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E-U  01.www.schetelig.sk

STROJE NA PLNENIE PESTOVATEĽSKÝCH NÁDOb, DOPRAVNÍKy A zÁVLAHOVÉ RAM
Py

STROJE NA PLNĚNÍ PĚSTEbNÍCH NÁDOb, DOPRAVNÍKy A zÁVLAHOVÉ RAM
Py

E-U. STROJE NA PLNENIE PESTOVATEĽSKÝCH NÁDOb, DOPRAVNÍKy A zÁVLAHOVÉ RAMPy
E-U. STROJE NA PLNĚNÍ PĚSTEbNÍCH NÁDOb, DOPRAVNÍKy A zÁVLAHOVÉ RAMPy

IM1800 a IM2800  -  MANUÁLNE PLNIACE STROJE NA VEĽKÉ KVETINÁČE
IM1800 a IM2800  -  MANUÁLNÍ PLNÍCÍ STROJE NA VELKÉ KVĚTINÁČE

Popis stroje:
Plnící stroj (IM1800 a IM2800) s vibračním stolem na plnění květináčů velkých rozměrů. Vibrace zajišťují vynikající
plnění bez vytváření velkých vzduchových bublin nebo mezer. Zásobník na substrát má objem 
1100 nebo až 1600 litrů. Dá se použít i na rostliny s velkým kořenovým systémem.

Technické údaje MJ IM2800 IM1800

Kapacita zásobníka  -  Kapacita zásobníku l 1 600 1 100

Výťah na substrát s dvojreťazou (maximálne)  -  Výtah na substrát s dvojřetězem (maximálně) l/min 160 100

Výška črepníkov (maximálne)  -  Výška květináčů (maximálně) mm 350 300

Hmotnosť stroja  -  Hmotnost stroje kg 900 360

Výkon motora  -  Výkon motoru kW 2,5 1,5

Kolesá na presúvanie  -  Kola na přesouvání ks 4 4

CENA

Technické špecifikácie:
•   Spodný pás má možnosť elektronického nastavovania rýchlosti 
•   Stroj sa ovláda pomocou dvojpolohového tlačidla
•   Má systém recyklácie pôdy pomocou pásu na dne
•   Má aj časovač, ale dá sa ovládať aj manuálne 
•   Zásobník má kapacitu 1 100 alebo až 1 600 l
•   Dopravník je široký 800 mm a má nastaviteľnú rýchlosť
•   Priemer kolies stroja je 410 a 250 mm

Technické specifikace:
•   Spodní pás má možnost elektronického nastavování rychlosti
•   Stroj se ovládá pomocí dvoupolohového tlačítka
•   Má systém recyklace půdy pomocí pásu na dně
•   Má také časovač, ale dá se ovládat i manuálně
•   Zásobník má kapacitu 1 100 nebo až 1 600 l
•   Dopravník je široký 800 mm a má nastavitelnou rychlost
•   Průměr kol stroje je 410 a 250 mm

Popis stroja:
Plniaci stroj (IM1800 a IM2800) s vibračným stolom na plnenie črepníkov veľkých rozmerov. Vibrácie zabezpečujú
vynikajúce plnenie bez vytvárania veľkých vzduchových bublín alebo medzier. Zásobník na substrát má objem
1100 alebo až 1600 litrov. Dá sa použiť aj na rastliny s veľkým koreňovým systémom.

Doplnky, nadväzujúce stroje a technické špecifikácie nájdete tu: 
Doplňky, navazující stroje a technické specifikace najdete zde:

IM1800  
https://www.urbinati.com/wp-content/uploads/wpcerto.com/sites/6/2018/03/IM1800_URBINATI_en.pdf
IM2800
https://www.urbinati.com/wp-content/uploads/wpcerto.com/sites/6/2018/03/IM2800_URBINATI_en.pdf 

IM1800   IM2800

IM1800 

IM2800

www.schetelig.sk
https://www.urbinati.com/wp-content/uploads/wpcerto.com/sites/6/2018/03/IM1800_URBINATI_en.pdf  
https://www.urbinati.com/wp-content/uploads/wpcerto.com/sites/6/2018/03/IM2800_URBINATI_en.pdf 
https://www.urbinati.com/wp-content/uploads/wpcerto.com/sites/6/2018/03/IM1800_URBINATI_en.pdf  
https://www.urbinati.com/wp-content/uploads/wpcerto.com/sites/6/2018/03/IM2800_URBINATI_en.pdf 
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E-U 02. Na objednávku -  Na objednávku Novinka - Novinka Špeciálna preprava - Speciální přeprava

IA2400 a IA2500  -  STROJE NA PLNENIE ČREPNÍKOV
IA2400 a IA2500  -  STROJE NA PLNĚNÍ KVĚTINÁČů

Popis stroje:
Jsou to automatické stroje na plnění květináčů s kapacitou plnění až 3 500 ks za hodinu. Tyto stroje jsou vhodné
pro produkční skleníky a školky. IA2500 a IA2400 je možné vybavit jednou plnící hlavou (květináče o průměru 
8 - 22 cm) nebo dvojitou plnící hlavou (květináče o průměru 10 - 14 cm). Zásobník na plnící substrát může mít
1100 nebo 700 litrů a je vybaven spodním pásem se systémem recyklace půdy.

Pás sa dá nastaviť do pravej alebo ľavej strany. Prístup k zásobníku pre nakladanie substrátu je
úplne jednoduchý. Štandardné vybavenie: kompletné jamkovacie jednotky a sada utláčacích matríc. 

Pás se dá nastavit do pravé nebo levé strany. Přístup k zásobníku pro nakládání substrátu je zcela
jednoduchý. Standardní vybavení: kompletní jamkovací jednotky a sada utláčecích matric.

Popis stroja:
Sú to automatické stroje na plnenie črepníkov s kapacitou plnenia až 3 500 ks za hodinu. Tieto stroje sú vhodné
pre produkčné skleníky a škôlky. IA2500 a IA2400 je možné vybaviť  jednou plniacou hlavou (črepníky 
s priemerom 8 - 22 cm) alebo dvojitou plniacou hlavou (črepníky s priemerom 10 - 14 cm). Zásobník na plniaci
substrát môže mať 1100 alebo 700 litrov a je vybavený spodným pásom so  systémom recyklácie pôdy. 

Doplnky, nadväzujúce stroje a technické špecifikácie nájdete tu: 
Doplňky, navazující stroje a technické specifikace najdete zde:

IA2500
https://www.urbinati.com/wp-content/uploads/wpcerto.com/sites/6/2018/03/IA2500_URBINATI_en.pdf 
IA2400
https://www.urbinati.com/wp-content/uploads/wpcerto.com/sites/6/2018/03/IA2400_URBINATI_en.pdf

IA2500 IA2400

Technické údaje MJ IA2500 IA2400

Kapacita zásobníka  -  Kapacita zásobníku l 1 100 700

Produkcia  -  Produkce Počet črepníkov/h  -  Počet květináčů/h 2 400 - 3500 2 400 - 3500

Hmotnosť  stroja  -  Hmotnost stroje kg 745 575

Výkon motora  -  Výkon motoru kW 2 1,5

Spotreba vzduchu (max.)  -  Spotřeba vzduchu (max.) l/min 135 135

Pracovná výška  -  Pracovní výška mm 980 980

Kolesá na presúvanie  -  Kola na přesouvání ks 4 2

CENA

IA2400 a IA2500 

E-U. STROJE NA PLNENIE PESTOVATEĽSKÝCH NÁDOb, DOPRAVNÍKy A zÁVLAHOVÉ RAMPy
E-U. STROJE NA PLNĚNÍ PĚSTEbNÍCH NÁDOb, DOPRAVNÍKy A zÁVLAHOVÉ RAMPy

https://www.urbinati.com/wp-content/uploads/wpcerto.com/sites/6/2018/03/IA2500_URBINATI_en.pdf 
https://www.urbinati.com/wp-content/uploads/wpcerto.com/sites/6/2018/03/IA2400_URBINATI_en.pdf
https://www.urbinati.com/wp-content/uploads/wpcerto.com/sites/6/2018/03/IA2500_URBINATI_en.pdf 
https://www.urbinati.com/wp-content/uploads/wpcerto.com/sites/6/2018/03/IA2400_URBINATI_en.pdf


E-U  03.

STROJE NA PLNENIE PESTOVATEĽSKÝCH NÁDOb, DOPRAVNÍKy A zÁVLAHOVÉ RAM
Py

STROJE NA PLNĚNÍ PĚSTEbNÍCH NÁDOb, DOPRAVNÍKy A zÁVLAHOVÉ RAM
Py

E-U. STROJE NA PLNENIE PESTOVATEĽSKÝCH NÁDOb, DOPRAVNÍKy A zÁVLAHOVÉ RAMPy
E-U. STROJE NA PLNĚNÍ PĚSTEbNÍCH NÁDOb, DOPRAVNÍKy A zÁVLAHOVÉ RAMPy

RC65  -  PLNIČKy SADbOVÝCH TÁCOK
RC65  -  PLNIČKy SADbOVÝCH PLAT

Produkce až 600 plat/h

Popis stroje:
RC65 (A a E) je stroj na plnění sadbových plat, který lze používat i na plnění květináčů. Stroj má jednoduché
ovládání a je velmi výkonný. Je vybaven inovativním systémem, který umožňuje nastavit přesnou hustotu 
substrátu v nádobě, čímž se zajišťuje precizní rovnoměrnost naplněných buněk (pěstebních nádob), díky tomu
je stroj univerzální pro široké použití. Může být používán jako samostatný stroj nebo v lince s jinými stroji.

Technické údaje MJ RC65 RC65 A RC65 E

Produktivita (maximálne)  -  Produktivita (maximálně)
ks zásobníkov/h
ks zásobníků/h 600 600 600

Rozmery sadbovačov (maximálne)  -  Rozměry sadbovačů (maximálně) mm 600 x 400 750 x 400 750 x 500

Výška zásobníkov (maximálna)  -  Výška zásobníků (maximální) mm 200 200 200

Hmotnosť stroja  -  Hmotnost stroje kg 585 585 585

Výkon motora  -  Výkon motoru kW 4,5 4,5 4,5

Kapacita zásobníka  -  Kapacita zásobníku l 700 700 700

CENA

Produkcia až 600 podnosov/h

Popis stroja:
RC65 (A a E) je stroj na plnenie sadbových tácok, ktorý je možné používať aj na plnenie črepníkov. Stroj má
jednoduché ovládanie a je veľmi výkonný. Vybavený je inovatívnym systémom, ktorý umožňuje nastaviť presnú
hustotu substrátu v nádobe, čím sa zabezpečuje precízna rovnomernosť naplnených buniek (pestovateľských
nádob), vďaka tomu je stroj univerzálny pre široké použitie. Môže byť používaný ako samostatný stroj 
alebo v linke s inými strojmi.

Technickú špecifikáciu a širokú škálu príslušenstva nájdete tu:
Technickou specifikaci a širokou škálu příslušenství najdete zde:

RC65
https://www.urbinati.com/wp-content/uploads/wpcerto.com/sites/6/2019/09/RC65_URBINATI_en_2.pdf 

RC65

RC65

www.schetelig.sk

https://www.urbinati.com/wp-content/uploads/wpcerto.com/sites/6/2019/09/RC65_URBINATI_en_2.pdf 
https://www.urbinati.com/wp-content/uploads/wpcerto.com/sites/6/2019/09/RC65_URBINATI_en_2.pdf 
www.schetelig.sk
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E-U 04. Na objednávku -  Na objednávku Novinka - Novinka Špeciálna preprava - Speciální přeprava

CARbb  -  STROJ NA UVOĽNENIE SUbSTRÁTU z VEĽKÝCH bALÍKOV (bIG bALE) 
CARbb  -  STROJ NA UVOLNĚNÍ SUbSTRÁTU z VELKÝCH bALÍKů (bIG bALE)

Výkon až 3 balíky za hodinu

Popis stroje:
Rozbalovačka velkých balíků CARBB je efektivní a silný stroj, bezpečný na používání, s konstrukcí šetřící místo.
Má velký výkon a vyžaduje jen minimální údržbu. Umožňuje získat homogenní substrát prostřednictvím hori-
zontálního "škrábacího" zařízení.

Výkon až 3 balíky za hodinu

Popis stroja:
Drvič veľkých balíkov CARBB je efektívny a silný stroj, bezpečný na používanie, s konštrukciou šetriacou miesto.
Má veľký výkon a vyžaduje len minimálnu údržbu. Umožňuje získať homogénny substrát prostredníctvom
horizontálneho „škrabacieho“ zariadenia. 

Technickú špecifikáciu nájdete tu: 
Technickou specifikaci naleznete zde:

CARbb
https://www.urbinati.com/wp-content/uploads/wpcerto.com/sites/6/2019/09/CARBB_URBINATI_en-R.jpg

CARbb

Technické údaje MJ CARbb 2400 CARbb 2600 CARbb 2900

Výkon stroja (maximálny)  - Výkon stroje (maximální) balík/h 3 3 3

Rozmery balíka (maximálne)  -  Rozměry balíku (maximálně) mm 1200 x 1200 1200 x 1200 1200 x 1200

Výška balíka (maximálna)  -  Výška balíku (maximální) mm 2400 2600 2900

Hmotnosť stroja  - Hmotnost stroje kg 1500 1550 1620

Výkon motora  - Výkon motoru kW 3 3 3

CENA

CARbb

Video stroja v činnosti tu:
Video stroje v činnosti zde:

CARbb
https://www.urbinati.com/en/product/big-bale-breaker-urbinati/

CARbb

Technické špecifikácie:
•   Stroj je úplne riadený pomocou PLC a funkcie sú zobrazené na displeji
•   Kvôli bezpečnosti obsluhy stroja sú všetky vyčnievajúce časti zaoblené 
•   Má automatické napínače reťazí
•   Ovládanie zdvíhania pomocou frekvenčného meniča
•   Homogenita spracovávaného substrátu je prvotriedna aj vďaka horizontálneho „škrabacieho“ 

zariadenia ktorý pracuje z hora na dol a späť
•   Má vonkajší indikátor množstva spracovaného substrátu
•   V prípade, že veľký balík je vo vnútri stroja a ten ho nespracováva (nepracuje), konštrukcia zaručuje

udržanie správnej vlhkosti v substráte
•   Akusticky signalizuje ukončenie veľkého balíka

Technické specifikace:
•   Stroj je zcela řízen pomocí PLC a funkce jsou zobrazeny na displeji
•   Kvůli bezpečnosti obsluhy stroje jsou všechny vyčnívající části zaoblené
•   Má automatické napínáky řetězů
•   Ovládání zvedání pomocí frekvenčního měniče
•   Homogenita zpracovávaného substrátu je prvotřídní i díky horizontálnímu "škrábacímu" zařízení, 

které pracuje seshora dolů a zpět
•   Má venkovní indikátor množství zpracovaného substrátu
•   V případě, že velký balík je uvnitř stroje a ten ho nezpracovává (nepracuje), konstrukce zaručuje 

udržení správné vlhkosti v substrátu
•   Akusticky signalizuje ukončení velkého balíku.

Voliteľné prídavné zariadenia:
•   Zariadenie na rozdelenie balíkov na rozmer EURO palety
•   Zvlhčovacie zariadenie
•   Zásobník na dávkovanie granulovaného hnojiva (mikrogranulát alebo práškové)
•   Dopravný pás na premiestňovanie súbstrátu z dvoch zásobníkov
•   Vidlice na prepravu stroja pomocou vysokozdvižného vozíka
•   Voliteľná je dvoj alebo trojdverová verzia
•   Stroj je možné konfigurovať v ľavostrannej alebo pravostrannej verzii

Volitelná přídavná zařízení:
•   Zařízení pro rozdělení balíků na rozměr EURO palety
•   Zvlhčovací zařízení
•   Zásobník na dávkování granulovaného hnojiva (mikrogranulát nebo práškové)
•   Dopravní pás na přemísťování substrátu ze dvou zásobníků
•   Vidlice na přepravu stroje pomocí vysokozdvižného vozíku
•   Volitelná je dvoj nebo třídveřová verze

E-U. STROJE NA PLNENIE PESTOVATEĽSKÝCH NÁDOb, DOPRAVNÍKy A zÁVLAHOVÉ RAMPy
E-U. STROJE NA PLNĚNÍ PĚSTEbNÍCH NÁDOb, DOPRAVNÍKy A zÁVLAHOVÉ RAMPy

 https://www.urbinati.com/wp-content/uploads/wpcerto.com/sites/6/2019/09/CARBB_URBINATI_en-R.jpg
 https://www.urbinati.com/wp-content/uploads/wpcerto.com/sites/6/2019/09/CARBB_URBINATI_en-R.jpg


E-U  05.

STROJE NA PLNENIE PESTOVATEĽSKÝCH NÁDOb, DOPRAVNÍKy A zÁVLAHOVÉ RAM
Py

STROJE NA PLNĚNÍ PĚSTEbNÍCH NÁDOb, DOPRAVNÍKy A zÁVLAHOVÉ RAM
Py

E-U. STROJE NA PLNENIE PESTOVATEĽSKÝCH NÁDOb, DOPRAVNÍKy A zÁVLAHOVÉ RAMPy
E-U. STROJE NA PLNĚNÍ PĚSTEbNÍCH NÁDOb, DOPRAVNÍKy A zÁVLAHOVÉ RAMPy

SEMSF13  -  STROJ NA SADENIE DO SADbOVAČOV
SEMSF13 - STROJ NA SÁzENÍ DO SADbOVAČů

Výkon až 1 700 řádků za hodinu

Popis stroje:
SEMSF13 je jednořadý osazovací s pneumatickým ovládáním výsevní hlavice. Je vhodný pro všechny druhy
sadbovačů a osiva (neobalovaného i peletovaného).                                       

peletované osivo

Díky příčnému umístění sadbovače při variantě stroje označeného T (TRANSVERSAL) je možné dosáhnout vyššího
hodinového výkonu.

Výkon až 1 700 riadkov za hodinu

Popis stroja:
SEMSF13 je jednoradový vysádzač s pneumatickým ovládaním výsevnej hlavice. Je vhodný pre všetky druhy
sadbovačov a osiva (neobalovaného aj peletovaného).  

peletované osivo

Vďaka priečnemu umiestneniu sadbovača pri variante stroja označeného T (TRANSVERSAL) je možné dosiahnuť
vyšší hodinový výkon. 

Technickú špecifikáciu nájdete tu: 
Technickou specifikaci naleznete zde:

SEMSF13 
https://www.urbinati.com/wp-content/uploads/wpcerto.com/sites/6/2020/06/SEMSF13_URBINATI_en_R.pdf  

SEMSF13 

SEMSF13 

Technické údaje MJ SEMSF13 SEMSF13 E SEMSF13 T

Výkon stroja (max.)  -  Výkon stroje (max.) riadok/h - řádek/h 1700 1700 1700

Rozmery sadbovača (max.) - Rozměry sadbovače (max.) mm 600x400 750x500 600x400

Výška sadbovača (max.) - Výška sadbovače (max.) mm 150 150 150

Hmotnosť stroja  -  Hmotnost stroje kg 80 80 80

Vákuová pumpa  -  Vakuová pumpa model Venturiho Systém M10 Venturiho Systém M10 Venturiho Systém M20

Spotreba vzduchu (max.)  -  Spotřeba vzduchu (max.) l/h 190 190 190

Súprava trysiek v základnej výbave  
-  Souprava trysek v základní výbavě mm 0,20 –  0,30 – 0,40 – 0,50 –

0,60
0,20 –  0,30 – 0,40 – 0,50 –

0,60
0,20 –  0,30 – 0,40 – 0,50 –

0,60
Trysky   na objednávku -  Trysky   na objednávku mm 0,25 – 0,35 – 0,70 0,25 – 0,35 – 0,70 0,25 – 0,35 – 0,70

CENA

Technické špecifikácie:
•   Výsevná hlava je so sacími tryskami a diblerom
•   Pohyb výsevného stola je s automatickým krokovým posunom
•   Sadbovač sa v stroji posúva pozdĺžne
•   Má možnosť nastavenia priečnej priehradky

Technické specifikace:
•   Výsevní hlava je se sacími tryskami a diblerem
•   Pohyb výsevního stolu je s automatickým krokovým posunem
•   Sadbovač se ve stroji posouvá podélně
•   Má možnost nastavení příčné přihrádky

Video stroja v činnosti tu:
Video stroje v činnosti zde:

SEMSF13 
https://youtu.be/IAuvZxxkEAo

SEMSF13 

Voliteľné prvky stroja: 
Výsevná hlava sa dodáva ako súprava podľa druhu osiva a použitých sadbovačov. 

Volitelné prvky stroje:
Výsevní hlava se dodává jako souprava podle druhu osiva a použitých sadbovačů.

VENTURIHO SySTéM 

www.schetelig.sk

https://www.urbinati.com/wp-content/uploads/wpcerto.com/sites/6/2020/06/SEMSF13_URBINATI_en_R.pdf  
https://www.urbinati.com/wp-content/uploads/wpcerto.com/sites/6/2020/06/SEMSF13_URBINATI_en_R.pdf  
https://youtu.be/IAuvZxxkEAo
https://youtu.be/IAuvZxxkEAo
www.schetelig.sk
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E-U  06. Na objednávku -  Na objednávku Novinka - Novinka Špeciálna preprava - Speciální přeprava

NTA310 a NTA190  -  DOPRAVNÉ PÁSy
NTA310 a NTA190  -  DOPRAVNÍ PÁSy

Popis:
Jsou to mobilní, univerzálně použitelné a výškově nastavitelné dopravní pásy s hliníkovým rámem, které se 
používají na přemísťování květináčů a menších sadbovačů. Mají hliníkový rám, který je silný a nedeformovatelný.
Dopravní pás je vyroben z PVC a uvnitř má dvě vysoce odolné polyesterové síťky, které ho zpevňují. Je spojen 
s Flexo spojkami. K dopravním pásům je možné objednat mnoho dalších doplňků. Elektrické kabely a zástrčky
jsou součástí balení.

Popis:
Sú to mobilné, univerzálne použiteľné a výškovo nastaviteľné dopravné pásy s hliníkovým rámom, ktoré sa 
používajú na premiestňovanie črepníkov a menších sadbovačov. Majú hliníkový rám, ktorý je silný 
a nedeformovateľný. Dopravný pás je vyrobený  z PVC a vo vnútri má dve vysoko odolné polyesterové sieťky,
ktoré ho spevňujú. Je spojený s Flexo spojkami. K dopravným pásom je možné objednať mnoho ďalších doplnkov.
Elektrické káble a zástrčky sú súčasťou balenia.

Technické údaje MJ NTA310 NTA190

Výkon  - Výkon kW 0,25 0,18

Pracovná rýchlosť (štandard)  -  Pracovní rychlost (standard) m/min 12 12

Rozmery profilu  -  Rozměry profilu mm 310x100 190x100

Dĺžka pásu (min. - max.)  -  Délka pásu (min. - max.) mm 1000 - 6000 1000 - 6000

Výška (min-max) mm 580 - 1000 580 - 1000

CENA

Viac detailov nájdete tu:
Více detailů najdete zde:

NTA310 a NTA190
https://www.urbinati.com/wp-content/uploads/wpcerto.com/sites/6/2018/03/NTA310-NTA190_URBINATI_en.pdf 

NTA310 a NTA190

Voliteľné príslušenstvo:
•   Deviátor o 90° (odbočovač o 90°) 
•   Variátor rýchlosti
•   Elektronický ovládací panel
•   Prepravné kolesá
•   Vidlica na nakladanie a vykladanie
•   Valec na posúvanie PVC pásu
•   Bočné vodiace lišty
•   Rádiofrekvenčný limitný spínač; atď.

Volitelné příslušenství:
•   Deviátor o 90° (odbočovač o 90°)
•   Variátor rychlosti
•   Elektronický ovládací panel
•   Přepravní kola
•   Vidlice na nakládání a vykládání
•   Válec na posouvání PVC pásu
•   Boční vodící lišty
•   Radiofrekvenční limitní spínač; atd.

NTA190

NTA310

E-U. STROJE NA PLNENIE PESTOVATEĽSKÝCH NÁDOb, DOPRAVNÍKy A zÁVLAHOVÉ RAMPy
E-U. STROJE NA PLNĚNÍ PĚSTEbNÍCH NÁDOb, DOPRAVNÍKy A zÁVLAHOVÉ RAMPy

https://www.urbinati.com/wp-content/uploads/wpcerto.com/sites/6/2018/03/NTA310-NTA190_URBINATI_en.pdf 
https://www.urbinati.com/wp-content/uploads/wpcerto.com/sites/6/2018/03/NTA310-NTA190_URBINATI_en.pdf 


E-U  07.

STROJE NA PLNENIE PESTOVATEĽSKÝCH NÁDOb, DOPRAVNÍKy A zÁVLAHOVÉ RAM
Py

STROJE NA PLNĚNÍ PĚSTEbNÍCH NÁDOb, DOPRAVNÍKy A zÁVLAHOVÉ RAM
Py

E-U. STROJE NA PLNENIE PESTOVATEĽSKÝCH NÁDOb, DOPRAVNÍKy A zÁVLAHOVÉ RAMPy
E-U. STROJE NA PLNĚNÍ PĚSTEbNÍCH NÁDOb, DOPRAVNÍKy A zÁVLAHOVÉ RAMPy

NTV  -  DOPRAVNÉ PÁSy
NTV  -  DOPRAVNÍ PÁSy

Popis:
Tyto dopravní pásy se používají hlavně na přemísťování pěstebních nádob a půdy. Mají lakovaný ocelový rám.
Dají používat jako samostatný stroj ale i jako součást pracovní linky.

Popis:
Tieto dopravné pásy sa používajú hlavne na premiestňovanie pestovateľských nádob a pôdy. Májú lakovaný
oceľový rám. Dajú používať ako samostatný stroj ale aj ako súčasť pracovnej linky. 

Technickú špecifikáciu nájdete tu: 
Technickou specifikaci naleznete zde:

NTV
https://www.urbinati.com/wp-content/uploads/wpcerto.com/sites/6/2018/03/NTV_URBINATI_en.pdf  

NTV

NTV 

Doplnky:
• Deviátor o 90° (odbočovač o 90°) 
• Variátor rýchlosti
• Elektronický ovládací panel
• Prepravné kolesá
• Nastaviteľný držiak zásobníku
• Bočné vodiace lišty
• Špeciálne nohy

Doplňky:
• Deviátor o 90° (odbočovač o 90°)
• Variátor rychlosti
• Elektronický ovládací panel
• Přepravní kola
• Nastavitelný držák zásobníku
• Boční vodící lišty
• Speciální nohy

Technické údaje MJ NTV

Výkon  - Výkon kW 0,55

Pracovná výška  -  Pracovní výška mm 900

Dĺžka pásu  -  Délka pásu mm 1300 - 1800 - 2300 - 3300 - 4300 - 5300 - 6300 - 7300 -
8300 - 9300 - 10300 - 11300 - 12300

Šírka pásu  -  Šířka pásu mm 450 – 600 – 770

CENA

Technické špecifikácie:
•   Kompaktná a pevná konštrukcia vyrobená zo špeciálneho profilu 480 x 100 mm, 630 x 100 mm
•   Dopravný pás je vyrobený z PVC so šírkou 450, 600 alebo 770 mm a vo vnútri má dve vysoko 

odolné polyesterové sieťky, ktoré ho spevňujú. Je spojený s Flexo spojkami
•   Priemer hnacieho valca je 80 mm a priemer vodiaceho valca je 75 mm
•   Rýchlosť posunu sa dá nastavovať podľa požiadaviek obsluhy

Technické specifikace:
•   Kompaktní a pevná konstrukce vyrobená ze speciálního profilu 480 x 100 mm, 630 x 100 mm
•   Dopravní pás je vyroben z PVC se šířkou 450, 600 nebo 770 mm a uvnitř má dvě vysoce odolné 

polyesterové síťky, které ho zpevňují. Je spojen s Flexo spojkami
•   Průměr hnacího válce je 80 mm a průměr vodícího válce je 75 mm
•   Rychlost posunu lze nastavovat podle požadavků obsluhy

www.schetelig.sk

https://www.urbinati.com/wp-content/uploads/wpcerto.com/sites/6/2018/03/NTV_URBINATI_en.pdf  
https://www.urbinati.com/wp-content/uploads/wpcerto.com/sites/6/2018/03/NTV_URBINATI_en.pdf  
www.schetelig.sk
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E-U  08. Na objednávku -  Na objednávku Novinka - Novinka Špeciálna preprava - Speciální přeprava

NTS  -  DOPRAVNÉ PÁSy
NTS  -  DOPRAVNÍ PÁSy

Popis:
Pevně namontované modulární dopravní pásy s hliníkovým rámem určené na přesun květináčů a výsadbových
plat. Používají se prioritně ve sklenících. Mají hliníkový rám s nízkým profilem. Celá konstrukce pásu je robustní 
a nedeformovatelná. Dopravní pás je vyroben z PVC a uvnitř má dvě vysoce odolné polyesterové síťky, 
které ho zpevňují. Pás je spojen s Flexo spojkami.

Popis:
Pevne namontované modulárne dopravné pásy s hliníkovým rámom určené na presun črepníkov a výsadbových
tácok. Používajú sa prioritne v skleníkoch. Majú hliníkový rám s nízkym profilom. Celá konštrukcia pásu je 
robustná a nedeformovateľná. Dopravný pás je vyrobený  z PVC a vo vnútri má dve vysoko odolné polyesterové
sieťky, ktoré ho spevňujú. Pás je spojený s Flexo spojkami.

Technické údaje MJ NTS

Výkon  - Výkon kW Od 0,75

Pracovná rýchlosť (štandard)  -  Pracovní rychlost (standard) m/min 12

Rozmery profilu  -  Rozměry profilu mm 350 x 150

Dĺžka pásu  -  Délka pásu m (max) 30

Výška mm 350

CENA

Viac detailov nájdete tu:
Více detailů najdete zde:

NTS
https://www.urbinati.com/wp-content/uploads/wpcerto.com/sites/6/2020/12/NTS_URBINATI_en-R.pdf 

NTS

NTS

Technické špecifikácie:
•   Kompaktná a pevná nedeformovateľná konštrukcia 
•   PVC pás, ktorý má vo vnútri dve vysoko odolné polyesterové sieťky
•   Dvojitý lichobežníkový vodiaci profil, ktorý je vo vnútri pásu

Technické specifikace:
• Kompaktní a pevná nedeformovatelná konstrukce
• PVC pás, který má uvnitř dvě vysoce odolné polyesterové síťky
• Dvojitý lichoběžníkový vodící profil, který je uvnitř pásu

E-U. STROJE NA PLNENIE PESTOVATEĽSKÝCH NÁDOb, DOPRAVNÍKy A zÁVLAHOVÉ RAMPy
E-U. STROJE NA PLNĚNÍ PĚSTEbNÍCH NÁDOb, DOPRAVNÍKy A zÁVLAHOVÉ RAMPy

https://www.urbinati.com/wp-content/uploads/wpcerto.com/sites/6/2020/12/NTS_URBINATI_en-R.pdf 
https://www.urbinati.com/wp-content/uploads/wpcerto.com/sites/6/2020/12/NTS_URBINATI_en-R.pdf 


E-U  09.

STROJE NA PLNENIE PESTOVATEĽSKÝCH NÁDOb, DOPRAVNÍKy A zÁVLAHOVÉ RAM
Py

STROJE NA PLNĚNÍ PĚSTEbNÍCH NÁDOb, DOPRAVNÍKy A zÁVLAHOVÉ RAM
Py

E-U. STROJE NA PLNENIE PESTOVATEĽSKÝCH NÁDOb, DOPRAVNÍKy A zÁVLAHOVÉ RAMPy
E-U. STROJE NA PLNĚNÍ PĚSTEbNÍCH NÁDOb, DOPRAVNÍKy A zÁVLAHOVÉ RAMPy

IRM04 -  zAVLAžOVACIA RAMPA
IRM04 -  zAVLAžOVACÍ RAMPA

Popis:
Závěsná dvoukolejná zavlažovací rampa vám zajistí přesné dávkování závlahové vody a flexibilitu použití. 
Jelikož se požadavky zákazníků a trh se skleníky mění, vyvinuli jsme novou zavlažovací rampu, která zavlaží větší
plochu pěstované plodiny než předešlý model. IRM04 je schopen zavlažit plochu s délkou až 300 m a šířkou 
do 16 m.

Popis:
Závesná dvojkoľajová zavlažovacia rampa vám zabezpečí presné dávkovanie závlahovej vody a flexibilitu 
použitia. Keďže sa požiadavky zákazníkov a trh so skleníkmi menia, vyvinuli sme novú zavlažovaciu rampu, 
ktorá zavlaží väčšiu plochu pestovanej plodiny ako predošlý model. IRM04 je schopný zavlažiť plochu s dĺžkou 
až 300 m a šírkou do 16 m.

Technickú špecifikáciu nájdete tu: 
Technickou specifikaci naleznete zde:

IRM04
https://www.urbinati.com/wp-content/uploads/wpcerto.com/sites/6/2022/03/IRMO4-double-rail-irrigation-boom-
URBINATI-r.pdf

IRM04

IRM04

Technické údaje MJ IRM04

Pracovná rýchlosť (min.-max.)  -  Pracovní rychlost (min.-max.) m/min 2 – 16   /   3 - 22   /    4 - 30

Pracovná dĺžka (max.)  -  Pracovní délka (max.) m 250

Pracovná šírka (max.)  -  Pracovní šířka (max.) m 16

Dvojitá koľajnica INTERAXIS  -  Dvojitá kolejnice INTERAXIS mm 1050

Prípojka na vodu  -  Přípojka na vodu Inch - palec 1“1/4

Výkon (230 V) kW 0,7

CENA

Technické specifikace:
•   Vozík s koly namontovanými na ložiscích
•   Pohyb rampy zabezpečen pomocí ocelového lanka
•   Tyč s tryskami namontována v jedno, dvojité nebo trojité řadě na trubce z nerezavějící oceli
•   Pracovní rychlost podle potřeb
•   Modulární systémová sestava, vhodná pro všechny typy fóliovníků

Životnosť vodnej hadice sa zvyšuje, keď ju koleso počas otáčania poháňa a posúva po ložiskách pozdĺž koľajnice.
Maximalizácia zavlažovacej oblasti vďaka novej flexibilnej konfigurácii komponentov.

Životnost vodní hadice se zvyšuje, když ji kolo během otáčení pohání a posouvá po ložiscích podél kolejnice.
Maximalizace zavlažovací oblasti díky nové flexibilní konfiguraci komponent.

Vďaka novému vodiacemu rámu s koľajnicami a špeciálnym spojom, sme skrátili čas potrebný na montáž 
zariadenia. Tento systém si vyžaduje menej údržby.

Díky novému vodicímu rámu s kolejnicemi a speciálním spojem, jsme zkrátili čas potřebný pro montáž zařízení.
Tento systém vyžaduje méně údržby.

Životnosť závlahovej hadice sa predlžuje, keďže ju koleso počas otáčania posúva po ložiskách pozdĺž koľajnice.
Vďaka novej flexibilnej konfigurácii komponentov sa zväčšuje plocha zavlaženej oblasti..
Životnost závlahové hadice se prodlužuje, protože ji kolo během otáčení posouvá po ložiscích podél kolejnice.
Díky nové flexibilní konfiguraci komponent se zvětšuje plocha zavlažované oblasti.

Prostredníctvom zjednodušeného a intuitívneho rozhrania a dotykovej obrazovky sme rozšírili možnosti 
nastavenia. Cez jednoduché a intuitívne rozhranie so širším displejom budete schopný ovládať nastavenia 
jednotlivých zón, rýchlosť posuvu, počet cyklov a v prípade potreby až 240 zavlažovacích sekcií.
Prostřednictvím zjednodušeného a intuitivního rozhraní a dotykové obrazovky jsme rozšířili možnosti nastavení.
Přes jednoduché a intuitivní rozhraní se širším displejem budete schopen ovládat nastavení jednotlivých zón,
rychlost posuvu, počet cyklů a v případě potřeby až 240 zavlažovacích sekcí.

Ak chcete získať viac informácií, kontaktujte našich odborníkov. Radi vám odpovieme na všetky vaše otázky. Pokud chcete získat více informací, kontaktujte naše odborníky. Rádi vám odpovíme na všechny vaše dotazy.

VÝHODA NOVEJ 
KONŠTRUKCIE JE,      

že nový spôsob vedenia
oceľových káblov umožňuje
mať pri inštalácii 
a nastavovaní uzatvorený
systém.

VÝHODA NOVé
KONSTRUKCE JE,     

že nový způsob vedení
ocelových kabelů umožňuje
mít při instalaci
nastavování uzavřený 
systém.

NOSNíK
HLAVNÝ RáM
HLAVNí RáM

OVEĽOVÝ KáBEL
OCELOVÝ KABEL

POSUVNá OPORNá KONZOLA
POSUVNá OPěRNá KONZOLA

PEVNÝ OPORNÝ DRŽIAK
PEVNÝ OPěRNÝ DRŽáK

REVERZIBILNá KONFIgURáCIA
Vďaka obzvlášť symetrickému tvaru konštrukcie
a novému spôsobu vedenia oceľových káblov je možné
namontovať systém spätného rázu 
(A) pred alebo za prívod vody
(B) Toto riešenie maximalizuje plochu
zavlažovania a zmenšuje svetlú výšku zariadenia.

REVERZIBILNí KONFIgURACE
Díky obzvlášť symetrickému tvaru konstrukce 
a novému způsobu vedení ocelových kabelů lze 
namontovat systém zpětného rázu 
(A) před nebo za přívod vody  
(B) Toto řešení maximalizuje plochu zavlažování 
a zmenšuje světlou výšku zařízení.

POHONNá 
JEDNOTKA

SySTéM
SPäTNéHO RáZU (A)

SySTéM 
ZPěTNéHO  RáZU (A)

SySTéM
SPäTNéHO RáZU (A)

SySTéM 
ZPěTNéHO  RáZU (A)

PRíVOD VODy(B)
PŘíVOD VODy(B)

NOVé FUNKCIE
Zariadenie je pogramovateľné pomocou jednoduchého 
a intuitívneho rozhrania. Ovládanie bolo rozšírené 
o možnosť prispôsobiť rýchlosť posuvu zón a počet
cyklov. 
8 elektrických ventilov je možné nastavovať nezávisle.
Diaľkový ovládač dokáže riadiť až 240 zavlažovacích
ramien. Je k dispozícii v dvoch verziách:
„EASy“ (jednoduché) na ovládanie základných funkcií; 

a "MOD-REM", ktorý je vybavený displejom, sa používa na
ovládanie všetkých funkcií.

NOVé FUNKCE

Zařízení je pogramovatelné pomocí jednoduchého 
a intuitivního rozhraní. Ovládání bylo rozšířeno o možnost
přizpůsobit rychlost posuvu zón a počet cyklů.
8 elektrických ventilů je možné nastavovat nezávisle.
Dálkový ovladač dokáže řídit až 240 zavlažovacích
ramen. Je k dispozici ve dvou verzích:
"EASy" (jednoduché) na ovládání základních funkcí;
a "MOD-REM", který je vybaven displejem, se používá k
ovládání všech funkcí.

Technické špecifikácie:
•   Vozík s kolesami namontovanými na ložiskách
•   Pohyb rampy zabezpečený pomocou oceľového lanka
•   Tyč s tryskami namontovaná v jednom, dvojitom alebo trojitom rade na rúre z nehrdzavejúcej ocele
•   Pracovná rýchlosť podľa potrieb
•   Modulárna systémová zostava, vhodná pre všetky typy fóliovníkov

www.schetelig.sk

https://www.urbinati.com/wp-content/uploads/wpcerto.com/sites/6/2022/03/IRMO4-double-rail-irrigation-boom-URBINATI-r.pdf
https://www.urbinati.com/wp-content/uploads/wpcerto.com/sites/6/2022/03/IRMO4-double-rail-irrigation-boom-URBINATI-r.pdf
https://www.urbinati.com/wp-content/uploads/wpcerto.com/sites/6/2022/03/IRMO4-double-rail-irrigation-boom-URBINATI-r.pdf
www.schetelig.sk
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E-U  10. Na objednávku -  Na objednávku Novinka - Novinka Špeciálna preprava - Speciální přeprava

IRM011 -  zAVLAžOVACIA RAMPA
IRM011 -  zAVLAžOVACÍ RAMPA

Popis:
Závěsná mobilní jednokolejová zavlažovací rampa s vysokou stabilitou, která zavlažuje plochu až 150 x 10 m.
Rampa je vhodná do všech druhů fóliovníků.

Popis:
Závesná mobilná jednokoľajová zavlažovacia rampa s vysokou stabilitou, ktorá zavlažuje plochu až 150 x 10 m.
Rampa je vhodná do všetkých druhov fóliovníkov.

Technické údaje MJ IRM011

Pracovná rýchlosť (min. - max.)  -  Pracovní rychlost (min. - max.) m/min 2 – 16

Pracovná dĺžka (max.)  -  Pracovní délka (max.) m 150

Pracovná šírka (max.)  -  Pracovní šířka (max.) m 10

Koľajnice sú z galvanizovanej ocele  -  Kolejnice jsou z galvanizované oceli mm 53 x 85

Veľkosť prípojky na vodu  -  Velikost přípojky na vodu Inch - palec 1“

Výkon motora (230 V)  -  Výkon motoru (230 V) kW 0,5

CENA

Viac detailov nájdete tu:
Více detailů najdete zde:

IRM011
https://www.urbinati.com/wp-content/uploads/wpcerto.com/sites/6/2022/03/IRMO11-single-rail-irrigation-boom-
URBINATI-r.pdf

IRM011

Technické špecifikácie:
•   Pohyb rampy zabezpečený pomocou oceľového lanka
•   Na nosník môže byť namontovaný jeden alebo aj dva rady závlahových trysiek 
•   Prívod vody je zabezpečený pomocou hadice, ktorá sa posúva spoločne so zariadením
•   Nastavovanie výšky závlahového systému je pomocou teleskopickej tyče

Technické specifikace:
•   Pohyb rampy zabezpečen pomocí ocelového lanka
•   Na nosník mohou být namontovány jedna nebo dvě řady závlahových trysek
•   Přívod vody je zajištěn pomocí hadice, která se posouvá společně se zařízením
•   Nastavování výšky závlahového systému je pomocí teleskopické tyče

IRM011

OVLÁDANIE: 
ELEKTRONICKÝ OVLÁDACÍ PANEL: diaľkové ovládanie - jeden diaľkový ovládač dokáže riadiť až 99 zavlažovacích
sekcií na pracovnú vzdialenosť 200 m. Systém môže byť ovládaný pomocou PC; alebo je namontovaný do objektu
panel s ovládacími prvkami dotykovej obrazovky; 
HLAVNÉ FUNKCIE: cyklus automatický / manuálny / kontinuálny; nastavenie rýchlosti; jedno alebo dvojsmerné
zavlažovanie; počet programov / denný alebo nočný štart; zónové zavlažovanie; atď.
OVLÁDÁNÍ:
ELEKTRONICKÝ OVLÁDACÍ PANEL: dálkové ovládání - jeden dálkový ovladač dokáže řídit až 99 zavlažovacích
sekcí na pracovní vzdálenost 200 m. Systém může být ovládán pomocí PC; nebo je namontován do objektu panel
s ovládacími prvky dotykové obrazovky;
HLAVNÍ FUNKCE: cyklus automatický / manuální / kontinuální; nastavení rychlosti; jedno nebo dvousměrné 
zavlažování; počet programů / denní nebo noční start; zónové zavlažování; atd.

E-U. STROJE NA PLNENIE PESTOVATEĽSKÝCH NÁDOb, DOPRAVNÍKy A zÁVLAHOVÉ RAMPy
E-U. STROJE NA PLNĚNÍ PĚSTEbNÍCH NÁDOb, DOPRAVNÍKy A zÁVLAHOVÉ RAMPy
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E-U  11.

STROJE NA PLNENIE PESTOVATEĽSKÝCH NÁDOb, DOPRAVNÍKy A zÁVLAHOVÉ RAM
Py

STROJE NA PLNĚNÍ PĚSTEbNÍCH NÁDOb, DOPRAVNÍKy A zÁVLAHOVÉ RAM
Py

E-U. STROJE NA PLNENIE PESTOVATEĽSKÝCH NÁDOb, DOPRAVNÍKy A zÁVLAHOVÉ RAMPy
E-U. STROJE NA PLNĚNÍ PĚSTEbNÍCH NÁDOb, DOPRAVNÍKy A zÁVLAHOVÉ RAMPy

IRMOEX - VONKAJŠIE zAVLAžOVACIE RAMENO
IRMOEX - VNĚJŠÍ zAVLAžOVACÍ RAMENO

Popis:
Vnější závěsný dvojkolejnicový systém s navíjecí hadicí. Zajišťuje vysokou stabilitu a přesnost zálivky. 
Nepotřebujete řešit zavlažování po zemi.

Popis:
Vonkajší závesný dvojkoľajnicový systém s navíjacou hadicou. Zabezpečuje vysokú stabilitu a presnosť polievania.
Nepotrebujete riešiť zavlažovanie po zemi. 

Technickú špecifikáciu nájdete tu: 
Technickou specifikaci naleznete zde:

IRMOEX
https://www.urbinati.com/wp-content/uploads/wpcerto.com/sites/6/2022/03/IRMOEX-outdoor-double-rail-irrigation-
boom-URBINATI-r.pdf

IRMOEX

IRMOEX

Technické údaje MJ IRMOEX

Pracovná rýchlosť (min. - max.)  -  Pracovní rychlost (min. - max.) m/min 2 – 12
Pracovná dĺžka (max.)  -  Pracovní délka (max.) m 300
Pracovná šírka (max.)  -  Pracovní šířka (max.) m 35
Prípojka na vodu  -  Přípojka na vodu Inch - palec 1“1/2

Rozchod koľaje  - Rozchod koleje mm 1390
Výkon (230 V) kW 1
Rozmiestnenie stĺpov (max) -  Rozmístění sloupů (max) m 3-4

CENA

Technické špecifikácie:
•   Pohyb rampy zabezpečený pomocou oceľového lanka
•   Na nosník môže byť namontovaný jeden, dva alebo aj tri rady závlahových trysiek 
•   Prívod vody je zabezpečený pomocou hadice, ktorá sa posúva spoločne so zariadením
•   Navinutá zavesená hadica s automatickým napínačom 
•   Nosná konštrukcia celého systému je postavená na  jedno alebo dvojstĺpikovej konštrukcii

Technické specifikace:
•   Pohyb rampy zabezpečen pomocí ocelového lanka
•   Na nosník mohou být namontovány jedna, dvě nebo tři řady závlahových trysek
•   Přívod vody je zajištěn pomocí hadice, která se posouvá společně se zařízením
•   Navinutá zavěšená hadice s automatickým napínákem
•   Nosná konstrukce celého systému je postavena na jedno nebo dvousloupkové konstrukci

Pracovní plocha: až 35 x 3000 metrůPracovná plocha: až 35 x 300 metrov

VARIANT SO STREDNÝM STĺPOM: šetrí miesto
VARIANTA SE STŘEDNÍM SLOUPEM: šetří místo

VARIANT S DVOJITÝM STĺPOM: umožňuje mať stredový manipulačný chodník
VARIANTA S DVOJITÝM SLOUPEM: umožňuje mít středový manipulační chodník.

www.schetelig.sk
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