
Selektywne mechaniczne 
odchwaszczanie maszyną Combcut

Redukuje chwasty w rosnących uprawach bez stosowania herbicydów
- lepiej dla producenta, konsumenta i środowiska.   

MULTIPLE
AWARD-

WINNING



Opracowany przez 
farmerów  do walki                               
z chwastami  w zbożach, 
trawach i niektórych 
warzywach

Dzięki wyjątkowej technologii możesz 
obcinać chwasty przez czesanie dolnej  
części upraw, selektywnie wycinając  
chwasty i umożliwiając uprawianym 
roślinom przechodzenie przez noże bez 
uszczerbku. 

Redukuje chwasty                             
w rosnących uprawach

Opatentowana i opłacalna  
szwedzka metoda

Mechaniczne rozwiązanie                      
dla zrównoważonego rolnictwa 
bez herbicydów

Stosowany niezależnie od systemu 
rzędowego, ścieżek technologicznych 
i warunków pogoodowych

Sprawdzona metoda 
opracowana  przez rolników 
ekologicznych

Energooszczędny i dostosowany do 
ciągników o małej mocy

Combcut obcina chwasty i koszty oraz zwiększa plony

CombCut jedzie przez uprawy na kołach, nie 
zagłębia się w glebie i potrzebuje do pracy 
mocy ok. 60 KM. Zalecana prędkość robocza   
to 10-15 km/godz., zależnie od warunków 
polowych. To zapewnia  wysoką wydajność, 
wymaga niewiele energii i rzutuje na niskie koszty 
eksploatacji.

CombCut jest skuteczny wobec uciążliwych 
chwastów korzeniowych, z czego wynika, że 
możesz ograniczyć ilość ugorowania  
w płodozmianie jak również zmniejszyć 
potrzebę energochłonnych zabiegów 
uprawowych.
Chwasty nie tylko zwiększają koszty  zbioru 
i koszty suszenia / czyszczenia  lecz także 
obniżają plon gdyż  uprawy są zagłuszane 
przez chwasty. Zatem CombCut jest skuteczny 
nie tylko ze względu na redukcję kosztów 
wskutek ograniczania chwastów  lecz także 
przez zwiększanie korzyści  w związku  
z poprawą plonów.

Technologia CombCut jest rozwiązaniem 
mechanicznym, bezpośrednio  zapewniającym 
wysoką niezawodność, niskie koszty 
inwestycji i tanie części zamienne. Maszyna 
jest lekka i może być używana z ciągnikami 
małej mocy.
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Jedyne rozwiązanie  do zwalczania  chwastów w uprawach
Gdy cechy fizyczne  chwastów i roślin uprawnych  są różne, możesz skutecznie usuwać chwasty 

takie jak oset (Cirsium), gorczyca (Sinapis arvensis), szczaw / rzepień włoski (Rumex), komosa 

biała (Chenopodium album) i chaber bławatek (Centaurea cyanus). Noże są nieruchome i w miarę 

ruchu CombCut do przodu noże przeczesują  uprawę  i chwasty są  wycinane kompletnie lub  

poważnie uszkadzane.

CombCut zwalcza chwasty przez cały okres wegetacji. Zaleca się rozpoczęcie  wcześnie                              

w sezonie  a następnie przez cały sezon, także w założonych uprawach i łąkach lub wewnątrz 

rzędów roślin uprawnych. CombCut jest także przydatny na chwasty odporne na herbicydy.

Połączenie  ostrych noży i sztywnej metalowej 
belki sprawia, że uprawa prześlizguje się do tyłu 
a chwasty są wycinane.

CombCut obcina chwasty w użytkach 
zielonych.

.
.

Przed i po zwalczaniu komosy w kapuście Przed i po zwalczaniu dzikiej gorczycy / gorczycy
w zbożach



Naukowo potwierdzone skuteczne działanie
Zgodnie z wynikami niezależnych badań, wykonanych przez SLU (Szwedzki Uniwersytet Rolniczy)                                  

i Norweski Serwis Rolniczy w uprawach  jest eliminowane rozsiewanie ostu  i następuje redukcja masy 

korzeniowej. Jest to oddziaływanie na oset zgodnie z wynikami z SLU Ekoforsk:  

• Znacząca redukcja wytwarzania pąków kwiatowych (efektywne zwalczanie rozsiewania).

Zgodnie z nowymi wynikami  selektywne wycinanie chwastów (CombCut) jest w pełni porównywalne                         

z herbicydami (MCPA)

• Znaczące redukcje nadziemnej suchej masy (roślina, wpływ na fotosyntezę, czystość plonu)

• Znaczące redukcje podziemnej suchej masy (korzeń, widoczny skutek długoterminowy na ostach)
• Znacząco wyższa wydajność  w uprawach doniczkowych i ponad 30% wyższa wydajność na poletkach 

doświadczalnych w pierwszym roku w Norwegii.

*„Znacząco” oznacza, że te wyniki wykazały redukcję 60-95% w próbach wykonanych w doniczkach.

Dane techniczne
Model 6 m 9 m

Szerokość (m) 6,24 9,24
1,25

1,5 2,35
950 1250

158 232

Opcja Opcja

Opcja Opcja

Opcja

Opcja

Hydrauliczne
Długość 3m / wysokość 2,70m

Silnik hydrauliczny bezpośrednio na wałku

Wysokość (m)
Długość (m)
Masa (kg)

Liczba ostrzy (szt.)

Adapter zwiększania wysokości
Adapter zwiększania wysokości
z hydrauliczną kontrolą nachylenia
System ustawiania noży
Koła stałe
Koła obrotowe

SkładanieTPR
Wszystkie modele TPR
Napęd szczotki

Zawieszenie Zaczep 3-punktowy
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