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Das einzige zweibalkige Hacksystem am Markt - patentiert
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USP

Die Einzelmodule sind durch das Zwei-Balkensystem geteilt und somit sehr kompakt mit kurzen 
Anlenkungen und zentralem Schwerpunkt. Dies ergibt handliche und langlebige Werkzeuge.

Az egyedüli két-gerendelyes kultivátor rendszer a piacon, - szabadalmaztatva
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Az egyes modulok a két-gerendelyes rendszeren kerülnek elosztásra, ezért a berendezés nagyon kompakt, 
rövid a gerendelyek közti távolság s ez nagyon közeli súlypontot biztosít. Ennek eredménye egy praktikus, 

könnyen kezelhető és hosszú élettartamú munkaeszköz.



Reihenabstand: 75cm

Versetzter Klappstoß ermöglicht jede Reihenweite

Reihenabstand: 70cm

Reihenabstand: 50cm

Versetzter Klappstoß
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Durch die zwei Balken und dem versetzten Klappstoß ist jede beliebige Reihenweite realisierbar. Die 
Verstellung passiert durch das Vario-Schnellverschlusssystem im Handumdrehen. Die Position der 

Reihenabstände ist mithilfe eines Lineals gekennzeichnet. 

Mitbewerber

Kollision bei Klappstößen und somit nur begrenzte Möglichkeiten zur 
Werkzeuganordnung. Die Verstellung der meist langen und schweren Elemente ist 

relativ aufwändig.

Az eltolt váz-felcsukás minden sortáv beállítását lehetővé teszi.
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A két-gerendely, és az eltolt vázfelcsukás által minden sortávolság beállítása lehetővé válik. 
A beállítás a Vario-gyorskapcsoló rendszernek köszönhetően egy szempillantás alatt megtörténik. 

A sorköz távolságát a gerendelyeken elhelyezett méretvonalzó jelzi

Versenytársak
A felcsukható váz zsanérelemei csak korlátozott lehetőséget biztosítanak 

a sortáv szabad beállításához. A legtöbb hosszú és nehéz kapatest beállítása 
meglehetősen bonyolult.

Az eltolt váz-felcsukás 

Sortávolság: 75 cm

Sortávolság: 70 cm

Sortávolság: 50 cm
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Zweibalkiger Variorahmen für eine individuelle 
Werkzeugbestückung. 

Module einfach und schnell anpassbar. 
Der Rahmen selbst ist wiederum stabil und 

verwindungssteif.

Mitbewerber

Lange und schwere Werkzeugelemente.
Probleme mit Rahmenstabilität, vor allem bei größeren 

Arbeitsbreiten.
Begrenzte Möglichkeiten zur Werkzeugbefestigung.

modular & vielseitigmoduláris & sokoldalú
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Két gerendelyes Vario vázkeret az egyes 
kapatestek szerszámok individuális 

felszereléséhez. 
A modulok könnyen és gyorsan adaptálha-

tók. 
Maga a vázkeret stabil és csavarodás 

mentes.

Versenytársak
Hosszú és nehéz szerszám elemek. 

Problémák a vázkeret stabilitásával, különösen 
nagyobb munkaszélességek esetén. 

Korlátozott szerszámbeállítási lehetőségek.
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Versetztes Anordnen der 
Werkzeugmodule ermöglicht 

sowohl eine Reihen- als auch eine 
ganzflächige Bearbeitung

Mitbewerber

Derzeit nicht möglich.

Ganzflächiges  Arbeiten

Reihenbearbeitung

Ganzflächige Bearbeitung

Teljes felület művelése

Teljes felület művelése

Sorközművelés
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A szerszámmodulok egymáshoz 
képest eltolt elrendezése 

mind sor, mind teljes felület 
megmunkálását lehetővé teszi.

Versenytársak
Jelenleg nem áll rendekezésre 

ilyen lehetőség







Mitbewerber

Zweiter Dreipunkt als 
Zusatzausstattung erhältlich
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Drehbar verschraubter Dreipunkt
ermöglicht schon in der 

Serienausstattung Front- und 
Heckbetrieb

Heck + Front

Versenytársak
A legöbb esetben második 

hárompontos kiegészítő 
eszközként kapható.

Hátul + Elől

DiscksonKernerUSP
A forgatható, csavarozott 

hárompont függesztőbak lehetővé 
teszi a mellső és a hátsó 

alkalmazást alapkivitelben.
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Werkzeugmodule können neben 
dem Traktor am hinteren Balken 
fixiert werden. Somit verbessert 

sich der Schwerpunkt des Geräts Mitbewerber

Derzeit nicht möglich.

SchwerpunktoptimierungSúlypont optimalizálás
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A szerszámmodulok a traktor 
melletti hátsó gerendelyhez 

rögzíthetők. 
Ez javítja a készülék 
súlypontpozcióját. Versenytársak

Jelenleg nem áll rendekezésre 
ilyen lehetőség



HackscharHackscha
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Eigene Scharform mit einfacher Scharmontage über simples Stecksystem - gesichert mit einem Hohlstift.

Mitbewerber

Verschraubt, genietet oder verschweißt.

A kapa
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Saját kapaforma, egyszerű szereléssel, szimpla „rádugó” gyorcskapcsoló rendszer használatával 
– üreges csappal rögzítve.

Versenytársak
Csavarozott, szegecselt, vagy hegesztett.
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Durch einen Exzenterhebel werden linke und rechte Zinkenträger 
gleichzeitig geklemmt und geöffnet. So kann die Hackbreite schnell 

und einfach angepasst werden.

Mitbewerber

Zinkenträger sind verschraubt. 

Bandbreite

1x öffnen & beidseitig verschieben

Művelési sávszélesség
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Egy excenteres karral a bal és a jobb fogtartókat 
egyidejűleg nyitják és rögzítik. 

Így a művelési sáv szélessége gyorsan és egyszerűen beállítható.

Versenytársak
Fogtartók csavaros rögzítéssel

1x nyitni & mindkét oldalon eltolni 
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Striegel- oder 
Messerwalzenmodule können zur 

Bekämpfung von Untersaaten oder 
bei großen Mengen von 

organischer Masse eingesetzt 
werden.

Auch hier ist eine ganzflächige 
Bearbeitung möglich.

Mitbewerber

Nicht erhältlich.

ReihenmesserwalzeSorköz művelő késeshenger

Versenytársak
Nem elérhető!
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A rugósfogú-fésűs vagy a késes 
henger-modulok felhasználhatók 
a köztesnövényekkel felülvetett 

vagy nagy mennyiségű 
szerves anyag szármardvány 

eldolgozására. 
A teljes felület megmunkálása

itt is lehetséges.







Variácók
Vario vázkeretek

3 m
4,8 m
6,3 m

Kapa modul
5 késes

Világítás + 
vészjelző táblák

Sorköz művelő 
késeshenger modul Védőtárcsa

Támkerék pár 
modul

Gabona kapa modul
gyorskapcsoló

rendszerrel

Kapa modul
3 késes

Fogas 
forgótárcsás  
D300 modul





A részletezett prospektus és árjegyzék 
rövidesen megjelenik.




