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Strip-till je půdoochranný systém zpracování půdy, který 
kypří půdu jen v určených pásech. Kombinuje výhody 
ohřívání a přípravy půdy konvenční technologie s 
ochranou půdní struktury no-till systému hospodaření.

Strip-till pracuje tak, že vytváří zpracované pásy
se seťovým lůžkem. Rostlinné zbytky z řádku 
pro setí jsou odstraněny na povrchu půdy 
mezi zpracovanými řádky, kde chrání půdu.  
Strip-till vytváří pásky široké 10 až 20cm a 5 až 
30cm hluboké.

Termín pro přípravu pásů 
je závislý na typu půdy, 
stejně jako u klasického 
zpracování:
- těžké půdy (>20% jílu): 
podzimní a jarní strip-till
- lehké půdy: 
jarní strip-till

CO JE TO STRIP-TILL ?

STRIP-TILL NABÍZÍ JISTOTU KONVENČNÍHO ZPRACOVÁNÍ PŮDY A 
ÚSPORY A AGRONOMICKÉ VÝHODY NO-TILL.

PRODUKUJTE VÍCE S             
MENŠÍMI NÁKLADY...

STRIP-TILL

 Výrazné snížení spotřeby pohonných hmot
  Snížení potřeby hnojení až o 30% díky přesnému

      uložení v profilu půdy
 Zlepšené hospodaření s vodou
 Zvýšená teplota půdy v pásech v porovnání s

      přímým setím

 Lepší vzcházení rostlin
 Rychlejší zapojení porostu
 Mohutný kořenový systém 
 Jednodušší práce s meziplodinami

STRIP-TILL
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 Uchycení jednotky na rámu pomocí paralelogramu s pneumatickým přítlakem
Vodící hloubková kola
Non-stop hydraulické jištění podrýváku (na přání)
Nastavení hloubky bez použití nářadí
Nezávislé nastavení ohraňovacích disků s variabilním úhlem i šířkou 
Plynule nastavitelný pneumatický přítlak zamačkávacích koleček

PRACOVNÍ JEDNOTKA

ŘEZACÍ DISK otevírá linii zpracování a prořezává mulč
ČISTÍCÍ HVĚZDICE čistí řádek v linii zpracování od rostlinných zbytků  (patent SUNCO)
RADLIČKA (6 dostupných typů) zpracovává půdu a ukládá hnojivo
OHRAŇOVACÍ DISKY tvarují vznikající pás zpracované půdy
ZAMAČKÁVACÍ KOLEČKA zpětně konsolidují nakypřenou půdu v pásu
       

Prstové
kolečko

Farmflex
kolečko
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PŘIPRAVEN K PRÁCI V TĚCH 
NEJNÁROČNĚJŠÍCH PODMÍNKÁCH

Nové ohraňovací disky
Nově vyvinutý tvar a velikost disků zajistí přesné
nastavení polohy v různých půdních podmínkách
bez použití nářadí. Tento jednoduchý a robustní systému 
umožňuje tvořit různě široké řádky. Díky němu lze stroj 
nastavit na rozteč od 45 cm.

Pneumatické odpružení
Pneumatický systém 
umožňuje nezávislé 
nastavení tlaku na 
paralelogramu a 
zadních zamačkávacích 
kolečkách.

Nastavení hloubky 
bez použití nářadí

Čistící disky SUNCO jsou nastavitelné z 
místa řidiče

Patentovaná dláta a špičky
Ostři mají unikátní tvar 
zajišťující prodlouženou 
životnost a snížené 
opotřebení ústí přihnojovací 
trubice. Vyrobeny jsou  z 
tvrdokovu v kombinaci s 
karbidovými plátky.

Non-stop 
hydraulické jištění

Plovoucí čistící 
kolečka

Dvojitý 
pracovní 
disk s 
držákem

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Karbidová 
dláta



DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
SADA PŘIHNOJENÍ

VÝSEVNÍ JEDNOTKY

Nádrž
Kapacita 
700, 1100, 
1200, 1500, 
1850 (2 produkty)
nebo 2000 litrů

Regulace Exadose
- 2 modely, 15 nebo 75l/mn
- Propojení
- GPS a spínače
- Software pro IOS 
  nebo Android

Souprava kapalného hnojení
- Indikátory průtoku WILGER
- 1 sada trysek dle výběru
- Propojení
- Montáž na  
  StripCat

Sada pro dvojité hnojení
- Pro pevná hnojiva nebo kejdu

Souprava průmyslového hnojení
- Jedno (63mm) nebo dvojitá 
  (2x32mm)
- připojení Ø 100mm
- vzduchové cyklony
- Montáž na StripCat

Souprava hnojení kejdou
- Držák pro dělící hlavu
- Přihnojovací radličky

Systém setí boggie (do utužené půdy na konci za strojem) je určen pro setí řepky 
nebo meziplodin.  Může být montován s utužovacími kolečky nebo bez nich.

Jednořádková výsevní jednotka
Středové nebo krajní setí. 
Utužovací kolečko: 300x100mm

Dvojřádková výsevní jednotka
Setí v okrajích pásu pro výsev meziplodin nebo řepky s 
roztečí od 17 do 23 cm. Rozměry utužovacích kol 300x50mm

Dvojřádková jednotka (bez boggie)
Umožňuje setí do neutuženého řádku 
(podzimní aplikace).



VÝBAVA NA PŘÁNÍ

VARIANTY RÁMU

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA

Boční znamenáky

Plošina pro 
přístup k 
zásobníku

Vzduchové 
brzdy

Zásobníky

Osvětlení

Zadní závěs 
Kat. 3-4 T

Sklopný nesený rám
Od 3 do 9m, 2,9m transport

Lehký tažený podvozek
Až do 6m záběru

Těžký tažený sklopný rám
Od 6m záběru



12 řádků 45cm, se setím ozimé řepky16 řádků 76cm, pro kukuřici nebo slunečnici

12 řádků 75cm, s aplikací kejdy6 řádků 50/80cm, pro řepku a kukuřici

12 řádků 50cm,  pro kukuřici po žitě18 řádků 45cm, s jednodiskovým setím bez utužení

Pevný nebo sklopný, nesený nebo tažený rám má mnoho variant. Stripcat je nyní dostupný od 4 do 
16 řádků s roztečí od 45 do 80 cm při zachování transportní šířky 3 metry.

STRIPCAT DO KAŽDÝCH PODMÍNEK



CIME s.r.o. • K Silu 1426 - PELHŘIMOV, 39301, Česká republika
+420 565323 148

+33(0)5.53.40.32.95

cime@cime.cz

contact@slyfrance.com

cime.cz

slyfrance.com

SLY SAS • “La madeleine“ - BOURNEL, 47210, France

MEZIPLODINOVÉ VÁLCE

DALŠÍ PRODUKTY SLY

NO-TILL SETÍ

PŘIHNOJENÍ BĚHEM VEGETACE


