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TALAJLAZÍTÁS – középmély, mélylazítás

Minden talajhoz a megfelelő művelés a hozzáértő 

tanácsoknak és a lazítókések és késcsúcsok széles 

választékának köszönhetően, amely minden talaj-

ra és körülményre a megfelelő megoldást kínálja. 

Kapható két nyomlazítókéssel a keréknyomok 

felszakításához, vagy 3, 5, 7 vagy 9 lazítókéssel a 

teljes terület lazításához. A lazítókések mindig 

V alakban vannak elhelyezve, ami azt jelen-

ti, hogy alacsony teljesítményigény mellett 

egyenletes lazítás érhető el.

Tömörítőhenger 

Csőpálcás 62 cm, 8 x 1½” V-alakú

Masszív vázkeretLazítókések „W” alakú 

elrendezéssel

Pontosan a megoldandó problémákhoz szabott 

mélylazító használatával javul a talaj víz és a levegő 

egyensúlya, és minimálisra csökken a káros talaj-

nedvesség, ill. megszüntethető a pangó víz. Így a 

növények könnyebben gyökereznek, és jobban felszívják 

a rendelkezésre álló tápanyagokat.

Az Evers kiterjedt termékskálája minden gazdaság szá-

mára és minden talajtípushoz a megfelelő gépet kínálja.

Kések elrendezése “V” forma

Max. munkamélység: 60 m

Vázgerendely magassága: 75 cm

Teljesítmény igény: 75-120 LE

Max. munkamélység: 70 m

Vázgerendely magassága: 83 cm

Teljesítmény igény: 75-320 LE

Max. munkamélység: 80 m

Vázgerendely magassága: 93 cm

Teljesítmény igény: 150-320 LE

EVERS TIMOR 3-késes

EVERS JAVA 3 / 5 / 7-késes

EVERS BALI  3-késes

EVERS Mélylazítók fi x késtáv 60-80 cm munkamélység

ÍVES késekkel

Hidraulikus késbiztosítás a 
„HS” tipusoknál.

Akadálymentes átömlés 
a kések között, 

optimalizált vonóerő igény

LAZÍTÓKÉSEK – opció

KÉSTÍPUS: „K” KÉSTÍPUS: „KG” KÉSTÍPUS: „ST”



TALAJLAZÍTÁS – középmély, mélylazítás

Masszív vázkeret

Lazítókések „W” alakú 

elrendezéssel

Pontosan a megoldandó problémákhoz szabott 

mélylazító használatával javul a talaj víz és a levegő 

egyensúlya, és minimálisra csökken a káros talaj-

nedvesség, ill. megszüntethető a pangó víz. Így a 

növények könnyebben gyökereznek, és jobban felszívják 

a rendelkezésre álló tápanyagokat.

Az Evers kiterjedt termékskálája minden gazdaság szá-

mára és minden talajtípushoz a megfelelő gépet kínálja.

EVERS Mélylazítók fi x késtáv, 70 cm munkamélység

Kések elrendezése “V” forma

Max. munkamélység: 70 m

Vázgerendely magassága: 85 cm

Teljesítmény Igény: 175-450 LE

Max. munkamélység: 70 m

Vázgerendely magassága: 85 cm

Teljesítmény Igény: 75-350 LE

Max. munkamélység: 70 m

Vázgerendely magassága: 85 cm

Teljesítmény Igény: 200-350 LE

EVERS BATAK 3 / 4 / 5-késes

EVERS JAVA 3 / 5-késes

EVERS TRAKEHNER 4-késes

EGYENES késekkel

Hidraulikus 
késbiztosítás 
a „HS” tipusoknál

Akadálymentes átömlés 
a kések között, 

optimalizált vonóerőigény

LAZÍTÓKÉSEK – opció NAGY HENGERVÁLASZTÉK – opció

Minden talajhoz a megfelelő művelés a lazí-

tókések és késcsúcsok széles választékának 

valamint a hozzáértő tanácsoknak köszönhe-

tően, amely minden talajra és körülményre 

a megfelelő megoldást kínálja. Kapható két 

nyomlazítókéssel a keréknyomok felszakítá-

sához, vagy 3, 5, 7 vagy 9 lazítókéssel a teljes 

terület lazításához. 

A lazítókések mindig V alakban vannak 

elhelyezve, ami azt jelenti, hogy alacsony 

teljesítményigény mellett egyenletes la-

zítás érhető el.

Masszív vázkere

Lazítókések „W” alakú

elrendezéssel

Hidraulikus 
késbiztosítás 
aaaaaaaaaaaaa „HS” tipusokn

Ak dál áá

csőpálcás henger

Lúdtalpkapa 78 cm Késcsúcs 18 cm saturnus henger

pictor henger

ékgyűrűs henger



TALAJLAZÍTÁS – középmély, mélylazítás
EVERS Előtét lazítók, 60 cm munkamélység 

EGYENES késekkel

Minden talajhoz a megfelelő művelés a hozzáértő tanácsoknak és a 

lazítókések és késcsúcsok széles választékának köszönhetően, amely 

minden talajra és körülményre a megfelelő megoldást kínálja.

Kapható két nyomlazítókéssel a keréknyomok felszakításához, vagy 

3, 5, 7 vagy 9 lazítókéssel a teljes terület lazításához. A lazítókések 

mindig V alakban vannak elhelyezve, ami azt jelenti, hogy ala-

csony teljesítményigény mellett egyenletes lazítás érhető el.

Max. munkamélység: 60 m

Vázgerendely magassága: 75 cm

Teljesítmény Igény: 150-250 LE

EVERS HOLSTEINER 3 / 6-késes

LAZÍTÓKÉSEK – opció

KÉSTÍPUS: „K” KÉSTÍPUS: „KG” KÉSTÍPUS: „MT”

Pontosan a megol-

dandó problémák-

hoz szabott mélyla-

zító használatával 

javul a talaj víz és 

a levegő egyensú-

lya, és minimálisra 

csökken a káros 

talajnedvesség, ill. 

megszüntethető a 

pangó víz. Így a nö-

vények könnyebben 

gyökereznek, és job-

ban felszívják a rendelkezésre álló tápanyagokat.

Az Evers kiterjedt termékskálája minden gazdaság számára és minden 

talajtípushoz a megfelelő gépet kínálja. Az Evers előtétlazítók elsősor-

ban a mélyebb talajrétegekben dolgoznak. Például egy rövid tárcsával 

kombinálva több művelet elvégezhető egy menetben.

Hátsó hárompont 
hidraulika

TLT áthajtás 

kialakítása

Lazítókések 

„eltolt” 

elrendezéssel



A változtatható késtávolságú mélylazító 

a késtávolság hidraulikusan állítható. 

Kés-típustól függően könnyű keverő 

vagy emelő hatású.

Pontosan a megoldandó prob-

lémákhoz szabott mélylazító 

használatával javul a talaj víz és 

a levegő egyensúlya, és minimá-

lisra csökken a káros talajnedves-

ség, ill. megszüntethető a pangó 

víz. Így a növények könnyebben 

gyökereznek, és jobban felszívják 

a rendelkezésre álló tápanyagokat.

• Kiváló minőségű kivitelezés a hosszú élettartam érdekében

• Nagy stabilitás a kétoldali ekefejszár vezetőknek köszönhetően

• Masszív fogásszélesség állító technológia,

• A munkaszélesség beállítása a vázon kívül történik

• A váz furatán belül lévő erősítő betétlemezek biztosítják 

a maximális stabilitást.

Ekefejek száma: 2–6

Fogásszélesség állítás: 32–53 cm

Ekefej távolság: 97–103 cm

Gerendely magasság:  max. 86 cm

TALAJLAZÍTÁS – középmély, mélylazítás

SZÁNTÁS – váltvaforgató ekék

EVERS Mélylazítók 70 cm munkamélység

EUROSTAR függesztett váltvaforgató ekék

VARIO állítható késtávolsággal VARIO állítható késtávolsággal 
Max. munkamélység: 70 m

Vázgerendely magassága: 83 / 86 cm

Teljesítmény Igény: 75 - 160 LE

EVERS SUMBAWA 3-késes

LAZÍTÓKÉSEK – opció

Lazítókés osztástáv
hidraulikus fokozatmentes
állítással

75-112 cm állítható

Nyírócsavaros 

kés biztosítás
Tömörítőhenger csőpálcás 

átm. 62 cm, 8 x 2” V-alakúLazító
kések 

„V” a
la

kú

 elre
ndezéssel

TÍPUS: „K” TÍPUS: „KG” TÍPUS: „ST” TÍPUS: „T”

Az EUROSTAR ekék a hagyományos többrészes  “építőszekrény” elven konstruált vázzal szereltek, a vázprofi l elemek csatlakozó lapokkal vannak 

összecsavarozva. Igy válik lehetővé az egymást követő gerendely elemek falvastagságának fokozastos csökkentése, mellyel az eke súlya op-

timalizálható, valamint ez a vázkonstrukció nagyon fl exibilis tartós konstrukció, könnyen bővíthető vagy csökkenthető így az ekefejek száma. 

Mechanikus fogásszélesség állítássalMechanikus fogásszélesség állítással

Kormánylemezek széles választékban
EUROSTAR fogásszélesség állítás mech.

Vázpersely

Állítócsap

Rögz. csavar

Váz erősítés és 

rögzítő lemez



SZÁNTÁS – váltvaforgató ekék
TITAN függesztett váltvaforgató ekék

TAURUS féligfüggesztett váltvaforgató ekék

• Minden eketest hidraulikus munkaszélesség-állítása

• A munkaszélesség gyors beállítása a különböző talajtípusokhoz 

és terepekhez

• Ékfelületek vagy akadályok egyszerű szántása

• Kiváló minőségű eketechnika tökéletes alapfelszereltséggel

• CX állítóközpont a legegyszerűbb alapbeállításhoz

• Pontos határszántás vagy rászántás az akadályoknál a 

belső szállítókeréknek köszönhetően

• Kis fordulási sugár a szállítókerék elülső helyzetének kö-

szönhetően

• Hidraulikus munkaszélesség-állítás (Taurus) az első eketest 

automatikus beállítása által.

• Fokozatmentesen állítható munkamélység eketestenként 

33-55 cm között

• Taurus kapható mechanikus ill.hidraulikus fogásszélesség 

állítás és tarlónjáró változatban.

Ekefejek száma: 3–6

Fogásszélesség állítás: 29–58 cm

Ekefej távolság: 90–117 cm

Gerendely magasság:  max. 86 cm

Ekefejek száma: 5–9

Fogásszélesség állítás: 34–55 cm

Ekefej távolság: 100–117 cm

Gerendely magasság:  max. 86 cm

A. Hidraulikus fokozatmentes

 fogásszélesség állítással, lásd „TITAN”

B. Mechanikus fogásszélesség fokozatos

 állítással, lásd „EUROSTAR”

A TITAN ekék a hagyományos többrészes  „épí-

tőszekrény” elven konstruált vázzal szereltek, a 

vázprofi l elemek csatlakozó lapokkal vannak össze-

csavarozva. Igy válik lehetővé az egymást követő 

gerendely elemek falvastagságának fokozastos 

csökkentése, mellyel az eke súlya optimalizálható, 

valamint ez a vázkonstrukció nagyon fl exibilis 

tartós konstrukció, könnyen bővíthető vagy csök-

kenthető így az ekefejek száma. 

A TITAN ekék fogásszélességállítása fokozat-

mentes hidraulikus állítást tesz lehetővé.

Az TAURUS ekék a hagyományos többrészes  „épí-

tőszekrény” elven konstruált vázzal szereltek, a vázprofi l 

elemek csatlakozó lapokkal vannak összecsavarozva. 

Igy válik lehetővé az egymást követő gerendely elemek 

falvastagságának fokozatos csökkentése, mellyel az 

eke súlya optimalizálható, valamint ez a vázkonst-

rukció nagyon fl exibilis tartós konstrukció, könnyen 

bővíthető vagy csökkenthető így az ekefejek száma. 

A TAURUS ekecsaládban a hidraulikus fokozatmentes 

fogásszélességállítás alapkivitel.

Hidraulikus fokozatmentes fogásszélesség állítássalHidraulikus fokozatmentes fogásszélesség állítással

Kormánylemezek széles választékban
TITAN fogásszélesség állítás hidr.

Átmenő peresely

Forgatócsap

Zsírzócsatorna

Merevító lemez betét

Tarlónjáró kivitel is elérhető!

Kormánylemezek széles választékban



• Egymenetes kombinációval kész a vethető fe-

lület

• Traktorkabinból az összes művlet kezelhető

• A kombinált eszköz 25%  idő és energia meg-

takarítást eredményez

• Optimális időben lezárt visszatömörített a talaj.

Ez a Frontpacker lehetővé teszi a szántáselmunkáló kombinálását minden váltvafor-

gató ekével, valamint az összes munkafázis, közúti közlekedés, fordulási manőverek, 

a barázda elsimítása elvégezhető anélkül, hogy el kellene hagynia a vezetőfülkét .

Az eke és a szántáselmunkáló egyidejű használatával akár 25% -os idő- és 

energiamegtakarítás érhető el !!!

Ezzel az eke és Front szántáselmunkáló kombinációval nincs szükség második trak-

torra a szántáselmunkáló szántóföldi szállításhoz. A szántáselmunkáló bosszantó 

fel és lekapcsolás elmarad. A terepakadályok (fák, oszlopok, ...) problémamentesen 

elkerülhetők!

SZÁNTÁS – váltvaforgató ekék

TOMIC szántáselmunkáló váltvaforgató ekékhez

2 művelet egy menetben
Munkaszélesség: 2,4 / 2,8 / 3,0 m

Fordulóban váltva emeljük ki a 

jobb és bal oldali hengert.

Fordulóban lent maradnak a hengerek, 

Fronthidraulikával emelünk vagy süllyesztünk

REGENT ekefej választék a váltvaforgató ekékhez

M4, WS794 WS7-38, WS7-42, W7-46 SKL5, SJL5B SK10, SK6, SKK6, SKT6



TALAJMŰVELÉS magágykészítés szántáson
EINBÖCK VIBROSTAR fi nom magágykészítő fi nischer

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

nyű és középkötött 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 ál-

lítható biztosítja a kezdeti szintezést, valamint a rögök feltörését és összezúzását. 

A kiváló munkaminőség a felület az első munkaeszközzel le van rakva.

OPCIÓ: 

5-fogsoros függesztett és a

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

Minden munkatípusra 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 F 4-fogsoros:  4,5–6,1 m

Munkaszélesség 5-fogsoros:  4 - 6 m

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



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, rugósfogú 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 STRATOS 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 – ultrasekély tarlóhántás

Munkaszélesség: 4,5/5,0 m Munkaszélesség: 4,5/5,0 m  

ALKALMAZÁSTECHNIKAI AJÁNLAT



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

Munkaszélesség:  5–7,5 m  

• 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 – ultrasekély tarlóhántás

4 művelet egy menetben



MAAG CULTIAPID R-Line középnehéz kultivátor magágykészítő

Kultivátor 2-soros, 25x25 mm-es 

hajlított rugóskésekkel, 

középkötött, nehéz talajokhoz.

A talajhajtású RUGÓS-UJJAS henger alkalmazásával, az első lépésben sekélyen átmetszett felület alá hatolva a rugós ujakkal, gyö-

kerestül kiemeljük a növénymaradványokat, és teljes munkaszélességben egyenletesen elosztva vékony rétegben a talajfelületre 

szórjuk.  A gyomnövények egyszerűen elszáradnak a felületen. A rugós ujjak vibrációs hatásának köszönhetően a növéymaradványok 

kiemelésénél nem keveredik fel a nedves talajréteg a felszínre, és nem következik be a talaj kiszáradása, a kapillaritás megtörésre 

kerül, egy jó talajszerkezettel párosulva.

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

TALAJMŰVELÉS – tarlóhántás, magágykészítés

ÚJDONSÁGOK, INNOVÁCIÓÚJDONSÁGOK, INNOVÁCIÓ
A HYBRID kultivátorokhozA HYBRID kultivátorokhoz

STRIEGELWALZE



Corona függesztett szántóföldi kultivátorok

TALAJMŰVELÉS – szántóföldi kultivátorok

X4 HYBRID kultivátorokX4 HYBRID kultivátorok Munkaszélesség:  2,5–7 m

Teljesítményigény: 120–250 LE

A hengerek gyorskapcsolós 
rendszerrel levehetők!

A Corona hibridkultivátor két technológiát egyesít egy gépben. 

A rendkívül sekély és teljes felületű talajművelés mellett 30 cm 

mélységig a lazítás is lehetséges. A gép sokoldalúságát a gyor-

san lekapcsolható henger is erősíti. A kések tükörszimmetrikus 

elhelyezése megakadályozza a lejtős terepen az oldalra húzást. 

A hidraulikus mélységállítással gyorsan és individuális módon le-

het reagálni a különböző talaj adottságokra. Alapfelszereltségben 

minden gép az új Connect 40 gyorskapcsolós kés-szerszám 

csere rendszerrel szerelt.

A tükörszimmetrikus késfelosztás egyszerre több előnyei:

• Először is jobb és bal oldalt egyenletes a kultivátor mechanikus terhelése, 

ezáltal önállóan stabilizálódik. 

• Másrészt ennek a konstrukciónak köszönhetően az oldalra húzás 100%-

ban kiegyenlítődik.

• Ezen kívül az egyoldali kopást elszenvedett szárnyas késel cserélhetők 

jobb- és baloldal  között. Ezzel jelentősen nő az élettartam és költségeket 

takarít meg.

A felületegyengető csillagtárcsa egy kompakt egységként mozog a hidraulikus mélységállítással.

Hidraulikus mélységállítás alapkivitel. 

Nem kell kiszállni a traktorból. A kívánt 

munkavégzési mélység kényelmesen beállítható 

a traktor a munkahidraulikával.

SZIMETRIKUS KÉSELHELYEZÉS!

A felületegyengető csillagtárcsa 

teljes szélességben egy csavarorsóval állítható.



X4 vontatott szántóföldi nehézkultivátorok

TALAJMŰVELÉS – szántóföldi kultivátorok

X4 HYBRID kultivátorokX4 HYBRID kultivátorok Munkaszélesség: 2,5–5 m

Teljesítményigény: 180–450 LE

SZIMETRIKUS KÉSELHELYEZÉS!

A tükörszimmetrikus kapaelosztásnak megfelelően a kulti-

vátor jobbra és balra egyenletesen terhelődik. Ez a munka-

gép önstabilizálását jelenti. Ennek a felosztásnak további 

pozitív hatása, hogy az oldalra húzást 100 %-ig kiegyenlíti. 

Ez egy olyan tulajdonság, ami nemcsak a lejtőkön jelent 

előnyt, hanem valamennyi kormányrendszeres traktor szá-

mára szükséges előfeltétel.

Felszínkövetés: Az intelligens  vonó-

rúd elektrohidraulikus rendszere teszi 

lehetővé az úgynevezett felszínkö-

vetést.

A lejtőn a munkahenger lerövidülésé-

vel, ezzel szemben dombon a henger 

kitolásával a kívánt munkamélységen 

haladnak.

Az intelligens vonórúd biztosítja az 

állandó munkamélységet, csökkenti a 

vonóerő igényt és az üzemanyag-fo-

gyasztást.

A hengerek gyorskapcsolós 
rendszerrel levehetők!

Intelligens vonórúd!

CW 651 aprítóhenger

• Ø 650 mm / gyűrűtávolság 

150 mm

• Talaj intenzív visszatömörí-

tése és a rögök erőteljes ap-

rítása a hengergyűrűk között 

elhelyezett késekkel.

DSW tandemhenger

• 2 x 600 mm ø / gyűrűtávolság 125 mm

• Nagyon nagy teherbírás és talajhajtás a zavartalan 

munkavégzés érdekében

• Nyitott pórusú termőtalaj réteget hagy maga után 

• Könnyen húzható és kicsi a kopás

DSW tandemhX4 kultivátor henger nélkül munkában

PROFIKNAK



... miért HYBRID kultivátorok a KERNER-től?

TALAJMŰVELÉS – szántóföldi kultivátorok

GYORSKAPCSOLÓS henger, le és felkapcsolható
Crackerhenger GCW 600 középkötött 

& homokos talajokra, Ø 600mm

Crackerhenger CW 651 

agyagos & kötött talajokra

Ø 650mm 

osztástávolság: 

15cm

A hengerek 
két-két fém ékkel 
és rugós szeggel 
kerülnek rögzítésre!

Nagyon gyors 
és egyszerű kezelés!A PROFIKNAKA PROFIKNAK

MÉLY 
MŰVELÉS

SEKÉLY 
TALAJ-

MŰVELÉS

KÜLÖNBÖZŐ 
KÉSCSÚCSOKKAL!
• Késcsúcs 100/12 mm

 intenzív tarlóhántás

• Késcsúcs 80/14 mm

 univerzális munkákra

• Késcsúcs 80/14 mm

 középmélylazításra

nehéz talajokon

–  kevesebb rög

–  kicsi vonóerőigény

–  csekélyebb 

keverőhatásfok

CONNENCT 40 kés gyorscsere 
rendszer 

1

CRACKER henger szeletelőkéses 
rendszerrel

A

A felső fogantyúval lehet az alsó metsző-vágóél magasságát egy forgáspont körül állítani! 
Az állító mechanizmust...Lásd „A” karikában!
A felső fogantyúval lehet az alsó metsző-vágóél magasságát egy forgáspont körül állítani! 
A tisztító vágóélet ... Lásd „B” karikában! 
Ennek a speciális és ötletes konstrukciónak köszönhetően hatékony a henger tisztítás, 
és intenzív a kések által a rögaprítás! 

Gyorskapcsolós késcsere rendszer

Connect 40
• Egyetlen rugós csappal rögzítve

• szerszám nélkül minden 

késelem egyszerűen és gyorsan 

cserélhető



X-Cut SOLO függesztett aprító-vágóhenger

TALAJMŰVELÉS – aprító tarlóhántó eszközök

XCUT SOLO

A PROFIKNAK
A Kerner X-Cut Solo kiváló felület követéssel 

rendelkezik. A késeshenger és tárcsák rövid 

egységekből vannak gumicsapágyazva, a rö-

vid művelőelemek jól követik a talajfelszínt.

Az X-Cut Solo mind FRONT mind 

HÁTSÓ függesztéssel üzemeltethető.  

Igény szerint mindkét felhasználás-

ra, alkalmas függesztőszerkezettel 

is szállítható!

A Kerner X-Cut Solo a traktor hárompont 

hidaulikára függeszthető.

Munkaszélesség: 3–7,5 m  

Kukoricabogár, fuzárium és a

szárrohadás a növénymaradványok 

felaprítását a talajművelés központi 

kérdésévé teszik.

Az X-CUT egy hengerrendszer ami egy késeshengerből és vágótárcsából 

áll, melyek nagy területteljesítménnyel és csekély üzemanyagfelhasz-

nálással, kis teljesítményigénnyel az organikus maradványok takarékos 

aprítását teszik lehetővé.



MAAG VORTEX függesztett és vontatott rövidtárcsák

TALAJMŰVELÉS – aprító tarlóhántó eszközök

VORTEX vontatott kivitel

VORTEX függesztett kivitel

Elől vágó-aprító hengerrel

Független egyenkénti gumibakos 

tárcsa felfüggesztés

Tárcsa átmérő 560 mm

Széles hengerválaszték

Merev vázzal 3 – 4 m

Felcsukható vázzal 4 – 6 m

Előtét lazítóval

A Vortex rövidtárcsa családdal a tarlóhántás és a magágyelőkészítés kiváltását céloztuk 

meg. A megbízható masszív szerkezet hozzájárul a hatékony behatoláshoz és a szármarad-

ványok jó bekeveréséhez. Mindegyik rövidtárcsa kombinálható egy előtétlazítóval, hogy a 

berendezés még agresszívabb legyen, és jobban szolgálja a talaj és a szárak jó elkeverését.

A Vortex vontatott rövidtárcsa is kombinálható a képen látható előtétlazítóval, 

mely a munkaszélességtől függően szintén felcsukható. Az előtétlazító támkere-

kekkel külön is üzemeltethető, munkamélysége 40 cm.

A

m

ke

1. Pálcás henger

2. Compakt nehézhenger

3. Gyűrűshenger egysoros / kétsoros

Henger választék

Munkaszélesség: 3–6 m  



X-Cut SOLO függesztett aprító-vágóhenger

TALAJMŰVELÉS – aprító tarlóhántó eszközök

A Helix rövidtárcsa a legnehezebb körülmények között is sekély, gyors és intenzív 

talajművelést biztosít. A szimmetrikus X elrendezés oldalra húzás nélküli munkát 

tesz lehetővé. Az oldalra húzás nélküli munkavégzés minden kormányrendszerrel 

rendelkező traktornál. A nagy tárcsáknak 560 mm az átmérője, ezek intenzíven 

és homogén módon keverik össze a legnagyobb szerves tömeget is akár 18 

cm-es mélységig.

HELIX RÖVIDTÁRCSA

Szimmetrikus X elrendezés 

HAT INNOVÁCIÓ

• Tárcsák tükörszimmetrikus 

X elrendezése

• Gumin nyugvó egykaros tárcsa 

felfüggesztés

• Tárcsageometria

• Aprító borona

• Széles hengerprogram

5 különböző változattal

• Hidraulikus munkamélység 

beállítás

Munkaszélesség: 3–5,5 m  



A CW Crackerhenger átmérője 650 mm, gyűrűtávolsága 125 mm. Ez optimális csírázási 

feltételeket biztosít a görgőgyűrűk közötti rögök ideális visszatömörítésével és összezú-

zásával. Az állítható magasságú késsín húzó- és rugóterheléssel függesztve biztosítja a 

problémamentes munkavégzést nedves és ragadós talajviszonyok között is. 

A fő alkalmazási terület a közepes és nehéz, ragadós talaj, és különösen kőálló.

A DSW henger egymás mögött elhelyezett, 600 mm átmérőjű, 125 mm-es 

gyűrűtávolságú hengerekből áll. A kettős elrendezés nagy teherbírást biztosít, és 

jó visszatömörítés mellett dugulásmentes munkát tesz lehetővé. A fő alkalmazási 

terület könnyű talajokra vonatkozik. A DSW henger  dőlésszög-állítás segítsé-

gével szükség esetén beállítható az optimális támasztószög.

HELIXHELIX HAHA VONTATOTT RÖVIDTÁRCSAVONTATOTT RÖVIDTÁRCSA
Munkaszélesség: 5 / 6 / 8 m    

Önsúly: 1.220 kg / méter

HELIX HA vontatott rövidtárcsa

TALAJMŰVELÉS – aprító tarlóhántó eszközök

SZÉLES 36 cm-es TÁRCSAFELFÜGGESZTÉS

csavarodásmentes konstrukció

HELIX HA RÖVIDTÁRCSA

A Helix HA nehéz kompakt rövidtárcsát futóművel vontatott kivitelben hatalmas teljesítményre tervezték. Ezt a gépet a gyors, 

sekély és intenzív talajművelésre fejlesztették ki. Különleges részletek, például a henger lekapcsolásának képessége vagy az  

alapkivitelben hidraulikus mélységbeállítás hangsúlyozzák ezt a hatékonyságot. A masszív robosztus szerkezeti felépítés miatt a 

munka nehéz körülmények között is eredményes. A Helix HA rövidtárcsa a legnehezebb körülmények között is sekély, gyors és 

intenzív talajművelést biztosít. A szimmetrikus „X” elrendezés oldalra húzás nélküli munkát tesz lehetővé. Az oldalra húzás nélküli 

munkavégzés minden kormányrendszerrel rendelkező traktornál. A nagy tárcsáknak 560 mm az átmérője, ezek intenzíven és 

homogénen keverik össze a legnagyobb szerves tömeget is akár 18 cm-es mélységig.

A tárcsák speciális geometriája eltömődés nélküli munkát 

tesz lehetővé optimális átkeverés mellett 0 – 18 cm-es

tartományban. A titok számos geometriai méret összjátéká-

ban rejlik. Az alapját a fogazott tárcsák jelentik, a jó meghajtás 

biztosítékai. Az 560 mm-es, nagy tárcsaátmérő egy további 

geometriai szükséglet, hogy nagy mennyiségben mozgassa 

át a szerves tömeget. Végül pedig a tárcsa körvonal, átmérő, 

behúzási szög és az egyes tárcsalapok távolsága valamennyi 

geometriai adatának együttese az, ami a siker záloga.

Csavarorsós szögállítás

Választható vonszerkezetek

CW 650/125  Cracker henger

3-pont alsókarra
Kat IV. vonószem K 80 golyós vonófej



MAAG EDX 1000 NG vontatott precíziós nehéztárcsa

TALAJMŰVELÉS – tárcsázás

EDX1000 NG EDX1000 NG mono fővázzalmono fővázzal

Vontatott / féligfüggesztett kivitel, a traktor hárompont alsókarokra kapcsolható 

vónórúd forgócsappal ellátott vonólappal. Tárcsatengely 40x40 mm-es négyszög-

tengely. Gumizás 400/60 15.5.

A tárcsatagok szögállítása egymástól függetlenül manuálisan csapszeges rögzítéssel, 

kérésre hidraulikus állítás lehetséges.

A tárcsalapok mérete átm. 610 / 5 mm, vagy 660/6 mm, a tárcsalapok osztástávja 230 mm.

1. Dupla soros aprítótárcsa kombináció, 

(elől csillag hátul hullámos)

2. Tömörítő henger nagy választékban vagy 

szóló vagy a dupla aprítótárcsával kombinálva

ALTERNATÍV: henger és aprítótárcsa

                              nélküli alkalmazás!

BREAKING modul hátul

ÉKGYŰRŰS HENGER opció

Hátsó ékgyűrűs henger, aprítókésekkel 

külső átm. 560 mm

PAKER HENGER opció

Hátsó tömörítő PAKER töskés tömörítő-

henger, külső átm. 406 mm

CSŐPÁLCÁS HENGER opció

Hátsó csőpálcás henger 

10 db Ø32 mm-es csővel, 

külső átm. 520 mm.

A nagytömegű kukorica szármaradvány 

tökéletes bekeverésének eszköze

Nagy tárcsalap 

átmérő 

660 mm/6mm 

vastagsággal

• Masszív központi főváz

• Tárcsatagok egymástól 

független munkaszög állítása

• Tárcsatagok szögállítása 

manuális csapszeg rögzítéssel

• Nagy tárcsalap átmérő, 

610 vagy 660 mm

• Fel és leszerelhető hátsó 

aprítótárcsasor + tömörítő henger

• kiváló “behúzás” garantált földáram 

a mulcs bekeveréséhez

A hátsó tömörítőhengerek 

hárompont függesztéssel le és 

felszerelhetők. Amennyiben 

a hengereket nem használjuk, a transzport-

kerekek biztosítják a mélységállítást.

1
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Munkaszélesség: 3,4–4,75 m

Teljesítményigény: 150–250 LE



MA/AG rendszerű lengő csapágyház

szabadalmaztatott lengő csapágyház 

masszív kúpgörgős csapágyazással 

a terhelések jobb felvétele érdekében

Tüskés henger és rög-aprító tárcsasor 

kombinált alkalmazása

EDX 2000 M vontatott precíziós nehéztárcsa

TALAJMŰVELÉS – tárcsázás

EDX2000 M EDX2000 M mono fővázzalmono fővázzal Munkaszélesség: 3,8–5,4 m

Teljesítményigény: 150–300 LE

A nagytömegű kukorica A nagytömegű kukorica 

szármaradvány tökéletes szármaradvány tökéletes 

bekeverésének eszközebekeverésének eszköze

Nagy tárcsalap átmérő 

710/7mm vastagsággal

Hidraulikusan állítható tárcsatag 

művelési szögek.

Az első és hátsó tárcsatag művelési 

szöge egymástól függetlenül állítható.

A hidraulikus szintezéssel a helyi adott-

ságokhoz állítható az első vagy játsó 

tárcsatagok művelési mélysége.

Széles hengerválaszték áll rendelkezésre 

a talajokhoz való optimális adaptáláshoz.

„Packer” henger hidraulikus függesztő 

berendezéssel (henger átm. 410 mm).

Szállítási szélesség: max. 2,5 m



MAAG CDC COMBI nehéztárcsa 1- soros középmélyazítóval

MAAG EDV I 970 nehéz V-tárcsa 

TALAJMŰVELÉS – tárcsázás

MA/AG rendszerű lengő csapágyház

szabadalmaztatott lengő csapágyház 

masszív kúpgörgős csapágyazással 

a terhelések jobb felvétele érdekében

A két tárcsa közti helyzetben a gép felszerelhető merevkéses középmély lazítóval, 

vagy egyenes fogazott rögtörő tárcsasorral. A gép hátulját fel lehet szerelni 2-soros 

rugóskéses 30x30 mm-es valamint 2-soros merev késes kultivátorral, továbbá 

un. breaking készlettel (csillag + hullámos tárcsák és henger). Különböző típusú 

öntöttvas hengerrel kérésre.

• Masszív központi főváz

• Féligfüggesztett kivitel traktor hárompont alsókaron

• Tárcsatagok szögállítása manuális 5 fokozatban

• Nagy tárcsalap átmérő, 610/5 vagy 660/6 mm

• Hátsó hárompont a különböző szerszámkombinációkhoz

• Hidraulikus futómű a mélységállításhoz is

• Masszív 2 központi főváz

• Féligfüggesztett kivitel traktor hárompont alsókaron

• Tárcsatagok szögállítása hidraulikus 

első hátsó állítása független egymástól

• Nagy tárcsalap átmérő, 610/5 és 660/6 mm vagy 710/7 mm opció 

• Tárcsák osztástávolsága 270 cm

• Hátsó hárompont a különböző szerszámkombinációkhoz

• Hidraulikus futómű a mélységállításhoz is

Munkaszélesség: 3–7 m

Teljesítményigény: 100–380 LE

4 művelet egy menetben

Innovatív gép a talajműveléshez, ideális a 

talaj és a növényi maradványok egyenletes 

keverésére, valamint egy menetben közép-

lazításához a talajszerkezet optimalizálása 

érdekében, a rögök aprításához és vissza-

tömörítéshez. Ez a berendezés jelentősen 

csökkenti a munkaidőt, a munkaerőt és a 

traktor kopását, mindemellett ezzel jelentős 

üzemanyag megtakarítást eredményezve. A 

berendezés hátulján egy III. Pont berendezés 

áll rendelkezésre a különböző utómunkáló 

szerszámok vagy ezek kombinációi számára 

a művelés lezárásához.

Nagy tárcsalap átmérő 

710/7mm vastagsággal

2 művelet egy menetben

950 kg/m 

henger nélkül!

Munkaszélesség: 3,6–5,7 m

Teljesítményigény: 150–300 LE



• Masszív 2 központi főváz

• Féligfüggesztett kivitel traktor hárompont alsókaron

• Tárcsatagok szögállítása hidraulikus első hátsó állítása 

független egymástól

• Nagy tárcsalap átmérő, 660/6 mm vagy 710/7 mm 

• Tárcsák osztástávolsága 270 cm

• Hátsó hárompont a különböző szerszámkombinációkhoz

• Hidraulikus futómű a mélységállításhoz is

• Előtétlazítóként és önállóan is alkalmazható

• Függesztett hidr. felcsukható kivitelben

• Vibrációs lazítás 1-sor késsel 

• Talajszerkezet optimális visszaállítása 

• Kapcsolható eszközök, pl. rövidtárcsa, 

szántóföldi kultivátor stb. 

• Egy menetben mulcsvetésre alkalmas terület

Munkaszélesség: 4,75–6,25 m

Teljesítményigény: 200–350 LE

Munkaszélesség: 2,5 –5,5 m

MAAG EDV I 970 HD nehéz V-tárcsa Heavy Duty kivitel

MAAG CULTILAM függesztett előtét – lazító 

TALAJMŰVELÉS – tárcsázás

Nagy tárcsalap átmérő 

710/7mm vastagsággal

Hátsó fésűsborona készlet 

fog átm. 12 mm, 

dőlésszögben kézzel állítható.

PÁLCÁS HENGER cső vagy laposacél pálcákkal.

Henger átm. 550 mm, 10 pálcával kiegyenlítő 

rugóval, és hátsó emelőhidraulikával felcsukható 

kivitelben.

Futómű kiemelő munkahenger 

mely egyben a munkamélység állítására is 

alkalmas hidr. határoló szeleppel.

3 művelet egy menetben

CULTILAM szóló alkalmazásban

CULTILAM + rövidtárcsa

Traktor Hárompontra függesztett gép, 2 szárnyas hidraulikusan felcsukható 

vázzal. Sokoldalúan kombinálható, a hátsó kapcsolószerkezetnek köszön-

hetően vontatható más munkaeszköz is. Váz „Michel 800” típusú íves lazítóké-

sekkel, biztonsági nyírócsavarral és cserélhető fordítható kopóelemekkel, vagy 

Non Stop hidraulikus késbiztosítással nitrogénakkumulátorral. Gumi támkerekek 

a munkamélység szabályozásához



SICURA NO-TILL vetőgépek

GABONAVETÉS – hagyományos, Min Till, No Till

Miért SICURA vetéstechnika?
• Műtrágya kijuttatás egyidejűleg, 400-600 liter

• Extrém talajviszonyokban is kifogástalan

• Üzemanyagtakarékos

• A magzóna optimális visszatömörítése 

• Exact vetésmélység

• Magtartály feltöltő csiga hidr. hajtással

Robosztus direktvetőgép, 

mechanikus és pneumatikus 

adagolószerkezettel, dupla 

vágótárcsás csoroszlyával és 

tandem tömörítőkerekekkel

SICURA NOTILLSICURA NOTILLvetőgépekvetőgépek Munkaszélesség: 2,5–6 m

A PROFIKNAKSICURA vetésben 

nincs lehetetlen !

1. dupla csipkás vágótárcsás csoroszlya

2. tandem tarélyos tömörítőkerekek

3. állítható csoroszlya nyomórugó

4. paralelogramma kocsi függesztés

SICURA mechanikus 2,5–4 m

SICURA pneumatikus 6 m száll. helyzetben
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A GYEPKEZELÉS GÉPRENDSZEREA GYEPKEZELÉS GÉPRENDSZERE

EGYÉB SZAKTERÜLETEK – ajánljuk fi gyelmébe

Tekintse át alábbi, gyepkezelésre gyepápolásra ajánlott termékkínálatunkat, 

várjuk érdeklődését szívesen adunk tanácsot keressen bennünket !

GYEPLAZÍTÓK

GYEPFÉSŰK egyengető simítóval GYEPFÉSŰK vetőgéppel, egyengetővel

GYEPSZELLŐZTETŐK
Munkaszélesség:  2,7–4,5  m 

Kések száma:  3–4 db

Teljesítményigény: 100–170 LE

Munkaszélesség:  1,5–12 m

Teljesítményigény: 20–90 LE

GYEP-DIREKTVETŐGÉP, kéttárcsás 
hasítékoló-csoroszlyával, hengerrel
Munkaszélesség:  2,5–5,8 m 

Teljesítményigény: 80–200 LE

Munkaszélesség: 3 / 6 / 12 m

Teljesítményigény: 60–170 LE

Munkaszélesség:  2,5–6,0  m 

Teljesítményigény: 60–100 LE

GYEPVETŐGÉP, gyepfésűvel, 
egyengetővel, hengerrel
Munkaszélesség:  3 / 6,2 m 

Teljesítményigény: 90–160 LE



SZŐLŐGYÜMÖLCS TALAJMŰVELÉSSZŐLŐGYÜMÖLCS TALAJMŰVELÉS
Tekintse át alábbi, szőlő és gyümölcs ültetvények talajművelésére  

ajánlott termékkínálatunkat, várjuk érdeklődését szívesen adunk 

tanácsot keressen bennünket !

EGYÉB SZAKTERÜLETEK – ajánljuk fi gyelmébe

SORALJMŰVELŐK egyoldalas

KÖZÉPMÉLYLAZÍTÓK sorközművelésre

FORGÓBORONÁK sorközművelésre

SORALJMŰVELŐK kétoldalas

OLDALAZÓ TÁRCSÁK soraljművelésre is

ROTÁCIÓS ESZKÖZÖK soraljművelésre is

Szőlő és gyümölcs sortávokra

Kivételesen széles művelőeszköz választék

Munkaszélesség:  1–3 m 

Teljesítményigény: 40–100 LE

Munkaszélesség:  1–3 m 

Teljesítményigény: 40–100 LE

Szőlő és gyümölcs sortávokra

Kivételesen széles művelőeszköz választék

Munkaszélesség:  1–2,5 m 

Teljesítményigény: 15–100 LE

Munkaszélesség: 1–2,5 m 

Teljesítményigény: 15–100 LE

FRO
N

T vagy H
ÁTSÓ

függesztéssel

FRO
N

T vagy H
ÁTSÓ

függesztéssel



BURGONYAZÖLDSÉG TALAJMŰVELÉSBURGONYAZÖLDSÉG TALAJMŰVELÉS

EGYÉB SZAKTERÜLETEK – ajánljuk fi gyelmébe

Tekintse át alábbi, burgonya és gyökérzöldségek bakhátas 

és ágyásos talajművelésére  ajánlott termékkínálatunkat, 

várjuk érdeklődését szívesen adunk tanácsot keressen bennünket !

BAKHÁTMARÓK bakhát és teljes felületre

BAKHÁT-ÁPOLÓ kombi eszközrendszer

Munkaszélesség:  2 / 4 / 6 / 8 sotros

Bakhát szélesség: 75 / 80 / 85 / 90 cm

Teljesítményigény: 60 - 200 LE

Munkaszélesség:  2 / 4 / 6 / 8 sotros

Bakhát szélesség: 75 / 80 / 85 / 90 cm

Csöpálcás tömörítőhenger 

a teljes felükek művelésénél

Bakhát ápoló töltögető növény állományban

Bakhát ápoló állítható sarabolókapákkal 

és bakhátformázó lemezzel

Bakhát tömörítőhenger 

hidraulikus hajtással. 

pl. sárgarépa 

bakhátkészítéshez

Bakhát ápoló töktögető lazítókapákkal töltögető 

tárcsákkal, és bakhárformázó kemezzel



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


