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GYOMKEZELÉS – gyomfésűk, küllöskapa

A világszerte több ezerszer használatos klasszikus AEROSTAR-CLAS-

SIC gyomfésű a mechanikus növényvédelem szerves részévé vált. 3 

évtizede folyamatosan fejlesztjük, és a vegyszeres gyomirtás több 

mint megbízható alternatívájává vált. Az AEROSTAR-CLASSIC moz-

gatható boronalevelei munkaszélességétől függetlenül tökéletesen 

követik a különböző talajviszonyokat – az optimális munkavégzés 

érdekében. Érzékeny, speciális növényekhez vagy a vakpásztázáshoz 

az AEROSTAR-CLASSIC extra hosszú fogakkal és hidraulikus fogállítás-

sal szerelhető fel. Ez az AEROSTAR-EXACT előzetes változatát jelenti, 

amelyet tovább optimalizáltak ennek érdekében.

A gyomfésűn lévő boronafogak stabil műanyag konzollal vannak a borona 

mezőkhöz rögzítve, hogy azok ne csavarodjanak el, és ezáltal garantálják, 

hogy a fogak pontosan illeszkedjenek a menetirányhoz.  A fog rugós te-

kercse szabadon rögzített a fogtartó alatt.  

Ez lehetővé teszi a fog jobb rezgését, és minden irányban lehetővét teszi 

a mozgást, mivel a fogak mozgása nincs korlátozva vagy behatárolva, a 

fogak törése szinte lehetetlen

EINBÖCK AEROSTAR Classic XXL vontatott gyomfésű 

• Fokozott vibrációs hatás a közvetlen rugóterhelésű 

fogak és a speciális tartó révén

• Központi fogpozíció állítás fogmezőnként 

(hidraulikus állítás opció)

• Stabil és tartós profi l vázkeret

• Hatékony munkamódszer a keskeny, 2,5 cm-es 

fogtávolságnak köszönhetően

• Tartozékként nagy fogválaszték = minden munkához 

a megfelelőt

• Nagy átömlési magasság

AEROSTAR gyomkezelés és vízmegőrzés!

Munkaszélesség:  
1,5 - 18 m

EINBÖCK AEROSTAR Classic gyomfésű 

Munkaszélesség:  
18 / 24 m



GYOMKEZELÉS – gyomfésűk, küllöskapa

A fogak „markoló” munkaszöge fokozatmentesen állítható a traktorról a közpon-

tilag vezérelt és érzékeny hidraulikus fogmező beállítással. 

Ezt a rendszert a hidraulikus nyomásra és a fogmezők szintezésére is használják a tel-

jes munkaszélességben. A hidraulikus fog-beállítás megkönnyíti a precíz használatot 

változó talajviszonyok között. Szállítási helyzetbe csukáskor a fogak nagyon könnyen 

lapos helyzetbe hozhatók. A hidraulikus nyomáskiegyenlítés biztosítja, hogy a fogak 

egyenletesen agresszívak legyenek a teljes munkaszélességben.

EINBÖCK AEROSTAR EXACTA gyomfésű 

EINBÖCK AEROSTAR ROTATION gyomfésű 

• Ferde csillagkerekek

• Kiválóan alkalmas mulcsos művelésnél

• A bokrosodást ösztönzi

• A kérgesedést könnyen feltöri

• Tökéletes nehéz talajviszonyokhoz

• Rendkívül hatékony munkamódszer

A gyomfésűn lévő boronafogak stabil műanyag konzollal van-

nak a borona mezőkhöz rögzítve, hogy azok ne csavarodjanak 

el, és ezáltal garantálják, hogy a fogak pontosan illeszkedjenek 

a menetirányhoz.  A fog rugós tekercse szabadon rögzített a 

fogtartó alatt.  Ez lehetővé teszi a fog jobb rezgését, és minden 

irányban lehetővét teszi a mozgást, mivel a fogak mozgása nincs 

korlátozva vagy behatárolva, a fogak törése szinte lehetetlen.

AEROSTAR-EXACT precíziós gyomfésű

AEROSTAR-ROTATION aktív, 
mulcsterületek gyomkezelő eszköze

Az AEROSTAR-ROTATION összeköti a gyomfésű és 

a rotációs kapa előnyeit. A hagyományos gyomfé-

sűkkel összehasonlítva az AEROSTAR-ROTATION 

nagyobb gyomirtó hatást ér el. A forgó szerszámok 

gyökerestül kitépik vagy betakarják a gyomot, 

elősegítik a kultúrák bokrosodását és magát a 

kemény kérgű talajt is probléma nélkül feltörik. Ez 

a munkagép mulcsba vetéshez is nagyon alkalmas.

Munkaszélesség:  
3–12 m

Munkaszélesség:  
3–18 m



GYOMKEZELÉS – gyomfésűk, küllöskapa

Az AEROSTAR-FUSION prémium gyomfésű mind a szokásos szántóföldi kultúrákhoz, mint a kukorica, szójabab, napraforgó, 

gabonafélék, lóbab, cukorrépa stb., valamint ágyásos- vagy bakhátas kultúrák (pl. burgonya) és speciális növények (pl. 

zöldségek, fűszernövények) boronálására-művelésére használhatók hatékonyan és eredményesen. A prémium gyomfésű 

agresszivitás beállítása hidraulikus, és rendkívül kíméletes (vakpásztázáshoz) vagy ultra erős (kéregtöréshez) kiválóan állítható. Az 

AEROSTAR-FUSION-nál az érintkezési nyomás akár 6 kg foganként. 

A 7 mm vastag, 530 mm hosszú fogak egyenletes, vonalszerű és 

precíz munkafelületet biztosítanak. A rugósfog oldalirányú elhajlását 

a hosszúkás műanyag tartó korlátozza

Kíméletes boronálás a fogak saját súlyával, és vagy max. 6 kg-os 

érintkezési nyomással

Az AEROSTAR-FUSION akár 6 kg érintkezési nyomást is képes gene-

rálni, így az erősen kérgesedett és kemény talajokat pontosan lehet 

kezelni. Az AEROSTAR-FUSION nagyon nagy és fontos előnye, 

hogy a fogak helyzetének megváltoztatásakor nem változik az 

agresszivitás. A prémium gyomfésű rendkívül fi noman állítható, 

és 100%-ban állandóan tartja a kiválasztott fognyomást.

EINBÖCK AEROSTAR FUSION Hybrid gyomfésű 

• Állandó fognyomás

• Oldalazás-stabil  7 mm-es fogak

• Rendkívüli átömlési magasság 53 cm-ig

• Fogak gyorscserélő rendszere

• Lágy és agresszív alkalmazásra beállítható

• Mulcsos felületre alkalmas speciális fogak

AEROSTAR-FUSION 
precíziós Hybrid gyomfésű

A pontosan összehangolt geometria, a fogak állandó azonos érintkezési nyomását garantálja a talaj-

felszínen bármilyen helyzetben is vannak (meredek, markoló vagy lapos helyzetben). Ez biztosítja az 

állandó agresszivitást, például nagyon egyenetlen talajon, bakhátakon vagy ágyásokban.

Annak érdekében, hogy a magasabb növényeket és bakhátakat továbbra is ápolni lehessen, 

az AEROSTAR-FUSION „átömlési” magassága akár 530 mm is lehet (a fogak helyzetétől függően).

ÚJ INNOVÁCIÓ 
forradalmasítja a gyomkezelést!

A fogak pozíciójáról 
dölésszögétől 

függetlenül, konstans, 
állandó az előzőleg 

beállított fognyomás.

FOGPOZÍCIÓ 

ÁLLÍTÁS 

ÉS RUGÓZÁS

Munkaszélesség:  
6 / 9 / 12 m

PRÉMIUM kivitel!PRÉMIUM kivitel!



GYOMKEZELÉS – gyomfésűk, küllöskapa
EINBÖCK ROTARYSTAR küllöskapa

2 EINBÖCK INNOVÁCIÓ a küllöskapa technológiában!

A 12–25 km/ó nagy munkasebességnek 

köszönhetően hatalmas terület

művelhető meg

AEROSTAR-EXACT precíziós gyomfésű

A kanál alakú, edzett és ala-

csony kopású csillagcsúcsok 

megtörik és szétmorzsolják a 

kérget. Elhasználódásuk után 

ezek a kanalak egyszerűen 

lecsavarhatók és egyenként 

cserélhetők. A hátrafelé haj-

ló formájuk miatt különösen 

jól „lapátolnak”, ami jobban 

felemeli a gyomot. Ráadásul 

a speciális kanalak nagyon 

kíméletesek a haszonnövé-

nyekhez.

A paralelogramma függesztésű  küllöskapa mezők hid-

raulikus nyomással és szintkompenzációval

A hidraulikusan állítható paralelogramma függesztés segítsé-

gével a rotorcsillagokra nehezedő nyomás munka közben az 

uralkodó viszonyokhoz igazítható. Ezenkívül ez a hidraulikus 

rendszer lehetővé teszi a szintezést, így a munkamélység 

és a munkanyomás pontosan a teljes munkaszélességben 

megmarad, még egyenetlen táblákon is.

Könnyű vagy homokos talajviszonyok esetén a kímélő mun-

kához clipseket ajánlunk. Ez megakadályozza, hogy a 

csillagcsúcsok túl mélyen behatoljanak a talajba.

2

1

ROTARYSTAR
ütőképes és hatékony

• Magas terület teljesítmény

• Tökéletes kéregtörő

• Jobb szellőzés a legfelső talajszintben

• Gyomírtás mulcsos kultúrákban

• Hidraulikus nyomás és szintkompenzáció

• Levegőztetni, lazítani, ásványos anyagokat impregnál

Munkaszélesség: 
3–12 m

A kedvezőtlen párolgás csökkentése, a felszín jobb 

átszellőztetése, számos kultúrához használható, 

sorfüggetlen.

A legördülő rotorműködésnek köszönhetően kiváló az 

aprító hatása, és nem húzza össze a szármaradvány!



A CHOPSTAR 1-30 kapa kapaelemen-

ként 1 kapával rendelkezik, és akár 30 

cm-es sortávolságú soros kultúrákban 

is használható, mint például kalászo-

sok, szántóföldi bab, csillagfürt stb. 

A CHOPSTAR 1-30 precizitása tovább tö-

kéletesíthető a a ROW-GUARD kamera-

kormányzással, és a SECTION-CONTROL 

kapatest GPS vezérlésű hidr. kiemelésével 

és egyéb kiegészítő opciókkal

EINBÖCK CHOPSTAR EGS sorközművelő kultivátorok

EINBÖCK CHOPSTAR ERS sorközművelő kultivátorok

GYOMKEZELÉS – sorközművelés

CHOPSTAR EGS gyomkezelés, 
szellőztetés és vízmegőrzés!

MŰVELŐELEM: 1 db Vibrokapa
Opciók: Védőlemez, vagy védőtárcsa 

+ gyomfésű elem hátul

EGS Koncepció: 1–30
• Gabonához, borsóhoz, repcéhez, 

csillagfürthöz,...

• Felszereltség: 1 vibrációs kapa

• Sortávolság: 30 cm-ig

ERS Koncepció: 3–60
• Cukorrépa, szójabab, lóbab, repce,...

• Felszereltség: akár 3 vibrációs kapa

• Sortávolság: 60 cm-ig

A CHOPSTAR 1-30 kapa kapaelemenként 1 kapával rendelkezik, és akár 

30 cm-es sortávolságú soros kultúrákban is használható, mint például 

kalászosok, szántóföldi bab, csillagfürt stb. 

A CHOPSTAR 1-30 precizitása tovább tökéletesíthető a a ROW-GUARD 

kamerakormányzással, és a SECTION-CONTROL kapatest GPS vezérlésű hidr. 

kiemelésével és egyéb kiegészítő opciókkal

MŰVELŐELEM: 3 db Vibrokapa+ opciók
1. Sortöltögtő kés az oldalsó vibro kapákra

2. Derékszögű sarabolókés 120-200 mm

3. Ujjas sorművelő kapacsillag

4. Sorköz utánfutó gyomfésű 1
2 3

4

Munkaszélesség:  
3– 24 sor

Munkaszélesség:  
12– 32 sor

CHOPSTAR EGS gyomkezelés, 
szellőztetés és vízmegőrzés!



GYOMKEZELÉS – sorközművelés
EINBÖCK CHOPSTAR EMS sorközművelő kultivátorok

CHOPSTAR EMS gyomkezelés, 
szellőztetés és vízmegőrzés !

• Kukoricához, napraforgóhoz, cirokhoz, ...

• Felszereltség: akár 5 kapa (S vagy Vibro kivitel)

• Sortávolság: 90 cm-ig

EMS Koncepció:  5–90

MŰVELŐELEM: 5 db „S” kapa + opciók
1. Sortöltögető kés az oldalsó vibro kapákra

2. Derékszögű sarabolókés 120–200 mm

3. Ujjas sorművelő kapacsillag

4.  Sorköz utánfutó gyomfésű

5.  Töltögető test a hátsó kapa helyett 

6.  Töltögető tárcsa a hátsó kapa helyett 

7.  Nehéz kapatest mélyebb műveléshez, 

vagy nagyon nehéz talajokhoz 

A CHOPSTAR 5-90 kultivátor kapaelemenként legfel-

jebb 5 kapával rendelkezik, és legfeljebb 90 cm-es 

sortávolságú soros kultúrákban használható, mint 

például kukorica, napraforgó stb. A működési feltéte-

lektől és a kapálási mód céljától függően a Front és Hátsó 

kivitelek, nagyszámú szerszám tartozékot, mint például 

töltögetőtestek, töltögetőkapák, utánfutó rugósfogú 

fésű, ujjas kapa csillagok stb.

A CHOPSTAR 5-90 precizitása tovább tökéletesíthető 

a ROW-GUARD kamerakormányzással és a SECTION-

CONTROL GPS vezérlésű hidraulikus sorkiemeléssel.

1
2

3

4

5

6

7

Munkaszélesség:  
2–16 sor



1
2 3
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EINBÖCK CHOPSTAR EKS sorközművelő kultivátorok

EINBÖCK CHOPSTAR EHH HYBRID sorközművelő kultivátorok

Opciók: 

1. Sortöltögtő kés az oldalsó vibro kapákra

2. Derékszögű sarabolókés 120-200 mm

3. Ujjas sorművelő kapacsillag

4. Sorköz utánfutó gyomfésű 

• Tökhöz,...

• Felszereltség: akár 10 kapa 

(S vagy Vibro kapaszár)

• Sortávolság: 150 cm-ig

EKS Koncepció:  
10–150

A mechanikus művelőeszközök, mint például a CHOPSTAR kul-

tivátor, nemcsak a gyomirtáshoz használhatók, hanem kiváló 

eredmények elérésére alkalmasak a talaj szellőzésében, a nitrogén 

mobilizálásában, a víz egyensúly biztosításában a vízmegőrzés-

ben stb. A CHOPSTAR 10-150 kultivátor minden kapatetje 10 kapával 

rendelkezik, és sorbavetett kultúrákban is használható, legfeljebb 150 

cm-es sortávolsággal, pl. sütőtök stb. 

A CHOPSTAR-HYBRID tárcsás kultivátor tökéletes megoldás a mulcsban lévő gyomok aprítására. A kapatestekre lapos tárcsák vannak 

felszerelve, amelyek szabadon foroghatnak. Ezek a tárcsák közvetlenül a felszín alatt metszik át a talajt. Ez átvágja a gyomok gyökereit, 

vagy feldarabolja a gyomokat közvetlenül a felszín és a talajtakaró réteg alatt. Opcionálisan a tárcsák elé tarélyos támkerekek szerelhetők, 

amelyek belevágnak a talajba és a mulcsrétegbe, és garantálják a tárcsák zökkenőmentes és eltömődés nélküli működését.

CHOPSTAR EHH gyomkezelés, 
szellőztetés és vízmegőrzés!

• Mulcsos vetéshez és szerves anyagokhoz

• 50 cm-es sortávolságig

• Felszereltség: 1 tányér legfeljebb 45 cm átmérőjű, 

• Farmfl ex vagy tarélyos támkerékkel

• Védőelemek: lemez vagy tárcsa

HYBRID  Koncepció: 1–50

Munkaszélesség:  
12–32 sor

GYOMKEZELÉS – sorközművelés

CHOPSTAR EMS gyomkezelés, 
szellőztetés és vízmegőrzés !

Munkaszélesség:  
6–24 sor



A kapatestet két Farmfl ex támasztókerék vezeti a sor bal és jobb oldalán. Két függőleges vágótár-

csával, majd két derékszögű sarabolókapával rendelkezik, amelyek vibráló rugólapokra vannak 

felszerelve, amelyek lehetővé teszik, hogy nagyon közel és laposan vágjon a növénysor mentén. 

Ez azt jelenti, hogy a fi atal állományokat korábban, szorosabban és nagyobb sebességgel lehet 

kapálni, mint a szokásos kultivátorokkal, anélkül, hogy a haszonnövényt betakarnánk. Optimális 

körülmények között 5 cm-nél kisebb sorszalag is elérhető. A CHOPSTAR-TWIN 30 - 75 cm közötti 

sortávolságra konfi gurálható.

A széles paralelogramma erősített behúzórugóval és tartós Farmfl ex támkerékkel van felszerelve.

A paralelogramma a csuklópontokban  állítható, és garantálja a maximális oldalirányú stabilitást és ezál-

tal a pontosságot a kapálásnál akár évek múlva is. A hosszú paralelogrammák elegendő mozgásteret és 

magasságkompenzációt biztosítanak minden kapatest számára, még egyenetlen felületeken, lejtőn vagy 

mélyedésekben is. A három fokozatban állítható erősített behúzórugó biztosítja a kapák jobb behatolását 

még erősen kérges talajon is, és nagyobb munkasebességet tesz lehetővé anélkül, hogy az elemek rezeg-

nének vagy ugrálnának.

EINBÖCK CHOPSTAR ETH TWIN sorközművelő kultivátorok

CHOPSTAR TWIN gyomkezelés,
szellőztetés és vízmegőrzés !

OPCIÓK:

1. Ujjas sorművelő kapatárcsapár

2. Sorköz gyomfésű elem

3. Bypass kés a sorközök „átmetsző” megmunkálásához3

1
2

Kukorica, szójabab, lóbab, fehérrépa, zöldségfélék...Kultivátor a sort áthidaló precíziós kapáláshoz

A CHOPSTAR-TWIN precíziós kultivátort a sort áthidalva történő pontos kapálásra fejlesztették ki. A kapa paralelogramma nem a klasszikus 

módon működik a sorok között, hanem közvetlenül a sor felett áthidalva. Ez lehetővé teszi egy nagyon keskeny sorszalag megvalósí-

tását, amely lehetőséget kínál a fi atal növények nagyon korai és egyben szoros kapálására.Ezt a precizitást a szögben állítható homorú 

tárcsák érik el, az őket követő derékszögű sarabolókésekkel kombinálva: a növénysorhoz közel futó két Farmfl ex támkerék biztosítja a 

kapálóelemek pontos munkamélységét. A ROW-GUARD kameravezérléssel kombinálva a CHOPSTAR-TWIN kiválóan alkalmas precíziós 

kultivátorként speciális növények, gabona, szójabab, répa, kukorica, zöldségek, fűszernövények stb. kapálására.

• Sortávolság: 75 cm-ig 

• Felszereltség: 2 vágótárcsa és 

legfeljebb 4 kapa 

 (két derékszögű sarabolókapa és 

legfeljebb két bypass kapa)

TWIN Koncepció: 2–75

Munkaszélesség:  
5–24 sor

GYOMKEZELÉS – sorközművelés



A CHOPSTAR-VERSO speciális kultivátor egy pár vágótárcsával és kapates-

tenként legfeljebb 5 vibrációs kapával rendelkezik (ebből kettő derélszögű 

sarabolókapa), és 45-80 cm sortávolságú sornövényekhez használható (pl. 

répa, szójabab, lóbab, kukorica, napraforgó stb.). Nagyon keskeny sor-

szalag érhető el a homorú tárcsákkal, amelyek szögben állíthatók védik a 

növényt, és kombináltak a derékszögű sarabolókapával. Ez lehetővé teszi 

a fi atal állományok nagyon korai ugyanakkor szoros és precíz kapálását. 

A használat körülményeitől és a kapálás céljától függően nagyszámú tartozék 

rögzíthető a hátsó eszközre, mint például utánfutó rugósfogú borona, ujjas ka-

pacsillag, rotációs rugósfogú borona stb. A CHOPSTAR-VERSO precizitása tovább 

tökéletesíthető a ROW-GUARD kamerakormányzással és a SECTION-CONTROL 

GPS vezérlésű sorkiemeléssel.

EINBÖCK CHOPSTAR VERSO sorközművelő kultivátorok

Munkaszélesség:  
3–24 sor
Munkaszélesség:  
2–16 sor

• Sortávolság: 60 cm-ig 

• Felszereltség: 2 vágótárcsa és legfeljebb 3 kapa 

 (két derékszögű sarabolókapa és 

 legfeljebb 1 vibro kapa)

• Sortávolság: 60 cm-ig 

• Felszereltség: 2 vágótárcsa és legfeljebb 5 kapa 

 (két derékszögű sarabolókapa és 

 legfeljebb 3 vibro kapa)

VERSO ERV Koncepció: 3-60 

VERSO EMV Koncepció: 5-80 

CHOPSTAR VERSO gyomkezelés, 
szellőztetés és vízmegőrzés !

• Kérges és mukaigényes talajok kapálása

• Gyomírtás mulcsos kultúrákban

• Megnövelt munkasebesség

• Nagy rugalmasság és alkalmazkodás a növénymérethez

• Nagy behúzóerő a gördülő szerszámoknak köszönhetően

• Nagyon keskeny „sorszalag”

1 2

3 4
5

Szójabab, cukorrépa, kukorica, napraforgó... 

A legkeskenyebb, 5 cm-nél kisebb sorszalagok.

GYOMKEZELÉS – sorközművelés



A CHOPSTAR-PRIME prémium kultivátor kapaelemenként akár 5 vibrációs kapával is felszerelhető, és 25-90 cm sortávol-

ságú növénysorokban használható (pl. cékla, szójabab, szántóföldi bab, kukorica, napraforgó stb.). A „PRIME” szíve a sok, 

gyors beállítási lehetőségben rejlik, amelyek lehetővé teszik a kultivátor rendkívül gyorsan az adott terményhez vagy 

állapothoz való igazítását. Ily módon az összes kapatartó egyszerre beállítható és állítható. A használat körülményeitől és 

a munkavégzés céljától függően a hátsó szerkezetre számos tartozék rögzíthető, mint például utánfutó rugósfogú fésű, 

ujjas kapatárcsák, rotációós csillagtárcsák, védőelemek stb. Ezek között rendkívül gyorsan válthat, vagy a használati 

feltételekhez igazíthatja őket. Az akár 50 cm-es paralelogramma kiemelés teszi teljessé a prémium kultivátort.

A CHOPSTAR-PRIME precizitása tovább tökéletesíthető a ROW-GUARD kameravezérléssel, a SECTION-CONTROL GPS vezérlésű 

sorkiemeléssel, és egyéb kiegészítő opciókkal.

EINBÖCK CHOPSTAR PRIME sorközművelő kultivátorok

ELŐNYÖK

• A kapasínek gyors beállítása – ennek ellenére 

tökéletes tartás a spec. befogásnak köszön-

hetően

• A védőelemek gyors beállítása – a távolság 

 a kapáktól vagy a növénytől és a magasság

• Az ujjas kapatárcsák „SMART-GRIP” gyorsbeál-

lítása - egy nyítás = két kapatárcsák egyidejű 

beállítása

• Sorközművelő kultivátorokat használó  „PROFIKNAK”

• Egyedülálló gyorsbeállító rendszer

• Legnagyobb rugalmasság és pillaanatok alatti kultúra 

váltás-átállítás

• Cukorrépa, szójabab, kukorica, napraforgó stb.

• Parallelogram emelési magasság 50 cm-ig „SMART-

GRIP” ujjas kapatárcsák

• Az utánfutó rugósfogú fésű gyors beállí-

tása – egyszerűen állíthatja be a magas-

ságot és az agresszivitást

• Gyorscserélő modul  ez utánfutó szer-

számokhoz – gyors váltás a töltögető-

tárcsák, az utánfutó rugósfogú fésű vagy 

az ujjas kapatárcsák között

PRIME 3-60

PRIME 5-90

CHOPSTAR PRIME gyomkezelés, 
szellőztetés és vízmegőrzés!

PRIME Koncepció:
• pl.: cékla, szójabab, mezei bab, repce, kukorica, napraforgó, cirok

• Kapatest PRIME: akár 5 kapával

• Sortávolság PRIME 3-60: 3 kapával 60 cm sortáv-ig

• Sortávolság PRIME 5-90: 5 kapával 90 cm sortáv-ig

• Utánfutó elemek: rugósfogú fésű, ujjas kapatárcsák, rotációós csillagtárcsák

• Kapák és kapaszárak: Einböck speciális vibrációs kapák, ultrasekély lúdtalpkapák, 

derékszögű sarabolókapák, töltögetőkapák...

• Védőelemek: védőlemezek vagy védtárcsák nélkül

PRÉMIUM kivitel!

GYOMKEZELÉS – sorközművelés

Munkaszélesség:  2–16 sor



EINBÖCK Row Guard kameravezérlés

EINBÖCK HILLSTAR bakhát ápoló töltögető

• Precíziós kormányrendszer

• Még nagy sebességnél is

• Egyszerű, felhasználóbarát beállítás

• Nagy látómező több sorban

• Megnövelt munkapontosság

• Hatékony gyomírtás

A HILLSTAR egy nagy, ívelt tárcsákkal rendelkező bakháttöltögető. Az eszközt bakhátkultúrákban halmozásra hasz-

nálják. Egy előlazító kapa megtöri a bakhát talpat, és a ferde tárcsák az erózió által eltávolított talajt visszadolgozzák 

a gátra. Ezzel tökéletes bakhát-ápolás érhető el, például a burgonyánál.

A nagy, sima tárcsák nem károsítják a termesztett növény felszínhez közeli szőrös gyökereit. Kiváló minőségű, 

karbantartást nem igénylő csapágyakkal rendelkeznek, és ideálisan állíthatók oldalirányban és szögben is. 

Az opcionális bakhát fésűs borona szintén akadályozza a gyomfejlkődést.

CHOPSTAR HILLSTAR gyomkezelés, 
szellőztetés és vízmegőrzés !

Munkaszélesség:  
2–12 sor

• Sortávolság: 80 cm-ig 

• Felszereltség: 1 „S” kapa, és 

 2 db állítható töltögető tárcsapár

HILLSTAR Koncepció

A ROW-GUARD kameravezérléses kormányzás abszolút pontossággal vezérli 

a kutivátorokat egy csúszó oldalazóvázkeret segítségével a kultúrnövények 

mentén. Ez garantálja a kultivátor pontos és szoros munkáját még nagy 

sebességnél is, ezáltal tehermentesíti a vezetőt. Még nagyon kicsi növé-

nyek (kb. 2 cm-től) és különböző színű vagy erős gyomosodás esetén is a 

ROW-GUARD kameravezérlés megnövelt pontosságot biztosít az ökológiai 

és hagyományos termesztésben.

• Töltögető tárcsákkal

• Bakhátkultúrákhoz,

például burgonyához

• Javított gázcsere

• A kapilláris működés megtörése

• Mechanikus gyomírtás

• A tárcsa dőlésszöge állítható

GYOMKEZELÉS – sorközművelés



EINBÖCK ROLLSTAR rotációs kultivátor
• Kultivátor rotációs csillagtárcsákkal

• Tökéletes mechanikus gyomirtás

• Javított gázcsere

• A kapilláris működés megtörése

• Kapa csillagtárcsák vízszintesen + 

elforgathatók

• Kultivátor a bakhátkultúrákhoz

A ROLLSTAR rotációs csillagtárcsás kultivátor csillag alakú tárcsákkal 

rendelkezik, és használható olyan soros kultúrákban, mint a burgonya, 

kukorica, zöldségek stb.  A készülék a kapálási szélességtől függően kisebb 

vagy nagyobb számú csillagtárcsával szerelhető. A bakhátboronával kom-

binálva a ROLLSTAR kultivátorként is tökéletes a bakhátas kultúrákhoz.

GPS HIDRAULIKUS SORKIEMELÉS KONCEPCIÓ
Kapatest paralelogramma hidraulikus kiemelés

Akár 35 cm-es kiemelési magasság (a gép konfi gurációjától és a talajvi-

szonyoktól függően), és GPS-vezérléssel vagy manuális nyomógombbal. 

Semmit sem kapál ki a forgóknál, még a formátlan területeken sem. Ez az 

opció különösen ajánlott bérvállalkozóknak vagy nagygazdaságoknak, ahol 

sok terjedelmes terület található. Ujjas kapacsillagok hidraulikus kiemelése 

is lehetséges

EINBÖCK Chopstar PRIME prémium sorközművelő 

ÚJ generáció 2023-tól 50 cm!

Munkaszélesség 
EMR:  2–8 sor

Munkaszélesség 
EKR:  2–12 sor

Rollstar EKR burgonya változat 

4 csillag (sor) és 1 vibrációs kés
Rollstar EMR kukorica változat 

8 csillag (sor) és 2 vibrációs kés

EINBÖCK HIDRAULIKUS sorkiemelés GPS - ISOBUS vezérléssel

GYOMKEZELÉS – sorközművelés



Az ujjas kapa csillagtárcsák ...

Az ujjas kapa csillagtárcsák le-

hetővé teszik a gyomok kihú-

zását és a növények közé való 

szétszóródását. Szögben nem 

állíthatók egymáshoz, mert he-

lyes beállítással az ujjak úgyis 

párhuzamosan mozognak a ta-

lajjal a növénysorban. A FRONT 

változathoz is kaphatók. A rugós 

tartó optimális és 100%-os be-

hatolást biztosít az ujjas kapa 

csillagtárcsák számára. Erre azért 

van szükség, hogy tökéletesen 

működjenek még a kérges vagy 

egyenetlen felületeken is. Az ujj-

csillag keménységének három 

különböző változata létezik, a 

kultúra és a talajviszonyok függ-

vényében. A párhuzamos elren-

Utánfutó ROTÁCIÓS sorfésű 

Az ujjas kapa-csillagtárcsához hasonlóan az utánfutó rotációs sorfésű a 

sorban lévő feldolgozatlan sorszalagot dolgozza fel. A rotációs sorfésűvel 

„kifésüljük” a gyomokat a sorból. A utánfutó rotációs sorfésű opcióként kapható, különösen mulcsvetéshez és szerves anyagokhoz, 

mivel eltömődés nélkül működik. A tartó, amelyre a az utánfutó rotációs sorfésű fel van szerelve, megegyezik a kapa-csillagtárcsá-

val. Ez az oka annak, hogy ez a két opció gyorsan és egyszerűen cserélhető.

A sorközművelő kultivátort, közepes gazdaságokban történő munkavégzésre ter-

vezték. Szerkezetében nagyon robosztus, és a sok éves tapasztalat  a garanciája a 

különféle talajokon történő sikeres alkalmazásának. A robosztus szerkezeti felépítés 

biztosítja, hogy folyamatosan dolgozzon minden probléma nélkül. Az 5 vibrációs 

rugóskés (kukorica változat) és 3 vibrációs rugóskés tavasszal (cukorrépa-változat), 

rombusz testformában gyártva az ma/ag által, lehetővé teszik a talaj jobb átáram-

lását megakadályozva az eltömődést még nagyobb szármaradványnál is.

• Merev vázzal

• Felcsukható vázzal

• Sortáv 70 -75 cm

• A műtrágyaszóró lekapcsolható támkerékkel

• Műtrágya tartály 720 lit. (INOX opció)

• Kultivátor a baTámkerék 155R13 gumizással

EINBÖCK SPECIÁLIS kiegészítő eszközök a sorközművelőkhöz

MAAG SMI felcsukható sorközművelő kultivátorok

dezés és a soronként különálló hosszabított tartó fontos 

a kapák tiszta munkájához.

Hátsó lazítókés opció

Szállítási pozícióban  száll. szélesség : 2,5 m

Munkaszélesség:  
4–8 soros

GYOMKEZELÉS – sorközművelés



Dupla csapágyazott fém támkerék soronként, a lazítókés mun-

kamélységének állításához, sárkaparókkal ellátva. Középen 

elhelyezett kenhető dupla csapágyazású vágótárcsa, a lazítókés 

előtt a talaj előmetszésének érdekében. Középen elhelyezett 

állítható lazítókés 2 dolly spirálrugós ellentartó egységre rög-

zítve forgatható késcsúccsal. Egy pár vibrációs rugós kés 45x12 

mm, a sorok melletti sekélyebb megmunkáláshoz. Igény esetén 

egymástól függetlenül állítható oldalsó védőlemezek is szál-

líthatók. Különböző típusú késcsúcsok állnak rendelkezésre.

MAAG SP felcsukható sorközlazító

• Merev vázzal

• Felcsukható vázzal

• Sortáv 70-75 cm

• A műtrágyaszóró lekapcsolható 

támkerékkel

• Műtrágyaszóró tartály 720 liter

• Kultivátor a támkerék 155R13 

gumizással

A vágótárcsa és lazítókés 
magasságállítható

1. dupla fém támkerék pár elől

2. vágótárcsa középen

3. két rugóskés a vágótárcsa kétoldalán középen

4. állítható merev lazítókés hátul

Vágótárcsa munkamélység állítható

Lazítókés munkamélység állítható

Gerendely magasság 93 cm!

4 3
2 1

Munkaszélesség:  6–8 és 12 soros

Műtrágya tartály 720 lit. INOX kivitelben is elérhető!
A műtrágya kijuttatása egyrészt gravitációs, másrészt ventillátoros 

levegőrásegítéssel történik. 

Az első speciális Heavy Duty sorközlazító kultivátor, amely nagyon kötött talajo-

kon, vagy No-Till  vetésű kukorica területeken alkalmazható, a ma / ag cég sokéves 

tapasztalataiból származó konstrukció, nehéz paralelogramma elemekkel készül. 

A hidraulikus felcsukással a szállítási szélesség minimalizálható 2,5- max 3m-re.

1
2 4

A késtest mint egy kétkarú emelő 

lefelé húzza a két spirálrugót.

A dupla spirálrugót húzó erő terheli.

GYOMKEZELÉS – sorközművelés



EINBÖCK VIBROSTAR fi nom magágykészítő

A VIBROSTAR fi nom magágykombinátort professzionális és felhasználóbarát magágykészítésre tervezték. Főleg könnyű és kö-

zépkötött talajokra használják. Ily módon a Vibrostar ideális magágyat és optimális felület kiegyenlítést hoz létre a szántott vagy 

szármardvánnyal ill. szerves anyaggal fedett területen. A keret speciális felépítése és a bevált rugós kapák 10 cm-es sortávolsággal 

biztosítják az intenzív talajkeverést, kiváló áteresztőképességgel. A kultivátor 4 vagy 5 fogsorral kapható, különböző formájú 

és hosszúságú fogakkal, valamint különböző hátsó hengerekkel, az alkalmazási szegmenstől vagy a művelési céltól függően. 

A F 4 fogsoros „KOMPAKTOR” kivitel elülső hengerrel is elérhető.

VIBRO-BOARD a legjobb munkaminőségért. A kapák előtt hidraulikusan 

állítható biztosítja a kezdeti szintezést, valamint a rögök feltörését és össze-

zúzását. A kiváló munkaminőség a felület az első munkaeszközzel el van simítva.

OPCIÓ: 

5-fogsoros függesztett és a

12-m-es, 4-fogsopros vontatott Vibrostar gépeken

Minden mukatipusra és talajra 
megfelelő hengerkombinációk!

• Eltömődésmentes munkavégzés

• A magágy talaj intenzív átkeverése

• Optimálisan morzsolt magágy talajszerkezet

• Nagy területteljesítmény

• 4 és 5 fogsoros berendezések

• Párhuzamos munkamélység állítás Munkaszélesség 4-fogsoros:  4–12 m

Munkaszélesség 5-fogsoros:  4–6 m

Munkaszélesség F 4-fogsoros:  4,5–6,1 m

TALAJMŰVELÉS – magágykészítés



EINBÖCK TAIFUN ultrasekély könnyű kultivátor – magágykészítő

Simítólap „vont” 

vagy „előre álló 

markoló” pozícióba, 

valamint magas-

ságban is  állítható 

kiegyenlíti 

a talajfelszint különö-

sen ajánlott tavaszi 

magágykészítéshez

Szállítókocsi a függesztett gépekhez 

opció Taifun 600+700

Teljes átmetszés lúdtalpkapákkal

VULCANUS KAPA 

ALAPKIVITEL.

50 x 13 mm, 

átömlés 525 mm

HERKULES 

KAPA OPCIÓ.

70 x 12 mm, 

átömlés 

580 mm

Keményfém késcsúcsok 

a HERKULES késhet

VIBRO-BOARD a legjobb munkaminőségért. A kapák előtt 

hidraulikusan állítható biztosítja a kezdeti szintezést, valamint 

a rögök feltörését és összezúzását. A kiváló munkaminőség a 

felület az első munkaeszközzel le van rakva.

• Klasszikus a gyomirtószer mentes termesztéshez

• Ultra sekély talajművelés

• Univerzálisan alkalmazható

• Teljes felületű átmetszés

• A talaj minőségének célzott javítása

• Számos egyedi gépkonfi guráció lehetséges

Munkaszélesség: 8–12 m

TAIFUN XXL vontatott kivitel

Munkaszélesség:  2,5–7 m

A TAIFUN könnyű kultivátor sok-

oldalú, Allround eszköz. Magas, 

tágas vázkialakítása miatt a ma-

gágykészítés klasszikus eszkö-

ze, különösen a köztes vetésű 

és téli zöldítésű területeken. 

A lapos kultivátor kiválóan alkal-

mas hígtrágyában és trágyában 

való megmunkáláshoz, könnyű 

vagy sekély tarlóműveléshez és 

másodlagos tarlóműveléshez.

A sok lehetséges kombinációnak 

köszönhetően (pl. késcsúcsok, 

hengerek, tugósfogú boronák, tá-

masztókerekek stb.) az ultrasekély 

kultivátor sokféle körülményhez 

illeszthető.

TALAJMŰVELÉS – tarlóhántás, magágykészítés



STRATOS S Ultrasekély, kultivátor, magágykészítő

1 cm mély talajművelés = ca. 150 to talajmozgatás / ha = ca. 1 liter üzemanyag / ha

• Ultrasekély művelés, a merev késtípussal 

+ lúdtalpkapával, teljes átmetszés 

• Magágykészítés szántáson a vibrációs rugóskés 

garnitúrával különböző lúdtalpkapákkal

• Jelentős üzemanyag megtakarítás a tarlóhántásban 

• Magas gerendely, 630 mm, nagy átömlés 

• Precíz mélységszabályzás

• Innovativ moduláris felépítés, a különböző 

művelőelemek kombinációja kiszélesíti 

az alkalmazási lehetőségeit

• Henger típusok minden talajtípusra 

 adaptálható módon

GCW 600/150 Cracker henger
Az ESW átmérője 600 mm, gyűrűtávolsága 150 mm. 

Az állítható magasságú aprító késsín biztosítja a problémamen-

tes munkavégzést nedves és ragadós talajviszonyok között is.  

A fő alkalmazási terület középkötött, 

kötött talajokra vonatkozik.

ESW 600/150 univerzális henger
Az ESW átmérője 600 mm, gyűrűtávolsága 150 mm. 

Az állítható magasságú aprító késsín biztosítja a 

problémamentes munkavégzést nedves és ragadós 

talajviszonyok között is. A fő alkalmazási terület 

könnyű homoktalajokra vonatkozik.

Rugós késszárral 70x12 mm:
• 60 mm-es keskeny csúccsal,

• 180 / 230 mm-es lúdtalpkapák

• 225  mm-es keményfémlapkás 

lúdtalpkapák

Merev késszárral:
• 60 mm-es keskeny csúccsal,

• 180 / 230 mm-es lúdtalpkapák

• 225  mm-es keményfémlapkás 

lúdtalpkapák

STRATOS S hátsó függesztéssel,  

az X-Cut SOLO-val kombinálva 

gyakorlatilag kisebb munkaszéles-

ségben funkcionálisan megfelel a 

STRATOS SA vontatott kivitelnek

A.  STRATOS S hátsó függesztéssel, KOMBINÁCIÓBAN:

B.  X-Cut SOLO Front kivitel alternatív

C.  FRONTPACKER 

Munkaszélesség: 4,5/5,0 m  

A

B

C

A STRATOS S, sokféle felhasználásra. 
A teljes felületű és sekély talajműveléstől a magágy előkészítéséig mindez a Stratos függesztett sekélyművelő kultivátorával lehetséges. 

Vagy merev késszárral a munkamélység pontos fenntartása érdekében, vagy rugós fogakkal a jó morzsoló-aprító hatásfoka növelé-

séhez, az eszköz optimálisan összeállítható az Ön igényei szerint. A moduláris felépítés azt jelenti, hogy számos felszerelési lehetőség 

létezik.  A fronthidraulkán alkalmazott X-Cut Solo-val kombinálva, minden munkaművelet elvégzése lehetővé válik mely a STRATROS 

SA vontatott géppel elvégezhető. A STRTOS S is rendelkezik a dupla vázkerettel, ugyanúgy mint a vontatott kivitel, gyakorlatilag a váz 

a vázban technika garantálja a fi nom és gyors munkamélység állítást természetesen hidraulikus működtetéssel a kabinból.

TALAJMŰVELÉS – tarlóhántás, magágykészítés



STRATOS SA Ultrasekély, kultivátor, magágykészítő

1 cm mély talajművelés = ca. 150 to talajmozgatás / ha = ca. 1 liter üzemanyag / ha

GCW nyitott ékgyűrűs (CRACKER) henger CW zárt ékgyűrűs (CRACKER) henger DSW dupla „U” profi los  henger

• Hidraulikus mélységállítás

• A munkafelületről kiemelhető

• Nagyon jó egyengetőképesség, rögaprítás a szántáson

• Kiváltképp megfelelő a klasszikus magágykészítéshez 

szántáson.

• Ultrasekély művelés, a merev késtípussal 

+ lúdtalpkapával, teljes átmetszés 

• Jelentős üzemanyag megtakarítás a tarlóhántásban 

• Magas gerendely, 630 mm, nagy átömlés 

• Precíz mélységszabályzás

• Innovatív előművelők gyorscserélős kivitelben

• Henger típusok minden talajtípusra adaptálható 

módon

• Vágás, aprítás hosszban és keresztirányban

• Hullámos vágótárcsák ön ill. talajhajtással

• Karbantartásmentes 6-részes tömítésű csapágyazás

• Hidraulikus mélységállítás

• Precíz mélységtartás

• Önélező és átfordítható (kétszer használatos) vágókések

• Nagyon jó keverőhatás

GYORSKAPCSOLÓS KAPÁK

Páratlan tömörítőhenger választék

XCut mellső vágóhenger modul
Crosss Board mellső simító modul

STRATOS = ALLROUNDER magágykészítés és tarlóhántás! 

Stratos ultra-sekély könnyű kultivátor, éppúgy 

a minimun till, mint a hagyományos művelésben al-

kalmazható allrounder eszköz, a magágykészítéstől 

a tarlóhántásg. A Stratos a piacon kapható kapákkal 

rendelkező eszközök közül elsőként tölti be az ekével 

vagy kultivátorral végzett alaptalajművelés és a fi nom 

vetőágy előkészítés közötti űrt.

A vázszerkezetben (max. áteresztés, gerendely magas-

ság 630 mm) a magas és tágas váza miatt a Stratos nem 

klasszikus magágy kombináció, hanem egy univerzális 

gép, mellyel a legkülönbözőbb munkák végezhetők el.

kapák 

cseréje, 

átszerelése 

pillanatok 

műve
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TALAJMŰVELÉS – tarlóhántás, magágykészítés

Munkaszélesség: 5–7,5 m  

4 művelet egy menetben



TALAJMŰVELÉS – talajerő visszapótlás, vetés

MAAG CULTIAPID R-Line középnehéz kultivátor magágykészítő

Kultivátor 2-soros, 25x25mm-es 

hajlított rugóskésekkel, 

középkötött, nehéz talajokhoz.

1. Művelőelem állítható simító sínek

2. Csipkés vágótárcsa sor, átm. 510 mm

3. Két vagy háromsoros vibrációs kultivátorkéssor

4. Duplasoros aprító csillagtárcsa, átm. 520 mm

5. Hátsó tömörítőhenger széles hengerválaszték

Könnyű kultivátor 3-soros, 

32x12 mm-es hajlított rugósfogakkal, 

könnyű, középkötött talajokhoz.

5 művelet egy menetben

12345

Rendkívül innovatív munkagép talajműveléshez és magágy 

előkészítéshez. Nagyon sokoldalú a szántóföldi munká-

ban, moduláris rendszerű, és tökéletesen hozzáilleszthető 

a gazdálkodók szükségleteihez. A különböző művelő 

elemek cseréje révén számos művelet végezhető el. 

A több egymás utáni művelet kiváló eszköze. Ez a maga 

nemében egyedülálló eszköz féligfüggesztett változa-

tában lényegesen csökkenti a műveleti költségeket,

a művelési sebesség 5 és15 km/óra között állítható be. 

• A nehéz talajok profi  magágykészítője

• Simítás valós felületkiegyenlítéssel 

• Rögök aprítása 

• Vertikális művelés, aprítás keverés, 

vibrációs vagy rugós késekkel

• A talajfelület rögaprítása magágyzóna 

kialakítása 

• Hatékony visszatömörítés

Munkaszélesség: 4–6 m

Teljesítményigény: 150–250 LE

Tartálytérfogat:
1600 lit.

„SPEED-TRONIC” vezérlő monitor a traktor 

vezetőfülkéjében, amelyet az Einböck fejlesztése. 

Automatikus, számítógép által vezérelt adagolás, 

Intuitív, grafi kus és színes menü navigáció 15 

nyelven, Nagy, 5”  színes kijelző

Az adagolás akár 4 adagolóegységen ke-

resztül történik, így a lefolyók igény szerint 

lezárhatók, így az elülső tartály egyedileg 

illeszthető a mindenkori elosztó- vagy sor-

számhoz, illetve a hátsó munkagép munka-

szélességéhez..

• Hatékonyan műtrágyázzunk vagy vessünk
• 4 db adagoló egység a pontos kijuttatási mennyiségekhez
• Egyedileg kombinálható hátsó munkaeszközökkel
• Redukálja a műveletek számát
• Csökkenti a talajnyomást
• Tökéletes súlyelosztás

A pneumatikus Fronttartály JUMBO-SEED

kombinálva hátsó munkagéppel, mint a 

CHOPSTAR-SEEDER soros vetőgép, CHOPS-

TAR kultivátor vagy AEROSTAR gyomfésű, 

kedvező súlyelosztást biztosít, redukálja 

a munkaműveleteket és csökkenti a ta-

lajnyomást. 

TALAJMŰVELÉS – tarlóhántás, magágykészítés

EINBÖCK JUMBO fronttartály – műtrágyázás, vetés



A P-BOX-MD pneumatikus vetőgép sok Einböck-eszközre és harmadik fél által 

gyártott készülékekre is felszerelhető. Minden apró, valamint nagy vetőmag és 

műtrágya kijuttatható. A magokat, műtrágyát  pneumatikusan tömlőkkel juttatják 

el az elosztó terelőelemekbe, ahol a pontos elosztás zajlik. A magadagoló hengert 

egy rugalmas tengely hajtja meg, amelyet a támkerék (vagy külön talajkerék) hajt. 

A vetőgép vetési mennyisége 1 kg és 300 kg / ha között, állítható be a munka-

szélességtől, a haladási sebességtől és a ventilátor változatától függően.

A P-BOX-STI egy pneumatikus vetőgép elektromos meghajtású adagolóval. 

A felhasználóbarát SPEED-TRONIC vezérlés az aktuális menetsebesség függvé-

nyében szabályozza a vetési mennyiséget. Az ehhez szükséges fordulatszám-im-

pulzusokat különböző érzékelőktől, vagy a traktor 7 pólusú jeldugaljról kapja. 

A P-BOX-STI pneumatikus vetőgép számos Einböck készülékre és harmadik féltől 

származó készülékekre is felszerelhető. A P-BOX-STI, pneumatikus vetőgépekkel 

minden szokásos vetőmag és műtrágya kijuttatható. A mennyiség fokozatmente-

sen állítható 1 kg és 300 kg/ha között egyszerű beállítással a munkaszélességtől, 

menetsebességtől és ventilátorváltozattól függően.

P-Box MD munkaeszközre építve

• Mechanikus adagoló egység hajtással

• A mennyiségi adagolás sebessége szabályozott

• Különböző ventillátor változatok

• Fokozatmentesen állítható olajfürdős hajtómű

• Pontos és precíz vetés

• Bármilyen gépre szerelhető

EINBÖCK P-Box MD mech. hajtás vetés, műtrágyázás

EINBÖCK P-Box STI elektr. hajtás vetés, műtrágyázás

Tartálytérfogat max. 500 lit.

Különböző adagolóhengerek 

Különböző adagolóhengerek 

P-Box STI munkaeszközre építve

• P-Box STI vetógép SPEED-TRONIC terminálja tartalmazza

• Vetőtengelyek nagy választéka

• Különböző ventilátor változatok

• Az adagoló- és vetőegység pontos felügyelete

• Pontos és precíz vetés

• Bármilyen gépre szerelhető

Tartálytérfogat max. 500 lit.

SPEED-TRONIC terminál

TALAJMŰVELÉS – vetés, talajerő visszapótlás



KOMPAKT robosztusKOMPAKT robosztus
PRECIZITÁS és teljesítmény
• Kompakt robosztus konstrukció

• Töltési magasság: 108 cm !

• Súlypont ca. 50 cm-el rövidebb mint a versenytársaknál

• Csekélyebb traktor emelőerő igény

• Központi műtrágya tartály 950 lit. saválló

• Elektro-hidraulikus fokozatmentes műtrágyahajtás

• Sortáv 45–75 cm hidraulikusan állítható

• Komplett elektromos hajtás ISOBUS (opció)

Tőtáv állítás olajfürdős hajtóművel

Az összes beállítás szerszám nélkül elvégezhető!

Teleszkópos hidraulikus sortávállítás:

45–50–60–70–75 cm
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Paralalogramma vetőkocsi függesztés
vetőkocsi előfeszítés rugóerővel, átdugható 
csapszeggel, könnyen állítható 
115 kg vetőkocsi súly + 70 kg rugó erő!

Munkaszélesség: 6-8 soros

PRÉMIUM kivitel!

TALAJMŰVELÉS – szemenkénti vetés
AGRICOLA PK-20 szemenkénti vetőgépek



PRECISA XL TELESZKÓPPRECISA XL TELESZKÓP
6-sor, 2,5 m száll. szélesség!6-sor, 2,5 m száll. szélesség!

Precia XL Teleszkóp
• Tartálytérfogat 50 liter

• Kopásmentes rendszer, vákumház 

együtt forog a vetőtárcsával

• Akár 12 km/ó fölötti vetéssebesség

• Garantált mélységtartás

Precia XL Teleszkóp VARIO 

kivitel
• Sortávállítás 45-75 cm 

fokozatmentes hidraulikus

• Tartálytérfogat 50 liter

• Kopásmentes rendszer, vákumház 

együtt forog a vetőtárcsával

• Akár 12 km/ó fölötti vetéssebesség

• Garantált mélységtartás

• Szállítókocsi – féligfüggesztett opció

• Kezelés a traktorkabinból

PRECISA XL VARIOPRECISA XL VARIO
6 és 8-sor, 45-75 cm-es 6 és 8-sor, 45-75 cm-es 

fokozatmentes fokozatmentes 
sortávállítás hidraulikussortávállítás hidraulikus

TELESZKÓP / VARO TELESZKÓP / VARO 
vetőgépek felszerelhetők vetőgépek felszerelhetők 

„szállítókocsival” „szállítókocsival” 
Vontatási szélesség: 2,5 / 3mVontatási szélesség: 2,5 / 3m

Precia XL Teleszkóp VARIO elektromos hajtással
• Sortáv SORONKÉNTI ELEKTROMOTOROS HAJTÁS:

• Érintőképernyős PCS 200 monitor

• ISOBUS alkalmas

• Traktorból állítható tőtáv 

• Proximity sensorral, leállítja a motort, ha a vetőgép nem üzemel

• Phonikus kerék az összes motor kalibrálásához.

• Az összes motor külön független kártyával rendelkezik

• A microhoz és műtrágyázóhoz is rendelhető elektromotor

• Alacsony energia felv., akku vagy generátor bővítés NEM szükséges

TALAJMŰVELÉS – szemenkénti vetés
PRECISA XL TELESZKÓPOS szemenkénti vetőgépek

Munkaszélesség: 6-8 soros



VEKTOR MEZŐGÉP KFT.  •  9027 Győr, Kandó Kálmán út 17.

Mobil: +36 70/375 4819   •  +36 70/375-4800

E-mail: ajanlatkeres@vektor-mezogep.hu  •  www.vektor-mezogep.hu

A sikeres gazdálkodás elősegítéseA sikeres gazdálkodás elősegítése
A KÜLDETÉSÜNKA KÜLDETÉSÜNK


