TAVASZI AJÁNLAT
MECHANIKUS GYOMKEZELÉS - FELÜLETKEZELÉS
EINBÖCK AEROSTAR EXACT gyomfésƛ
Az elũl - hátul található támkerekeinek köszönhetũen pontos mélységvezetést kínál, ezáltal ideális
a vakpásztázáshoz. Az AEROSTAR-EXACT-tal olyan sorkultúrák (mint a kukorica, szója, napraforgó, lóbab stb.) már csírahám stádiumban (a sor már szabad szemmel látható) gyomfésülhetũ.
Ez a pontos mélységvezetés és fũként az agresszivitás pontos beállítása miatt lehetséges.

Munkaszélesség: 1,5-24 m

AEROSTAR-EXACT
precíziós gyomfésƛ

EINBÖCK ROTARYSTAR küllöskapa
Munkaszélesség: 3-6,4 m

A 12 – 25 km/ó-s nagy munkasebességnek
köszönhetũen hatalmas terület mƛvelhetũ meg.
A kedvezũtlen párolgás csökkentése, a felszín jobb átszellũztetése, számos kultúrához használható, sorfüggetlen.
A legördülũ rotormƛködésnek köszönhetũen kiváló az
aprítóhatása, és nem húzza össze a szármaradvány!

ROTARYSTAR
ütũképes és hatékony

9027 Győr, Kandó Kálmán út 17. • Telefon: +36 70 375 4819; +36 70 375 4800
E-mail: ajanlatkeres@vektor-mezogep.hu • Web: www.vektor-mezogep.hu

MAGÁGYKÉSZÍTÉS
STRATOS mulch magágykészítũ, sekélykultivátor
A váz-szerkezetben (max.áteresztés, gerendely magasság 630 mm) a magas és tágas váza miatt a Stratos nem klasszikus
magágy kombináció, hanem egy univerzális gép, mellyel a legkülönbözũbb munkák végezhetũk el.

Munkaszélesség: 3 – 7,5 m

STRATOS = ALLROUNDER magágykészítés és tarlóhántás!
Cross Board elũmƛvelũ simító
• Magágykészítés szántáson,
és nehézkultivátor után
• Egyszer fellazítani, és ezzel
átlevegũztetni a talajt
tavasszal a felület gyorsabb
száradása érdekében.
• Sekély talajmƛvelés
pl. a répavetéshez, a fagyott
talajon (felületi fagyás)

X-Cut vágóhenger és hullámos tárcsa
elũmƛvelũ a szármaradvány aprításhoz

Az elňmŶvelňk
cserélhetňek
• A hígtrágya és szervestrágya
bedolgozása
• A zöldtrágya – köztesnövények
bedolgozása
• Sekély tarlóhántás,
a kalászos, repce, és kukorica
tarlókon

MAGÁGYKÉSZÍTÉS
EINBÖCK TAIFUN mulch magágykészítũk
TAIFUN univerzális
ޖnomkultivátor

• UNIVERZÁLISAN HASZNÁLHATÓ
• SOKOLDALÚ
• GAZDASÁGOS

CROSS BOARD
simító

Munkaszélesség: 3–12 m

SIMÍTÓ-egyengetũ állítható
Hatékonyan használható kis- és nagy területeken, a
TAIFUN univerzális ޖnom grubber és magágykészítũ egy
sokoldalú munkagép.
A TAIFUN meglehetũsen nagy gerendely magassága,
tágas vázszerkezete révén klasszikus eszköz a magágy-

készítéshez, speciálisan a tavaszi és ũszi vetésekhez.
A hígtrágya és az istállótrágya bedolgozásához, a könnyƛ
illetve a második tarlóhántáshoz és a tarack kiszedéshez
a TAIFUN az optimális eszköz.

MEZ¤GAZDASÁGI PÓTKOCSIK
BRANTNER mezũgazdasági pótkocsik
BRANTNER tavaszi kampány

Miért BRANTNER?
• Értékstabilitás
• Technológiai elũny
• Tapasztalat
• Minũségi elũny

• 10 év alvázgarancia
• Páratlan ACC
korrózióvédelem
• Magas újraeladási érték

Dupla „C” proޖl alváz elem

ACC teljes korrózióvédelem

VÁGÓASZTAL A SPECIÁLIS NÖVÉNYEK BETAKARÍTÁSÁHOZ
Mac Don FD1 FlexDraper vágóasztal 10,6m
A betakarítás specialistája

BÁRMILYEN TERMÉNY
BÁRMILYEN KÖRÜLMÉNYEK
BÁRMILYEN KOMBÁJN

D1 hevederes vágóasztalok 7,6 - 13,7 m munkaszélességgel

• Talajkövetés mint még soha
• Egyenletesen alacsony vágás
• Direkt motolla-kasza kapcsolat
• Aktív úszórendszer
• Optimalizált terménytovábbítás
• Menet közbeni vezérlés

Kalászosok, szója, repce, borsó, olajosmagvak,
sũt napraforgó SPECIÁLIS betakarítása
A MacDon Aktív Úszó Rendszere igazán közel tartja
a vágóasztalt a talajhoz, egy tiszta és egyenletes
vágás érdekében.
AKTÍV ÚSZÓRENDSZER: 4,8° oldalirányban
178 mm függũlegesen

FD1 FLEX-heveders vágóasztalok 9,1 - 13,7 m munkaszélességgel

MECHANIKUS GYOMKEZELÉS – FELÜLETKEZELÉS
EINBÖCK AEROSTAR ROTATION gyomfésƛ
AEROSTAR-ROTATION
aktív gyomfésƛ

Munkaszélesség: 3 - 12 m

Az AEROSTAR-ROTATION összeköti a gyomfésƛ és a rotációs kapa elũnyeit.
A hagyományos gyomfésƛkkel összehasonlítva az AEROSTAR-ROTATION
nagyobb gyomirtó hatást ér el. A forgó szerszámok gyökerestül kitépik
vagy betakarják a gyomot, elũsegítik a kultúrák bokrosodását és magát a
kemény kérgƛ talajt is probléma nélkül feltörik. Ez a munkagép mulcsba
vetéshez is nagyon alkalmas.

TALAJER¤ VISSZAPÓTLÁS
RAUCH mƛtrágyaszórók
AXENT
ütũképes és hatékony
Kapacitás: 1000 – 4200 liter
Szórásszélesség: 12 – 50 m

2 az 1-ben
LINE Power Pack mész szóráshoz
AXIS Power Pack mƛtrágya szóráshoz

AXIS
precíz és kényelmes

TALAJMÕVELÉS, MAGÁGYKÉSZÍTÉS
MAAG VORTEX függ
függesztett
gesztett és vontatott rövidtárcsák
VORTEX vontatott kivitel

Munkaszélesség: 3–6 m

Független egyenkénti gumibakos
tárcsa felfüggesztés
Tárcsa átmérũ 560 mm
Széles hengerválaszték

VORTEX függesztett kivitel
Elũl vágó-aprító hengerrel

Elũtét lazítóval

Merev vázzal 3 – 4 m
Felcsukható vázzal 4 – 6 m

A Vortex rövidtárcsa családdal a tarlóhántás és a magágyelũkészítés kiváltását céloztuk meg. A megbízható masszív szerkezet hozzájárul a hatékony
behatoláshoz és a szármaradványok jó bekeveréséhez. Mindegyik rövidtárcsa
kombinálható elũtétlazítóval, hogy a berendezés még agresszívabb legyen,
és jobban szolgálja a talaj és a szárak jó elkeverését.

KERNER HELIX függesztett rövidtárcsák

HELIX

RÖVIDTÁRCSA

HAT INNOVÁCIÓ
• Tárcsák tükörszimmetrikus
X elrendezése
• Gumin nyugvó egykaros tárcsa
felfüggesztés
• Tárcsageometria
• Aprító borona
• Széles hengerprogram
5 különbözũ változattal
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• Hidraulikus munkamélység
beállítás

A Helix rövidtárcsa a legnehezebb körülmények között is sekély,
gyors és intenzív talajmƛvelést biztosít. A szimmetrikus X elrendezés oldalra húzás nélküli munkát tesz lehetũvé, minden kormányrendszerrel rendelkezũ traktornál. A nagy tárcsáknak 560 mm az
átmérũje, ezek intenzíven és homogén módon keverik össze a
legnagyobb szerves tömeget is akár 18 cm-es mélységig.

Munkaszélesség: 3 – 5,5 m

MECHANIKUS GYOMKEZELÉS - SORKÖZMÕVELÉS
CHOPSTAR sorközmƛvelũ kultivátorok
Munkaszélesség: 2 - 24 soros

A CHOPSTAR
multifunkcionális

A CHOPSTAR kultivátorcsalád szinte minden kúltúra
sorközmƛvelésére rendelkezik a megfelelũ megoldással.
A 25 – 75 cm-es sortávokra,
sũt speciális megoldásokkal is rendelkezésre áll mint
pl. 150 cm-es sortáv a tök
mƛveléséhez.
A sortávállítás könnyen és
speciális szerszámok nélkül
rövid idũ alatt elvégezhetũ!
A CHOPSTAR gépek külön
erre a célra való átszerelũ
készlet NÉLKÜL alapkivitelben átszerelhetũk hátsó
függesztésrũl FRONT függesztésƛre, vagy fordítva.

A sorokat is
mƛvelũ
csillagkerekes elem.

BIO kultuivátor sorközmƛvelés kalászosokban!

Átszerelhetũ sorvetũgéppé a CHOPSTAR SEEDER szója,
borsó, bab, lencse stb. költséghatékony kivetésére

EINBÖCK ROW-GUARD kameravezérlés
A ROW-GUARD kamerairányítási rendszer
abszolút pontosan vezérli a kultivátorokat
még nagyobb sebességeknél is. A precíziós irányítási rendszer
egy kezelũterminálon
keresztül kényelmesen beállítható a traktorból.
PONTOS
A SOROK KÖZÖTT

PRECIZIÓS KAMERA
IRÁNYÍTÁS

SZEMENKÉNTI VETÉSTECHNIKA
PRECISA XL TELESZKÓPOS szemenkénti vetũgépek
• Tartálytérfogat 50 liter

Munkaszélesség: 4-8 soros

• Kopásmentes rendszer,
vákumház együtt forog
a vetũtárcsával
• Akár 12 km/ó fölötti
vetéssebesség
• Garantált mélységtartás

PRECISA XL „E” elekromos
ISOBUS technológia

PRECISA XL VARIO
45-75cm-es sortáv
+ hidraulikus sortáv állítás!
Komplett elektromos hajtásrendszer,
Magadagoló, mƛtrágya és Micro!

INNOVATÍV SORKÖZ ÉS FELÜLETMÕVELÉS
VarioField technológia
2-gerendelyes VARIO váztechnika = moduláris rendszer
INNOVÁCIÓ a jövedelem garanciája
• Sorköz mƛvelés késes henger és
kapamodul kombinációval
• Sorköz mƛvelés késes hengerrel
• Sorköz mƛvelés kapával
• Gabona sorközmƛvelés

3-kapás szója
modul

5- kapás kukorica
modul

www.dicksonkerner.de/hu
•
•
•
•
•
1- kapás gabona
modul

Gyors, szerszám nélküli átszerelés
Sor mƛvelése ujjas tárcsával
Sor töltögetése
Teljes felület kapálása átfedéssel
Teljes felület aprítása késeshengerrel

Ujjas tárcsás
sormƛvelũ modul

Késes henger
aprító modul

SZEMENKÉNTI VETÉSTECHNIKA
KOMPAKT robosztus
Munkaszélesség: 6-8 soros

PRECIZITÁS
és teljesítmény
• kompakt robosztus konstrukció
• töltési magasság 108 cm!
• súlypont ca. 50 cm-el rövidebb
mint a versenytársaknál
• csekélyebb traktor emelũerũ igény
• központi mƛtrágya tartály 950 liter saválló
• elektro-hidraulikus fokozatmentes
mƛtrágyahajtás
• sortáv 45-75 cm hidraulikusan állítható
• komplett elektromos hajtás ISOBUS (opció)

Tũtáv állítás
olajfürdũs hajtómƛvel

Az összes beállítás
szerszám nélkül elvégezhetũ!
Paralelogramma vetũkocsi függesztés
vetňkocsi elňfeszítés rugóerňvel,
átdugható csapszeggel, könnyen állítható

115 kg vetũkocsi súly + 70 kg rugó erũ.

108 cm

(opció pneumatikus munkahenger)

Teleszkópos hidraulikus sortávállítás
45 – 50 – 60 – 70 – 75 cm

MECHANIKUS GYOMKEZELÉS – SORKÖZMÕVELÉS
MAAG SMI sorközmƛvelũ kultivátorok
Védũlemezzel vagy védũtárcsával

Munkaszélesség: 6-8 soros

Szállítási pozícióban száll. szélesség : 2,5 m

Pneumatikus volumetrikus precíziós mƛtrágya adagolás
• Merev vázzal
• Sortáv: 70 -75 cm
• Mƛtrágyaszóró tartály 720 liter

Lazítókés opció

• Felcsukható vázzal
• A mƛtrágyaszóró lekapcsolható támkerékkel
• Támkerék 155R13 gumizással

MAAG SP sorköz lazítók
Pneumatikus volumetrikus precíziós
mƛtrágya adagolás opció

Lazítókés munkamélység állítható

Munkaszélesség:
6 - 8 és 12 soros

A vágótárcsa és lazítókés magasság állítható
1. mƛvelũelem dupla fém támkerékpár elũl
2. mƛvelũelem vágótárcsa középen
3. mƛvelũelem két rugóskés a vágótárcsa
két oldalán középen
4. mƛvelũelem merev lazítókés hátul

Vágótárcsa munkamélység állítható
• Merev vázzal
• Felcsukható vázzal
• Sortáv 70 -75 cm
• A mƛtrágyaszóró lekapcsolható támkerekes egység
• Mƛtrágyaszóró tartály 720 liter
• Támkerék 155R13 gumizással

