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GYEPMŰVELÉS – fésülés, boronálás, egyengetés

• Javítja a talaj áteresztőképességét és a vízfelvételét

• Hidraulkus késbiztosítás a túlterhelés ellen.

• A talaj tökéletes visszazárása a lazítókés után a prizmahengerrel

• Egyszerű mélységállítás a hengerekkel 15-45 cm között.

• Az MT lazítókések speciális hardox acélból, cserélhető és átfordítható vágóéllel

• A rugóterhelésű elővágó tárcsák a kések előtt a gyep roncsolása nélküli lazitást eredményeznek

• Masszív és megbízható tartós vázkeret

• Pótsúlyozható a jobb behatolás érdekében még a kötött talajokon is

• Kétoldalt csúszótalpak a jobb mélységtartás és csapágyvédelem érdekében 

• Speciális kések, a gyep sérüélésmentes lazításának érdekében.

• A frontfüggesztés is kérhető

Az Evers gyepszellőztető könnyedén eltávolítja a kemény betömörödött részeket felső talajszerkezetekben, és így jobb szellőzést 

és a gyep áteresztőképességét biztosítja. Ilyen módon elősegíti a gyep vízmegtartó képességét. A talaj felső rétege gyorsabban 

engedi le a vizet és elég oxigén jut a gyökér területére. Ez az utóbbi nélkülözhetetlen a fű intenzív növekedéséhez és a jó minő-

séghez. Az Evers gyepszellőztető méterenként 24 db 210 cm hosszú pengével van ellátva, maximális munkamélysége 18,5 cm. 

Az edzett pengéket úgy tervezték, hogy a kiemelésnél és behúzásnál a gyep ne sérüljön. A gyep sértetlen marad a pengék elülső 

és hátsó éles vágóélének köszönhetően, még akkor is, ha a tengelyt szögben állítják be, hogy a pengék hatékonyabbak legyenek. 

EVERS WBG és WBG HS gyeplazítók

EVERS GB gyepszellőztetők

Az Evers gyeplazító. gondosan megmunkálja 

az alsó talajréteget és megszakítja a tömör 

réteget anélkül, hogy feltörné a gyepet. A ta-

laj vízfelvevőképessége jelentősen javul, ami 

lehetővé teszi tavasszal a korábbi kihajtást 

vagy legeltetést. 

Munkaszélesség:  2,7–4,5  m 

WBG nyírócsavaros késbiztosítás
WBG HS hidraulikus késbiztosítás

Kések száma:  3–4 db 

Munkaszélesség:  2,5–6  m 

Teljesítményigény: 50–100 LE

Teljesítményigény: 100–170 LE



GYEPMŰVELÉS – fésülés, boronálás, egyengetés

• Állandó a fogak agresszivitása

• Tökéletes talajkövetés

• Fogtípusok nagy választéka

• Tartozékként opcionális felülvető készülék

• A legfontosabb tavaszi intézkedésekhez

• Tökéletes a talajfelület kiegyenlítésére

• A vakondtúrások tökéletes elegyengetése

• Hidraulikus szintezés

• Fogtípusok nagy választéka

• Front és hátsó függesztés is elérhető

• Optimális talajkövetés

• Erős masszív, rugós egyengető-simítórúd

EINBÖCK GRASS-MANAGER – gyepfésű

EINBÖCK GRASS-MANAGER PRO – gyepfésű

A GRASS-MANAGER egészséges, kiegyensúlyozott gyepterülete-

ket biztosít, és elengedhetetlen a tavaszi éves gondozáshoz. Amint 

a fű elkezd növekedni, ez a gyepápoló készülék ideális választás a 

zöldtakarmány minőségét javító legfontosabb munkák elvégzéséhez: 

vakondtúrások elegyengetéséhez, a gyep fi lctelenítéséhez, hópenész 

eltávolításához vagy istállótrágya és hígtrágya-maradványok elterí-

téséhez.

A GRASS-MANAGER-nél erősebb vázkialakítású GRASS-MANAGER-PRO átlagon 

felüli terhelésre lett tervezve. Minden rezgőborona mező beépített hidraulikus 

munkahengerekkel ellátott paralelogrammával van felszerelve a fővázra. Minden 

paralelogramma munkahenger egy közös hidraulikus körhöz kapcsolódik, a hidrau-

likus szintezés bevált rendszeréhez. A talajkövetés ezért optimális, a fogak nyomása 

pedig tökéletesen kiegyensúlyozott. Ez a fognyomás könnyen állítható a traktorról a 

körülményeknek megfelelően. Nehéz, háromszög alakú egyengetőrudak, amelyek a 

támkerekek elé vannak szerelve, elterítik és eltávolítják a vakondtúrásokat.

Munkaszélesség: 1,5–12 m 

Teljesítményigény: 20–90 LE

Munkaszélesség:  3 / 6 / 12 m  

Teljesítményigény: 60–170 LE

Fogméret: Ø 490x7 mm
max. Ø 490x10 mm

Fogméret: Ø 490x8 mm
max. Ø 490x10 mm



GYEPMŰVELÉS - boronálás, egyengetés, vetés
EINBÖCK PNEUMATICSTAR MD – gyepfésű, vetőgéppel

Munkaszélesség: 2–12 m 

Munkaszélesség: 2–12 m 

Teljesítményigény: 25–100 LE

Teljesítményigény: 25–100 LE

Fogméret: Ø 490x7 mm
max. Ø 490x10 mm

• Után- és felülvetés a P-BOX-MD-vel

• Elősegíti a szellőzést

• Az optimális takarmányminőség érdekében

• A fenntartható rés-záráshoz

• Tökéletes talajkövetés

• A hozam növelésére

• Után- és felülvetés a P-BOX-STI-vel

• Elősegíti a szellőzést

• Az optimális takarmányminőség érdekében

• A fenntartható rés-záráshoz

• Tökéletes talajkövetés

• A hozam növelésére

Vetőgép P-BOX-MD

Az adagolóhenger meghajtása sebességfüggő 

egy rugalmas tengelyen keresztül, amely a 

talajkerék fordulatszámát továbbítja az ada-

golóegységhez. 

A PNEUMATICSTAR MD alkalmas gyepek gondozására felülvetőként és új vetésre. 

Ez egy stabil profi lcső keretből készül, amely a munkaszélességtől függően 

lehet merev vagy hidraulikusan felcsukható (európai vagy ollós). Szélsőséges 

talajviszonyok között a 6 soros fogmezők fogai a kívánt hatás elérése érdekében 

a kereten és a felső függesztőkaron keresztül kiegészítőleg terhelhetők.

A PNEUMATICSTAR STI alkalmas gyepek gondozására felül, alvetőként és új 

vetésre. A P-BOX-STI vetőgéppel szerelt amelyben a kijuttatási mennyiség 

a SPEED-TRONIC vezérléssel elektronikusan vezérelhető. A gép egy stabil 

profi lcső keretből készül, amely a munkaszélességtől függően lehet merev vagy 

hidraulikusan összecsukható (európai vagy ollós). Szélsőséges talajviszonyok 

között a 6 soros fogmezők fogai a kívánt hatás elérése érdekében a kereten és 

a felső függesztőkaron keresztül kiegészítőleg terhelhetők.

A felhasználóbarát SPEED-TRONIC vezérlés 

az aktuális menetsebesség függvényében sza-

bályozza a vetési mennyiséget. Az ehhez szük-

séges fordulatszám-impulzusokat különböző 

érzékelőkkel, vagy a traktor 7-pólusú jel dugalján 

keresztül rögzíthetjük a gépen.

mechanikus hajtással

EINBÖCK PNEUMATICSTAR STI – gyepfésű, vetőgéppel

Fogméret: Ø 490x7 mm
max. Ø 490x10 mm

elektromos hajtással



A PNEUMATICSTAR-PRO-MD mechanikus hajtású P-BOX-MD vetőgéppel szerelt, kife-

jezetten gyeprehabilitációs professzionális eszköznek lett kifejlesztve, a PNEUMATICS-

TAR-nál erősebb vázkialakítással, átlagon felüli terhelésre tervezték. A 3, 6 vagy 12 méteres 

munkaszélességű gép szilárd kerettel rendelkezik, amelyre a túlterhelés ellen biztosított 

háromszögletes egyengetőrudak vannak felszerelve. Kifejezetten vakondtúrások elegyen-

getésére lettek kifejlesztve, és készen állnak a „fogásra”. A legtöbb elülső simítóólemezzel 

ellentétben ezek nem kenik el a talaj pórusait, hanem tisztán osztják el a talajt, és a mögötte 

lévő fogak egyenletesen dolgozzák el. A támkerekek az egyengtőrúd mögött helyezkednek 

el – ez rendkívül sima futást eredményez még nagy sebességnél is.

GYEPMŰVELÉS – fésülés, boronálás, egyengetés
EINBÖCK PNEUMATICSTAR PRO MD -gyepfésű, vetőgéppel

EINBÖCK PNEUMATICSTAR PRO STI -gyepfésű vetőgéppel

Munkaszélesség: 3 / 6 / 12 m 

Teljesítményigény: 60–170 LE

Fogméret: Ø 490x8 mm
max. Ø 490x10 mm

Munkaszélesség: 3 / 6 / 12 m 

Teljesítményigény: 60–170 LE

Fogméret: Ø 490x8 mm
max. Ø 490x10 mm

• Után- és felülvetés a P-BOX-MD-vel

• Elősegíti a szellőzést

• Az optimális takarmányminőség érdekében

• A fenntartható rés-záráshoz

• Tökéletes talajkövetés

• A hozam növelésére

• Után- és felülvetés a P-BOX-STI-vel

• Pontosan pozícionált boronalevelel

• A magvak pontos elhelyezése

• Ideális fi lcesedett felület kifésülésére

• Masszív vázkeret nagy terheléshez

• Rugóterhelésű erős elülső egyengetőrudak

• Elülső egyengetúrúd „fogás” pozíción

mechanikus hajtással

elektromos hajtással
A PNEUMATCSTAR-PRO STI, a P-BOX-STI verőgéppel szerelt, mellyel a kijuttatási mennyiséget 

a SPEED-TRONIC vezérléssel elektronikusan szabályozzák. A gép kifejezetten gyeprehabili-

tációs professzionális eszköznek lett kifejlesztve, a PNEUMATICSTAR-nál erősebb vázkialakítással, 

átlagon felüli terhelésre tervezték, amelyre a túlterhelés ellen biztosított háromszögletes egyen-

getőrudak vannak felszerelve. Kifejezetten vakondtúrások kiegyenlítésére lettek kifejlesztve, és 

készen állnak a „fogásra”. A legtöbb elülső simítóólemezzel ellentétben ezek nem kenik el a talaj 

pórusait, hanem tisztán osztják el a talajt, és a mögötte lévő kapák egyenletesen dolgozzák be.



GYEPMŰVELÉS – boronálás, egyengetés, vetés
EVERS Grass Profi  C – gyepfésű mech. vetőgéppel

EVERS Grass Profi  P – gyepfésű pneu. vetőgéppel

Munkaszélesség:  3 m 

Munkaszélesség:  3 m 

Teljesítményigény: 90–120 LE

Teljesítményigény: 90–120 LE

Vetőgép:
Tartály: 230 lit
Magkifolyó : 17 db

Vetőgép:
Tartály: 300 (500) lit
Magkifolyó: 8 db

Fogméret: Ø 450x12 mm• A rugós egyengetőgerenda kompenzálja 

a nagy egyenetlenségeket

• Kétsor robusztus rugós boronafog 

agresszív boronaként lazítja a gyepet, 

és eltávolítja a gyomokat

• A mechanikus vetőgép a lánclemezekkel 

biztosítja a magvak egyenletes eloszlását

• Végül a Cambridge vagy Pictor henger

biztosítja a vetőmag lehengerezését.

• A rugós egyengetőgerenda kompenzálja 

a nagy egyenetlenségeket

• Kétsor robusztus rugós boronafog

agresszív boronaként lazítja a gyepet, 

és eltávolítja a gyomokat

• A pneumatikus vetőgép ütközólapos ki-

folyókkal biztosítja a magvak egyenletes 

eloszlását

• Végül a Cambridge vagy Pictor henger 

biztosítja a vetőmag lehengerezését.

Cambridgehenger 
Ø 53 cm 

Pictorhenger 
Ø 44/49 cm 

Az Evers Grass Profi  egy sokoldalú, bővíthető gép, amely négy műveleti lépést egyesít a gyepá-

polás területén. A Grass Profi  alapfelszereltsége rógósfogú borona és hátsó henger; a gyepboronálás 

és hengeres megmunkáláshoz. Ha a Grass-Profi  opcionálisan fel van szerelve egyengeőrúddal, akkor 

ugyanabban a műveletben a vakondtúrások egyengetése is elvégezhető. A gép mechanikus vetőgéppel 

szerelt, így egy menetben 4 művelet végezhető el: egyengetés, boronálás, vetés és hengerlés.

Az Evers Grass Profi  egy sokoldalú, bővíthető gép, amely négy műveleti lépést egyesít a gyepápolás 

területén. A Grass Profi  alapfelszereltsége rógósfogú borona és hátsó henger; a gyepboronálás és henge-

res megmunkáláshoz. Ha a Grass-Profi  opcionálisan fel van szerelve egyengeőrúddal, akkor ugyanabban 

a műveletben a vakondtúrások egyengetése is elvégezhető. A gép pneumatikus vetőgéppel szerelt, így 

egy menetben 4 művelet végezhető el: egyengetés, boronálás, vetés és hengerlés.

Fogméret: Ø 450x12 mm



GYEPMŰVELÉS – fésülés, boronálás, egyengetés
EVERS Grass Profi  P – vontatott gyepfésű pneu. vetőgéppel

Az Evers Grass Profi  egy sokoldalú, bővíthető gép, amely négy műveleti  

lépést egyesít a gyepápolás területén. A Grass Profi  alapfelszereltsége 

rógósfogú borona és hátsó henger; a gyepboronálás és hengeres meg-

munkáláshoz. Ha a Grass-Profi  opcionálisan fel van szerelve egyengeő-

rúddal, akkor ugyanabban a műveletben a vakondtúrások egyengetése is 

elvégezhető. A gép pneumatikus vetőgéppel szerelt, így egy menetben 

4 művelet végezhető el: egyengetés, boronálás, vetés és hengerlés.

GYEPMŰVELÉS – Direktvetés
VREDO Agri  DZ mechanikus direktvetőgép gyepre

Vetőgép:
Tartály: 300 (500) lit
Magkifolyó: 8 db

• A rugós egyengetőgerenda kompenzálja a nagy 

egyenetlenségeket

• Kétsor robusztus rugós boronafog agresszív 

boronaként lazítja a gyepet, és eltávolítja a gyomokat

• A pneumatikus vetőgép ütközólapos kifolyókkal 

biztosítja a magvak egyenletes eloszlását

• Végül a Cambridge vagy Pictor henger biztosítja 

a vetőmag lehengerezését.
Fogméret: Ø 450x12 mm

Munkaszélesség: 6,2 m 

Teljesítményigény: 120–160 LE

Választható nyomóhengerek

Pictorhenger  
Ø 44/49 cm 

Pictorhenger  
Ø 56/62 cm 

Cambridge 
henger Ø 53 cm 

A Vredo Agri sorozat világszerte fogalom a mezőgazdaságban. Ezeknek a robosztus és pontos vetőgépek minden bér-

vállalkozónál ott lehetnének, hogy tavasszal az első kaszálás után, vagy ősszel a füves területeket felfrissítsék.

• Dupla nyitótárcsa – V alakban, amely a talajban rést vág
• A vetőmagot a dupla nyitótárcsa közötti résbe helyezi
• A talaj visszatömörítésre kerül a henger által
• Ez az optimális csírázást eredményezi
• A vetőmag szilárdan a talajban fekszik, fénnyel 

és levegővel rendelkezik
• A vetőmag védve van a szél és a madarak ellen

Munkaszélesség:  2,5 / 2,9 m 

Teljesítményigény: 80 - 100 LE

Hengerek: Prizmahenger / simahenger

Vetőgép:
Tartály: 250 /290 lit
Verőcsorszlya sortáv: 7,5 cm

1. Legjobb csirázás
2. Nagy teljesítmény 13 km / ó sebességgel
3. Pontos, egyenletes adagagolás 3 gr / m2



GYEPMŰVELÉS – Direktvetés
VREDO Agri Air pneumatikus direktvetőgép gyepre

VREDO Agri Twin pneumatikus direktvetőgép gyepre

A Vredo Agri sorozat világszerte fogalom a mezőgazdaságban. Ezeknek a robosztus és pontos vetőgépek minden bérvállalkozónál 
ott lehetnének, hogy tavasszal az első kaszálás után, vagy ősszel a füves területeket felfrissítsék. Az Agri sorozat 7,5 cm-es standard 
sortávolsággal rendelkezik. Ez tökéletes ahhoz, hogy a hiányos részen sűrű, zárt füvet hozzon létre és a gyom nyomását csökkentsek. 
A fűmag vetése tökéletes az optimális csírázáshoz, bekerül a talajba védve a madarak étvágyától és a szárazságtól. 

• Dupla nyitótárcsa- V alakban, amely a talajban rést vág;

• A vetőmagot a dupla nyitótárcsa közötti résbe helyezi

• A talaj visszatömörítésre kerül a henger által

• Ez az optimális csírázást eredményezi

• A vetőmag szilárdan a talajban fekszik, fénnyel 

és levegővel rendelkezik

• A vetőmag védve van a szél és a madarak ellen

• Dupla nyitótárcsa- V alakban, amely a talajban rést vág;

• A vetőmagot a dupla nyitótárcsa- közötti résbe helyezi

• A talaj visszatömörítésre kerül a henger által

• Ez az optimális csírázást eredményezi

• A vetőmag szilárdan a talajban fekszik, fénnyel 

és levegővel rendelkezik

• A vetőmag védve van a szél és a madarak ellen

Vetőgép:
Tartály: 220 /450 lit
Verőcsorszlya sortáv: 7,5 cm

Vetőgép:
Tartály: 450 lit
Verőcsoroszlya sortáv: 7,5 cm

1. Legjobb csirázás
2. Nagy teljesítmény 13 km / ó sebességgel
3. Pontos, egyenletes adagagolás 3 gr / m2

1. Legjobb csirázás
2. Nagy teljesítmény 13 km / ó sebességgel
3. Pontos, egyenletes adagagolás 3 gr / m2

Hengerek: Prizmahenger / simahenger

Hengerek: Prizmahenger / simahenger

Munkaszélesség:  4,5 / 5,8 m 

Munkaszélesség: 2,5 / 2,9 m 

Teljesítményigény: 125–200 LE

Teljesítményigény: 80–100 LE

A Vredo Agri sorozat világszerte fogalom a mezőgazdaságban. Ezeknek a robosztus és pontos vetőgépek minden bérvál-

lalkozónál ott lehetnének, hogy tavasszal az első kaszálás után, vagy ősszel a füves területeket felfrissítsék. Ez tökéletes 

ahhoz, hogy a hiányos részen sűrű, zárt füvet hozzon létre és a gyom nyomását csökkentsek. A fűmag vetése tökéletes az optimális 

csírázáshoz, bekerül a talajba védve a madarak étvágyától és a szárazságtól. A Vredo direktvetőgéppel végzett vetés akár 80 % időt 

és üzemanyagot takarít meg a hagyományos, újravetéssel, összehasonlítva.



TAKARMÁNYKÉSZÍTÉS – Silózás
DION SCORPION 300 sorfüggetlen vontatott silózógép

MUNKASZÉLESSÉG: 

Sorfüggetlen silózó adapter:  3 sor (2,2 m)

Rendfelszedő adapter: 2,2 m

TLT teljesítményigény: 120–300 LE

DION SCORPION 300 sorfü

• Csúcstechnológia, egyszerű és megfi zethető

• Névleges teljesítményigény 300 LE TLT -n

• Bevált elemekre építve, sok új funkciókkal.

• Elektrohidraulikus vezérléssel és heavy duty részegységek 

a legmagasabb fokú megbízhatóság érdekében.

• Mechanikus adagolóhenger  hajtás

• Két szecskahossz tartomány 

• Két szecskázódob választék 8 és 12 késes kivitel

• Elektrohidraulikus vezérlés vezérlő doboz a traktorkabinban

• Fémdetektor

• Szemroppantó  berendezés 

Dion F64 sorfüggetlen adapter
Könnyen szervizelhető – alacsony kopási 

költségekkel és minimális karbantartással.

Munkaszélesség: 2,21 m 

Sorok száma: 3

Exkluzív, egyenesvonaló terményáramlású 

konstrukció

Keresztirányú csiga nélkül, a Dion silózó egyenes vona-

lú terményáramlása a leghatékonyabbá teszi a piacon. 

A szilázst minden lépésben fokozatosan felgyorsítják, 

hirtelen irányváltoztatás és energiaveszteség nélkül. 

Ugyanaz a hatékonyság, mint egy önjáró silózó 

esetében, csak a költségek töredékével.
Bevált koncepció alkalmazásával a Dion sorfüggetlen 

adapterei képezik a referenciát a kukorica siló betaka-

rításához. A betakarítás anélkül, hogy aggódnia kellene 

a sor szélessége vagy a sorok követése miatt.

F46 5-fogsoros 

rendfelszedő
Az F46 felszedő egyen-

letes anyagáramlást hoz 

létre a betakarító gép felé.

26 fog/fogsor.

Ratchet kuplung véd a 

túlterhelés ellen, nincs 

nyírócsavar

Mukaszélesség: 2,2 m

Késdob: 8 és 12 késes

Szecskahossz:  9–24 mm

Szemroppantó hengerpár

Fémdetektor

SORPION 300 
Adagolóhenger hajtás: mechanikus.

Kezelőszerv: elektromos kezelőbox

Gumizás: 31x13.50-15 Terra Rib

Futómű: tandem 



TAKARMÁNYKÉSZÍTÉS – Silózás
DION SCORPION 350 sorfüggetlen vontatott silózógép

MUNKASZÉLESSÉG: 

Sorfüggetlen silózó adapter: 4 sor (3 m)

Rendfelszedő adapter: 2,8 m

TLT teljesítményigény: 180–350 LE

• Csúcstechnológia, egyszerű és megfi zethető

• Névleges teljesítményigény 350 LE TLT -n

• Bevált elemekre építve, sok új funkciókkal.

• Elektrohidraulikus vezérléssel és heavy duty részegységek 

a legmagasabb fokú megbízhatóság érdekében.

• Hidraulikus adagolóhenger  hajtás

• Fokozatmentes szecskahossz állítás 

• Két szecskázódob választék 8 és 12 késes kivitel

• ISOBUS vezérlés grafi kus felhasználói felület 

• Fémdetektor

• Szemroppantó  berendezés  

Dion F61 sorfüggetlen adapter
Könnyen szervizelhető – alacsony kopási 

költségekkel és minimális karbantartással

Munkaszélesség: 2,9 m 

Sorok száma: 4

Bevált koncepció alkalmazásával a Dion sorfüggetlen 

adapterei képezik a referenciát a kukorica siló betakarítá-

sához. A betakarítás anélkül, hogy aggódnia kellene a sor 

szélessége vagy a sorok követése miatt.

F71 5-fogsoros 

rendfelszedő
Az F71 felszedő egyenletes 

anyagáramlást hoz létre 

a betakarító gép felé.

34 fog/fogsor.

Ratchet kuplung véd 

a túlterhelés ellen, nincs 

nyírócsavar

Mukaszélesség: 2,8 m

Késdob: 8 és 12 késes

Szecskahossz: 4–36 mm 
(Szecskahossz fokozatmentes állítással!)

Szemroppantó hengerpár

Fémdetektor

SORPION 350  
Adagolóhenger hajtás: hidraulikus.

Kezelőszerv: ISOBUS grafi kus kezelőfelüet

Gumizás: 31x13.50-15 Terra Rib

Futómű: tandem 

ISOBUS vezérlésISOBUS vezérlés

Exkluzív, egyenesvonaló terményáramlású konstrukció

Keresztirányú csiga nélkül, a Dion silózó egyenes vonalú terményá-

ramlása a leghatékonyabbá teszi a piacon. A szilázst minden lépésben 

fokozatosan felgyorsítják, hirtelen irányváltoztatás és energiavesz-

teség nélkül. Ugyanaz a hatékonyság, mint egy önjáró silózó 

esetében, csak a költségek töredékével.

DION SCORPION 350 sorfü



TAKARMÁNYKÉSZÍTÉS – Silózás
KEMPER 300 plus sorfüggetlen silózó adapterek

KEMPER 400 plus sorfüggetlen silózó adapterek

MUNKASZÉLESSÉG: 

Sorfüggetlen silózó adapter:  6–8–10–12 sor

Munkaszélesség:  4,5–6,0–7,5–9,0 m 

MUNKASZÉLESSÉG: 

Sorfüggetlen silózó adapter:  6–8–10 sor

Munkaszélesség:  4,5–6,0 -7,5 m 

Adaptáció: CLAAS – KRONE önjáró silózókra

Adaptáció: CLAAS – KRONE önjáró silózókra

• probléma mentes betakarítása, 
• silózógép + 20% teljesítmény 

növekménnyel !

Kukorica, Kukorica, 

Cirok, cirkos siló, Cirok, cirkos siló, 

GPS kalászos ...GPS kalászos ...

Kukorica, Kukorica, 

Cirok, cirkos siló, Cirok, cirkos siló, 

GPS kalászos ...GPS kalászos ...

A 400plus sorozatú sorfüggetlen adapterek gyorsan és kompromisszumok nélkül nagy sebességgel vágnak. A nagy ka-

szarotorok hatékonyan működnek, függetlenül a sor távolságától és a terméstől. A szélsőséges betakarítási körülmények 

között is megmutatják valódi képességeiket. A kétlépcsős ferde szállítódob a teljes csatorna szélességben biztosítja a tiszta 

tömör terménykötegelést. A termények hosszirányú egyenletes bevezetésével lehetővé válik a motor teljes teljesítményének 

kihasználása. A 400 sorfüggetlen adapterek maximális termelékenységet és maximális vágási minőséget garantálnak. A 7,50 m 

munkaszélességgel a 475plus a 400-as sorozat legnagyobb adaptere. Jellemző a két kis külső szállítódob, amelyek megbízhatóan 

továbbítják a kukoricát befelé a nagy dobokra.

• probléma mentes betakarítása, 
• silózógép + 20% teljesítmény 

növekménnyel !
AJÁNLOTT a megdőlt terményekhez, 
kiváló „felszedő” képesség!

A 300plus sorozatú sorfüggetlen adapterei gyorsan és kompromisszumok nélkül nagy fordulatszámmal vágnak. Akár 12 kaszarotor 

lehetővé teszi a különféle növényekkel történő alkalmazást - a sorköztől függetlenül. Ennek a sorfüggetlen betakarítási technoló-

giának köszönhetően a szántóföld bármely oldalról megközelíthető, különös tekintettel a kukoricánál. A termény hosszanti irány-

ban történő egyenletes adagolása az aprítóegységhez a speciális lépcsős szállítódobok által tökéletesen előtömörítve a terményt 

lehetővé teszi silózógép teljes kihasználását. A 300plus sorozat maximális termelékenységet és maximális aprító minőséget kínál 

minden szecskázódob csatornaszélességénél.  A gyorsan működő fűrészrotorok tisztán vágják le a termést. Az alacsony karban-

tartási szintű szállítódobok az anyagot összefogják „kötegelik”, és optimálisan adagolják a szecskázódobhoz. 
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