
ΣΚΑΛΙΣΤΙΚΑ



Τα σκαλιστικά από την εταιρεία Kariotakis ενδύκνειται για την επεξεργασία του εδάφους σε γραμμικές
 καλλιέργειες.Χρησιμοποιώντας τα σκαλιστικά  επιτυγχάνεται όχι μόνο η επεξεργασία του εδάφους μεταξύ 

των γραμμών έτσι ώστε να απομακρύνονται όλα τα ενδιάμεσα ζιζάνια και να αναπνέει το φυτό 
αλλά ταυτόχρονα αερίζεται η περιοχή γύρω από την ρίζα του φυτού.
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Περιεχόμενο
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Σύνδεση 3 σημείων με το τρακτερ
Το κέντρο βάρος του μηχανήματος 
έρχεται κοντά στο τρακτερ για πιο ομαλή
και συνεχόμενη εργασία.

  
Δυνατότητα επιλογής Χοάνης Λιπάσματος
Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών
μεγεθών χοάνης ανάλογα με τον 
τύπο του σκαλιστικού.

  

Σκαλιστικά με ελατήρια 

Κυρίως πλαίσιο από κοιλοδοκό
Όλο το κυρίως πλαίσιο στα 
σκαλιστικά είναι από κοιλοδοκό,
μια προσεγμένη και στιβαρή 
κατασκευή για αδιάκοπη εργασία.

  

Σύστημα αναδίπλωσης
Για πιο ασφαλή μεταφορά τα σκαλιστικά
πάνω από 4 σειρές είναι αναδιπλώμενα.
Η αναδίπλωση μπορεί να γίνει μηχανικά ή
υδραυλικά.



Εξοπλισμός

Δυνατότητα επιλογής Χοάνης Λιπάσματος:
Ανάλογα με το μέγεθος του σκαλιστικού μπορείτε να 
επιλέξετε την ιδανική χοάνη για ρίψη κοκοειδή λιπάσματος:
         • 530 Ltr.
         • 690 Ltr.
         • Επέκταση χοάνης
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Ρόδες εργασίας:
Στα σκαλιστικά Kariotakis οι ρόδες εργασίας σε όλα τα 
μοντέλα είναι ελαστικές ( εκτός τα σκαλιστικά 5 σειρών).
Για ακόμα καλύτερη και ευκολότερη έλξη οι ελαστικές ρόδες
μπορούν να δουλέψουν σε οποιεσδήποτε εδαφολογικές 
συνθήκες. 

  

Δυνατότητα επιλογής ελατηρίου:
Στην στάνταρ εκδοχή τους τα σκαλιστικά Kariotakis έχουν
ελατήρια Flex 32Χ12 μονό, μπορεί όμως να μπει και διπλό 
ελατήριο Flex.

Διάφορα αξεσουάρ:
Για ακόμα καλύτερη κατεργασία και ταυτόχρονο αερισμό 
κατα μ›ηκος των ριζών των φυτών μπορείτε να 
τοποθετήσετε διάφορα αξεσουάρ όπως αστεροειδής 
δίσκους, αυλακωτήρες, κυλίνδρους κ.α.
Η τοποθέτηση τους γίνεται εύκολα και απλά για να 
μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε να τα 
αποσύρετε ή όχι.
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Κυρίως πλαίσιο 
Το κυρίως πλαίσιο στα σκαλιστικά είναι από κοιλοδοκό, η κατασκευή του σκαλιστικού είναι μια προσεγμένη 

και στιβαρή κατασκευή όπου τόσο ο κυρίως κορμός όσο και τα επιμέρους μέρη είναι κατασκευασμένα από κοιλοδοκό.
Με συγκεκριμένες θέσεις για την τοποθέτηση οποιονδήποτε εξαρτημάτων ,

ώστε να είναι εύκολο οποιαδήποτε στιγμή η τοποθέτηση ή η απομάκρυνση τους.



Αναδίπλωση

Μηχανική Αναδίπλωση Υδραυλική Αναδίπλωση
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Στάνταρ εξοπλισμός
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75cm

Μεγάλο ελεύθερο ύψος 75cm

S5    S7 S9
-στάνταρ-

Models

Εύκολη μετακίνηση των σετ με 2 βίδες

S5    S7 S9
-στάνταρ-

Models

1)  Ρύθμιση βάθους εργασίας 
     σε κάθε ρόδα.
 
2)  Ρύθμιση της πίεσης εργασίας
     σε κάθε σετ.

S5    S7 S9
-στάνταρ-

Models

1

2



9

3F

3FD 3FL

5F

5FD 5FL

3 διαφορετικές εκδόσεις με 3 ελατήρια

S5    S7 S9
-στάνταρ-

Models

3 διαφορετικές εκδόσεις με 5 ελατήρια

S5    S7 S9
-στάνταρ-

Models

Εκδόσεις



Χοάνες Λιπάσματος

Ανάλογα με το μοντέλο του σκαλιστικού μπορείτε να επιλέξετε και την χοάνη
με την ανάλογη χωρητικότητα σε λίπασμα.

Οι χοάνες είναι σχεδιασμένες για χρήση στερεού μικροκοκώδες 
λιπάσματος και  μπορεί να ρυθμιστεί η ποσότητα ρίψης λιπάσματος 

εύκολα από έναν μετρητή που υπάρχει σε κάθε χοάνη, 
ώστε να μπορεί ο χειριστής ενδεικτικά να ρυθμίζει 

ανάλογα με την καλλιέργεια του την ποσότητα λιπάσματος 
που επιθυμεί να ρίξει.
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1

1. Πλαστικές Θυρίδες

2

2. Ρυθμιστής 
ποσότητας λιπασματος

3

3. Εσωτερική σίτα

4 4

4. Έξοδοι λιπάσματος  - για εύκολο καθαρισμό 

+15cm
Με την επέκταση 
της χοάνης 
+15cm 
έχετε την δυνατότητα 
να μεγαλώσετε την 
χωρητικότητα 
της χοάνης
ακόμα περισσότερο.
 



Με ρόδα κίνησης

Με PTO

Kίνηση Χοάνης 
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Αξεσουάρ

S6 008 S4 004

S-004-1 S-004B

H530IN
H690IN

INOX

01-R066

005202FF
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D90LTR



Τεχνικά χαρακτηριστικά
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S5 S7
Πλάτος εργασίας

Σειρές
Απόσταση  σειρών cm

Χοάνη

5F  450 Kgr 5F  690 Kgr
3F    432 Kgr 3F 652 Kgr

Τρακτέρ HP

Πλάτος μεταφοράς

Σετ σειράς      

70-100 80-110

2,40m 3,50m

45-80 45-75

1 Χ 530Ltr
(135 Kgr)

1 Χ 690Ltr.
(160 Kgr)

Πλαίσιο 4,15 m
Σταθερό

Πλαίσιο 5,10 m
Σταθερό

4 6

Πλάτος εργασίας

Σειρές
Απόσταση  σειρών cm

Χοάνη

5F  428 Kgr 5F  660 Kgr 5F  980 Kgr
3F    405 Kgr 3F 622 Kgr 3F 927 Kgr

Τρακτέρ HP

Πλάτος μεταφοράς

Πλαίσιο 3,50 m
Σταθερό

Πλαίσιο 5,00 m
Σταθερό

Πλαίσιο 6,50 m
Σταθερό

45-80 45-75 45-75

Σετ σειράς      

4 6 8

1 Χ 530Ltr
(135 Kgr)

1 Χ 690Ltr�
(160 Kgr)

2 Χ 530Ltr�
(270 Kgr)

3,50m 5,00m 6,50m

70-100 80-110 100-140



Σταλιστικά με δίσκους 
Ειδικές Κατασκευές

S disc

Χρησιμοποιώντας τα σκαλιστικά S disc επιτυγχάνεται 
όχι μόνο η επεξεργασία του εδάφους μεταξύ των 

γραμμών με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο, έτσι ώστε να καταστρέφονται όλα 

τα ενδιάμεσα ζιζάνια 
απο την ρίζα και έτσι 

βοηθάει 
το φυτό να αναπνέει 

αλλά ταυτόχρονα, αερίζει
και την περιοχή γύρω 

από την ρίζα του φυτού .
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S disc
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Στο σετ δισκων μπορειτε να ρυθμίσετε και την γωνία κλίσης & 
γωνία εργασίας των δίσκων.

Το σχετικά μεγάλο ύψος του πλαισίου από το έδαφος δίνει το πλεονέκτημα 
στα σκαλιστικά με δίσκους να μπορούν να εργάζονται αδιάκοπα και 
χωρίς τον φόβο τραυματισμού των αναπτυγμένων φυτών.
Ξεριζώνοντας τα ζιζάνια γύρω από τα φυτά βοηθούν στην ομαλή και 
υγειή ανάπτυξη των καλλιεργειών.

Ενδύκνειται για καλλιέργιες καλαμποκιού σε μαυροχώματα. 

Ταυτόχρονα με το σκάλισμα μπορείτε να ανοίγεται αυλάκια στο 

καλλιεργήσιμο έδαφος για καλύτερη αποστράγγιση των νερών  

είτε μετά το πότισμα είτε μετά από βροχή:

● Εύκολη τοποθέτηση χωρίς εργαλεία

● Δυνατότητα μηχανικής ρύθμισης βάθους εργασίας

● Δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης των πλαινων πτερυγίων

● Εύκολη αντικατάσταση μόνο των φθειρόμενων μερών

Σταλιστικά με δίσκους S disc
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√ √

  SD20005 SD20007 

Αριθμός σειρών 5 7 

Ιπποδύναμη HP 70-100 HP 90-125 HP 

Μπράτσα με set δίσκων 
  

Σύστημα αναδίπλωσης Μηχαν.   

Χοάνη Λιπάσματος 
S-001  (529Ltr) 

S-001+15  (701Ltr) 

S-001XL (828Ltr) 

S-001XL+15 (1.098Ltr) 

3XL (1.350Ltr) 
Μετακινούμενοι βραχίωνες   

 

√ √

√ √

Τεχνικά ΧαρακτηριστικάS disc



Σταλιστικά με μπράτσα 
Ειδικές Κατασκευές

SC
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Η νέα καινοτόμα ειδική κατασκευή του σκαλιστικού με 
μπράτσα ήρθε για να λύση τα προβλήματα πολλών 
αγροτών που δουλεύουν σε δύσκολες εδαφικές 
συνθήκες, σε σκληρά εδάφη με πηλώδη σύσταση ή 
με πολλές πέτρες.

●  Η χρήση του υδραυλικού κυλίνδρου ή του ελατηρίου σε 
    κάθε ένα μπράτσο βοηθάει το σκαλιστικό να σκαλίζει 
    τις γραμμικές καλλιέργειες, ταυτόχρονα να λιπαίνει και 
    κάθε ένα μπράτσο να μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα 
    από τα άλλα με δυνατότητα επαναφοράς έως και 20 εκατ.

●  Το μεγάλο ύψος 80cm του πλαισίου από το έδαφος δίνει 
     το πλεονέκτημα στο μηχάνημα να μπορεί να εργάζεται 
     χωρίς να υπάρχει φόβος καταστροφής ή τραυματισμού 
     των φυτών.

●  Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται οποιαδήποτε πολύωρη 
    και πολυδάπανη άλλη εργασία καθώς το σκάλισμα 
    γίνεται πολύ γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Στα 
    σκαλιστικά με μπράτσα SC η προσαρμογή τους σε 
    διάφορες καλλιέργειες μπορεί να γίνει εύκολα 
    μετακινόντας απλά τα μπράτσα και προσαρμόζοντας 
    την απόσταση μεταξύ τους.



  SC20007 

Αριθμός σειρών 7 

Ιπποδύναμη HP 90-125 HP 

Μπράτσα επαναφοράς  με  ελατήριο 
 

Σετ μαχαιρίων  

Σύστημα αναδίπλωσης Μηχαν.  

Χοάνη Λιπάσματος 3XL (1.350Ltr) 

Μετακινούμενοι βραχίωνες  
 

√

√

√

√
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Τεχνικά ΧαρακτηριστικάSC



Καρυωτάκη O.E.
14χμ Δράμας-Καβάλας
Άγιος Αθανάσιος
66300 Δράμα

Τηλ: +30 25210 66426
Fax: +30 25210 66401

Αντιπρόσωπος :
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S5-S7-S9

SC S disc
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