
EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
Operational Programme Entreprise
and Innovations for Competitiveness

Prutové brány 
/LAnIo/ 

tIned weeder



Prutové brány Lanio jsou univerzálním strojem použitelným pro údržbu travních porostů 
i pro práci na poli. Hlavními pracovními orgány jsou prsty o průměru 6, 7 nebo 8 mm, 
které jsou rozestavené v 6 řadách a ve vzájemné vzdálenosti 25 mm. 

Funkce stroje:

• Narušení půdního škraloupu
• Provzdušnění půdy
• Možnost aplikace hnojiva 
• Podpora odnožování
• Likvidace vzešlého plevele

Přednosti stroje:

• Jednoduchá konstrukce nenárošná na údřžbu
• Dokonalé kopírování pomocí výkyvných rámů a opěrných koleček
• Nastavitelná agresivita prstů
• Jednoduchá a rychlá výměna prstů
• Přídavné rovnací hrablo 

Tine harrows Lanio are universal machine for meadows and grassland upkeep as well as field 
works. Tines with diameter 6, 7, or 8 mm are the main working units that are set up in 6 rows 
with distance of 25 mm. 

Machine functions: Machine advantages:

• Disruption of soil crust • Simple contruction with simple maintanance features
• Soil aeration • Great copying effect due to swinging frames and  
• Possibility of fertilizer application  support wheels 
• Offshoot support • Adjustable tine agressivity
• Weed control • Simple and fast tine exchange
	  • Additional straightening rake
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Model 200 300 450 600 900 1 200

Pracovní záběr (Working width) cm 195 295 445 585 895 1 195

Přepravní šířka (Transport width) cm 200 300 240 220 300 300

Počet prstů (Tines nr.) 78 120 180 234 360 480

Počet prstů (Working frames nr.) 1 2 3 3 6 8

Počet opěrných kol (Working frames nr.) 2 2 2 2 4 4

Hmotnost (Weight) kg 224 317 456 615 1 250 1 450

Hmotnost se smykem  (Weight with crossboard) kg 242 345 498 668 - -

Min. výkon (Min. output) kW 15 22 29 45 50 59


