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AKTYWATOR - függesztett gyomfésű
Az AKTYWATOR alkalmas mechanikus gyomirtásra gabona, burgonya, répafélék, repce és a
legtöbb zöldség kulturában. Az utolsó sorra felszerelt simítóval rétek és legelők ápolására is
alkalmas. A gyomfésű a talaj felső rétegét is lazítja, így segítí elő a tápanyagok elérhetőségét,
stimulálja a növekedést és levegőzteti a talajt.
Munkaszélesség (m)
LE-igény
Tömeg (kg)

Alapfelszereltség:
•
•
•
•
•
•

3,0

6,0

7,5

9,0

12,0

min 35

50-70

65-80

90-100

110-120

280

600

850

1110

1740

Opciók:

támasztóláb
mechanizmus a művelőelemek szögállításához
5 sor 7 mm-es rugós művelőelemek
támkerék magasságállítással
3,0 m-es fix vázas függesztett
6,0-12,0 m-es hidraulikusan csukható, függesztett

• simítólap a hátsó két sorra
• 8 mm-es rugós elemek
• világítás-szett

NIVA - gyepborona
A NIVA gyepboronák “Normál” és “Combi” öntvény elemekkel készülnek. A “Normál”
gyepre, a “Combi” gyepre és szántóföldre egyaránt alkalmas. Minden munkaszélességben
van 3 és 4 soros változat. A 6 és a 8 méteres alapfelszereltségben hidraulikus csukású, a 4
és 5 méteres opcióban kérhető hidraulikus csukással is.
Munkaszélesség (m)
LE-igény
Tömeg (kg)

4

5

6

8

45

60

85

110

290-360

340-420

470-570

650-770

MORS - simahenger

A MORS simahengerek egy vagy kétrészes változatban készülnek 1016 és 1220 mm átmérővel.
A hengerek vízzel feltölthetők.
Opcióban rendelhető fékezett vagy fékezetlen kerékszerkezettel.
Munkaszélesség (m)

2,5

2,75

LE-igény

80

90

1200-1520

1255-1600

Tömeg (kg)
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EXPOM Ajax + Vertsem XL tarlóhántó kultivátor vetőgéppel kombinálva
Lehetővé teszi, hogy a tarlóhántással egy menetben másodvetést is végezzünk.
A művelőelemek 85 cm-re vannak a váztól, ezzel biztosítva a nagy szabad magasságot. Így
sok szármaradvány mellett is lehet dolgozni az AJAX kultivátorral. A két sor megfordítható
hegyű kultivátorkapákat 460 mm átmérőjű speciális rugóval rögzített tárcsasor követi.
A gépet egy rögtörőhenger zárja, amivel a munkamélységet is szabályozni lehet.
Munkaszélesség [m]

3,0

Kapák száma / tárcsák száma (db)

7/8

LE-igény

100-130

Súly (kg)

1085; 1375

Vetőmagtartály térfogata (l)

300

Alapfelszereltség:
• 2 sor 850 mm magas kapa
• nyírócsapos biztosítás
• 460 mm szélességű kapatest
• 540 mm átmérőjű törőhenger, mely a munkamélységet
is szabályozza

Opciók:
• 800 mm-es szabad magasság a váz alatt
• 460 mm átmérőjű tárcsasor laprugón, rezgéscsillapítóval
• 2,2 - 3,0 méteres változatban fix vázas és 2.kat. függesztés
• 3,8 métertől hidraulikus csukással és 3.kat. függesztés

•
•
•
•
•

rugós biztosítás
600 mm-es ékgyűrűs henger
530 mm-es gumihenger
500 mm-es packer henger
világítás

EXPOM Apollo + Sokół
függesztett kombinátor vetőgéppel
45x12x650 mm-es rugós kapák, 400 mm-es csöves törőhenger, 30x10 simítólapok.
Munkaszélesség [m]

3,0

4,0

24/18

32/24

LE-igény

80-100

100-120

Súly (kg)

1143

1472

435-645

870

Kapák száma / simítólapok száma (db)

Vetőmagtartály térfogata (l)

EXPOM Orlik tárcsás cultivator vetőgépcsatlakozóval
Alapfelszereltség:
• 2 sor 460 mm átmérőjű kapa
• 500 mm átmérőjű packer henger
• hidraulikus emelőrendszer a vetőgép szállítási
helyzetébe emeléséhez, mechanikus biztosítással
• függesztett fix vázas

Opciók:
• kultivátorkapák a tárcsák helyett
• világítás

Munkaszélesség [m]

3,0

Kapák száma / tárcsák száma (db)

24-29

LE-igény

100-130

Súly (kg)

1085; 1375

Vetőmagtartály térfogata (l)

300
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