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4–7,9 m 5–35 cm

Nová generace univerzálního kypřiče 
pro intenzivní zpracování 
půdního profilu.

NOVINKA
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Hloubkový kypřič FENIX FO_PROFI je novou generací kypřiče pro intenzivní mělké zpracování půdy po sklizni 
i hloubkové kypření do 35 centimetrů před založením porostů. Polonesený kypřič FENIX FO_PROFI nabízí čtyřřadé 
uspořádání jednotlivých slupic do tvaru šípu. Promyšlené konstrukční řešení snižuje tahový odpor a nároky na výkon 
traktoru. 

MENŠÍ NEBO VĚTŠÍ ZÁBĚR?
Přizpůsobte pracovní záběr výkonu tažného prostředku.

Pořídili jste výkonnější traktor nebo potřebujete přizpůsobit zá‑
běr stroje výkonu traktoru? Model FENIX FO 6004 PROFI nabízí 
možnost úpravy pracovního záběru z 6,7 na 7,9 metrů sadou pro 
montáž bočních přídavných sekcí.

Zadní pěchy – dvojitý U ‑RING  
/ V ‑RING, jednořadý trubkový 
pěch nebo V ‑RING

Jednořadý 
zavlačovač za pěchy

Paralelogram 
zadních pěchů

Závěs – oko 51, 71 mm  
/ koule K80, pravítko kat. III, tříbodový závěs

Tažná oj

Přední dvojitá 
podpěrná kola

Čtyřřadé uspořádání 
slupic s hydraulickým 
jištěním

Rovnací sekce – 
rovnací zahrnovačky 
nebo disky

Páskový smyk 
Crushbar před 
zadním pěchem
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ČTYŘŘADÉ USPOŘÁDÁNÍ SLUPIC
Modely univerzálního kypřiče FENIX FO_PROFI mají čtyřřadé 
uspořádání slupic. Jednotlivé slupice jsou od sebe dostatečně 
vzdáleny, a to jak v řadě, tak mezi jednotlivými řadami. Proto 
nabízí FENIX FO_PROFI vysokou průchodnost i při zpracování 
pozemků s velkým množstvím posklizňových zbytků, 
organické hmoty (kejdy, hnoje) nebo zapravení meziplodiny.

ROZMÍSTĚNÍ SLUPIC DO TVARU PÍSMENE „V“
Univerzální kypřič FENIX FO_PROFI se vyznačuje 
nízkou potřebou tahové síly, a to díky vhodnému 
postavení jednotlivých slupic vůči půdě, které snižuje 
tahový odpor. Šípové rozložení slupic zaručuje 
postupné pronikání jednotlivých slupic do půdy 
a excelentní zpracování v celém záběru stroje.Výška 
zdvihu jednotlivých kultivačních jednotek: 45 cm

NOVÉ TYPY JIŠTĚNÍ
Kypřič FENIX FO_PROFI nabízí nově hned několik typů 
jištění: jištění střižným šroubem, NON ‑STOP dvou 
pružinové horizontální jištění (vypínací síla 480 kg) nebo 
komfortní hydraulické jištění (vypínací síla 550 kg).

ČTYŘI TYPY PRACOVNÍCH DLÁT
Hloubkový kypřič FENIX FO_PROFI je možné osadit 
čtyřmi typy dlát, kterými lze stroj přizpůsobit pro 
hloubkové kypření nebo mělkou podmítky po sklizni. 
Správně zvolený typ pracovního dláta je důležitý 
i vzhledem k charakteru zpracovávané půdy nebo ročnímu 
období. K dispozici jsou dláta o šířce 80 a 60 mm, 
popřípadě dláta 80 a 40 mm ve verzi LONG LIFE 
osazené karbidovými plátky pro vyšší odolnost.



DOKONALÉ UROVNÁNÍ POVRCHU
Vyberte si kombinaci zahrnovací sekce a páskového smyku.

FENIX FO_PROFI může být v závislosti na charakteru půd 
nebo požadavcích vybaven celou řadou pracovních orgánů. 
Za čtyřmi řadami slupic se nachází zahrnovací sekce, kterou 
lze osadit rovnacími zahrnovačkami nebo zahrnovacími 
disky, ovládanými mechanicky nebo komfortně hydraulicky 
z kabiny traktoru. Pro dokonalé srovnání půdy lze kypřič FENIX 
FO dále vybavit smykem Crushbar před zadními pěchy.

ZADNÍ PĚCHY S PARALELOGRAMEM
Zadní pěchy univerzálního kypřiče FENIX FO_PROFI 
jsou vybaveny paralelogramem, který zajištuje dokonalé 
kopírování terénu a dodržení nastavené pracovní 
hloubky. Zadní pěchy tak nejsou součástí nosného 
rámu, jako je tomu u řady konkurenčních strojů.

FENIX FO FO 4004 FO 5004 FO 6004 FO 8004

Pracovní šířka m 4 5,2 6,7 7,9

Přepravní šířka m 3 3 3 3

Přepravní délka m 9,8 9,8 9,8 9,8

Přepravní výška m 3 3,5 4 4

Počet slupic ks 13 15 23 27

Max. pracovní hloubka* cm 35 35 35 35

Typ jištění slupic
střižný šroub  
/ horizontální pružinové (vypínací síla 480 kg)  
/ hydraulické (vypínací síla 550 kg)

Rozteč slupic cm 31 31 29,5 29,5

Vzdálenost slupic v řadě cm 93 93 88,5 88,5

Světlost rámu cm 80 80 80 80

Doporučený výkon 
tažného prostředku koní 200–300 300–350 350–450 400–620

Rozměr transportních 
pneumatik 500/60-22,5 500/60-22,5 550/60-22,5 550/60-22,5

Max. celková hmotnost** 4 810–8 310 5 480–9 370 6 930–11 890 7 510–12 760

* závisí na půdních podmínkách ** dle výbavy
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