 
symetrickým usporiadaním

DER NEUE RUBIN 10
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VŽDY PRIAMO 
BEZ KRÚTENIA VOLANTOM
NOVÝ TANIEROVÝ PODMIETAČ
SO SYMETRICKÝM 
USPORIADANÍM TANIEROV
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