TURBULENT

DISCUIREA
SI DEZMIRIŞTIREA
TRIOLENT TX

DUOLENT DX

FANTOM FX

G – GX

KRTEK DG

eXtra STEEL line®
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CULTIVATOARE CU CISEL

TURBULENT

adâncime maximă
mărunţire
mixare
nivelare
• min.
• max.

Utilizarea cultivatoarelor cu cuţite cisel TURBULENT aduce o serie intreagă de
avantaje tehnologice. Solul este lucrat in adâncime şi mixat, pană la o adâncime
de 35 cm. Adâncimea normală de prelucrare este de 18–25 cm, deci
asemănătoare cu adâncimea brazdei de plug. Cele patru rânduri de brăzdare
cu cuţite cisel asigură o lucrare de inaltă calitate a solului pe toată lăţimea si
adâncimea de lucru reglate. Chiar şi la lucru in adâncime solul este bine
mărunţit, iar apariţia de bulgări este minimă. Chiar dacă solul este prelucrat pe
toata lăţimea de lucru nu are loc tasarea stratului de sub solul fertil. Acest lucru
permite o excelentă infi ltrare a apei in straturile de sub solul fertil. Pentru
ca profi lul solului să fi e tăiat pe toată suprafaţa, pe brăzdare se pot monta
aripioare laterale auxiliare. Acest lucru permite ulterior dezvoltarea foate bună
a rădăcinilor plantelor.Cultivatorul TURBULENT reprezintă o solutie şi pentru

35 cm
••••
••••
••••

AVANTAJE
• adâncime mare la prelucrare
• rezistenţă relativ redusă la tractare
• pătrundere excelentă a brăzdarelor în sol
• rabatare hidraulică la lăţimea de transport până la 3 m
• cadru dimensionat puternic (proﬁ l 100 x 100 x 8)
• forma brăzdarelor nu termite înfundarea cu resturil
de plante
• posibilitate de lucru în sol umed
• randament mare
• nivelare solului
• reglare hidraulică a adâncimii de lucru a discurilor
de nivelare
• posibilitate de lucru cu sectiile laterale rabatate
(Turbulent 5)

incorporarea unor cantităţi mari de resturi vegetale de după recoltat sau
a mraniţei. Distanţele mari dintre brăzdare permit utilajului o trecere bună,

Număr de rânduri cu brăzdare

paiele sau mranița fi ind bine amestecate cu pământul. Partea de resturi

Pas rânduri

780 mm

vegetale rămasă la suprafaţă este foarte mică, chiar mai mică decât in cazul

Deschidere cadru

880 mm

grapelor cu discuri.

Pas brăzdare

®

eXtra STEEL line

75 mm/240 mm cu aripioare

Adâncime de lucru

max. 350 mm

Asigurare brăzdare

cu arcuri

Forţă de desprindere
Tăvălugi posibili
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200 mm

Protectie brăzdare

Sectie de nivelare

2

4

450 kg
discuri ø 460 mm
dublu pneumatic, segmentat, ring, LTX

CULTIVATOARE CU CISEL

TURBULENT

brăzdare cu daltă pe patru rânduri

discuri de nivelare
tăvălug pneumatic posterior,
mai multe informaţii la pagina 14

Dalta cisel cu aripioare pt. lucrul
la adâncimi mai mici.

Dacă nu se utilizează tăvălugul mic pneumatic apar bulgă.
Ulterior, în primăvară, solul se usucă mai repede.

Parametrii utilajului
Lăţime de lucru

În cazul în care se doreste o lucrare la o adâncime mai mare, utilajul
Turbulent 5 se poate rabata, utilizându-se un tractor mai puţin puternic.

unităţi
m

TURBULENT 3

TURBULENT 5

3

4,7

Lăţime de transport

m

3

3

Adâncime de lucru

cm

max. 35

max. 35

Putere necesară*

kW/cp

150–220/200–300

220–330/300–450

Randament de lucru

ha/oră

2,4–3,6

3,6–5,4

Viteză de lucru

km/oră

8–12

8–12

Număr de brăzdare
Greutate**

buc

15

23

kg

3600

5850

* Tractor recomandat. Forţa reală de tracţiune depinde de condiţiile de sol.
** Greutate cu tăvălug pneumatic dublu.
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Daltă cu lamelă SK, mai multe informaţii
la pagina 15.

Dalta cisel fără aripioare.
Prelucrează bine solul până
la 35 cm adâncime cu o
rezistenţă de tractare redusă.
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CULTIVATOARE CU CISEL

TRIOLENT TX

adâncime maximă
mărunţire
mixare
nivelare
• min.
• max.

Utilajul efectuează lucrări echivalente arăturii si discuirii, dar şi prelucrarea
solului la o adâncime mai mare comparativ cu adâncimea arăturii. Utilajul
este dotat cu trei rânduri de organe de lucru, cu pas intre brăzdare
de 290 mm, ceea ce asigură o lucrare de calitate a solului şi incorporarea
resturilor de vegetale, cu o rezistenţă relativ mai mică la tracţiune. Brăzdarele
sunt prevăzute cu protecţie cu arcuri, cu forţă impotriva eliberării de 450 kg,
fapt care permite lucrul pană la adâncimea de 35 cm. Pentru lucrul la
adâncimea de pană la 20 cm brăzdarele pot fi prevăzute cu aripioare de
tăiere pe intreaga suprafaţă. Pentru adâncimi mai mari se recomandă lucrul
fără aripioare, ceea ce reduce semnifi cativ rezistenţa la tractare. Prin aceasta
nu se reduce insă calitatea prelucrării. Dălţile brăzdarelor pot fi dotate cu
lamele SK, care reduc semnificativ uzura brăzdarelor, asigurandu-le o
geometrie optimă pe toată durata lor de viaţă. După brăzdare sunt
dispuse discurile, care nivelează suprafaţa solului. Pentru a se realiza
o structură optimă a terenului prelucrat şi a unei tasări bune, trebuie ales
şi un tăvătug corespunzător. Sunt disponibile 6 tipuri de tăvălugi. Tăvălugul
asigură nu numai menţinerea adâncimii de lucru a utilajului, dar şi
omogenizarea ulterioară a solului, mărunţirea bulgărilor şi nivelarea
suprafeţei terenului. Se poate lucra şi cu secţiile laterale rabatate,
utilizandu-se astfel un tractor mai puţin puternic, dar atingându-se
o adâncime maximă de prelucrare.

AVANTAJE
• adâncime mare la prelucrare
• randament mare de lucru
• fără pericol de înfundare cu resturi de plante
• construcţie simplă
• greutate redusă
• rabatabil hidraulic pentru transport la lăţimea de 3 m
• nivelare cu ajutorul discurilor reglabile
• protectie cu arcuri uşor de întreţinut, şi cu forţă
mare împotriva eliberării
• optional 6 variante de tăvălugi de tasare
• posibilitate de lucru cu sectiile rabatate (var. NS)

Număr de rânduri cu brăzdare

780 mm

Deschidere cadru

880 mm

Pas brăzdare
Lăţime brăzdare
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290 mm
75 mm / 330 mm cu aripioare

Adâncime de lucru

max. 350 mm

Protectie brăzdare

cu arcuri

Sectie de nivelare
Tăvălugi posibili

4

3

Pas rânduri

Forţă de desprindere

eXtra STEEL line®

35 cm
••••
••••
••••

450 kg
discuri ø 460 mm
tubular, dublu, segmentat, crosskill, ring, LTX

CULTIVATOARE CU CISEL

Tăvălug posterior, mai multe informaţii la
pagina 14

TRIOLENT TX

discuri de nivelare

brăzdare cu daltă pe trei rânduri

Dalta fără aripioare permite o lucrare
foarte adâncă, până la 35 cm,
cu rezistenţă redusă la tracţiune.

Tăvălug segmentat posterior, pentru spargerea bulgărilor.

Parametrii utilajului
Lăţime de lucru

3 rânduri de brăzdare asigură mixarea perfectă a resturilor de plante.

unită
m

Triolent TX 300 N

Triolent TX 350 N

Triolent TX 380 NS

Triolent TX 470 NS

3

3,5

3,8

4,7

Lăţime de transport

m

3

3,5

2,2

3

Adâncime de lucru

cm

max. 35

max. 35

max. 35

max. 35

Putere necesară*

kW/cp

110–165/150–225

120–175/160–240

125–190/170–255

150–220/200–300

Randament de lucru

ha/oră

2,4–3,6

2,8–4,2

3–4,6

3,8–5,6

Viteză de lucru

km/oră

8–12

Număr de brăzdare
Greutate**

8–12

8–12

8–12

buc

10

13

13

16

kg

1665

1920

2655

3010

* Tractor recomandat. Forţa reală de tractare depinde de condiţiile de sol.
** Greutate cu tăvălug dublu.
N – maşină purtată, NS – maşină purtată rabatabilă
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Daltă cu aripioare pentru tăierea
pe întreaga suprafaţă, până
la adâncimea de 20 cm.
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CULTIVATOARE CU CISEL

DUOLENT DX

adâncime maximă
mărunţire
mixare
nivelare
• min.
• max.

Cultivatorul DOULENT este un cultivator universal pentru prelucrarea solului
după recoltare sau pentru lucrări pană la adâncimea de 35 cm. Utilajul este
dotat cu două randuri de brăzdare cu daltă, care pot fi completate cu aripioare
pentru tăierea pe intreaga suprafaţă. Astfel se poate executa prelucrarea
terenului la adâncimi normale de lucru, cu o rezistenţă redusă la tracţiune.
În cazul prelucrării la adâncimi mai mari se poate lucra fără aripioare,
reducându-se astfel semnifi cativ rezistenţa la tracţiune a utilajului, ceea ce
permite utilizarea unui tractor corespunzător. Dacă este nevoie se poate
demonta intregul brăzdar, reducându-se astfel numărul total de brăzdare
de lucru şi prin aceasta şi rezistenţa la tracţiune. Modalitatea de rabatare
a utilajului permite şi lucrul maşinii in poziţie rabatată. Deci in anumite situaţii
se poate reduce lăţimea de lucru a utilajului, putându-se astfel lucra la
adâncimea maximă şi locurile foarte tasate, unde in caz de deschidere completă
puterea tractorului nu ar face faţă. La utilajul DUOLENT sunt utilizate brăzdare
cu o construcţie verificată, protejate cu arcuri puternice cu forţă mare impotriva
desprinderii, 450 kg. Forma optimă a brăzdarelor asigură o foarte mică
rezistenţă la tracţiune şi un excelent efect de mixare. Spaţiul dintre brăzdare
permite trecerea resturilor vegetale foarte uşor, aşadar utilajul practic nu se
incarcă nici in cele mai dificile condiţii de lucru. Calitatea lucrării ulterioare este
infl uenţată major şi de discurile de după brăzdare. Aceste discuri nu numai că
niveleaza solul după brăzdare, dar formează şi o structură fină a suprafeţei
lucrate. Este foarte importantă şi alegerea formei optime a tăvălugului posterior,
care işi aduce un aport semnificativ la rezultatul calităţii lucrării. Tăvălugul nu
numai că tasează solul, dar il şi mărunţeşte şi il nivelează. Alegerea tipului de
tăvălug depinde de tipul de sol şi de modul.

6
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eXtra STEEL line®

35 cm
••••
••••
••••

AVANTAJE
• adâncime mare la prelucrare
• randament mare
• pătrundere excelentă a brăzdarelor în sol
• rezistenţă relativ redusă la tractare
• construcţie simplă
• variantă purtată
• rabatare hidraulică la lăţimea de transport
până la 3 m (de la DX 350)
• posibilitate de lucru cu sectiile rabatate (var. NS)
• cadru dimensionat puternic (proﬁ l 100 x 100 x 8)
• forma brăzdarelor nu permite înfundarea
cu resturi de plante
• optional 6 variante de tăvălugi de tasare
• protectie cu arcuri uşor de întreţinut cu forţă mare
împotriva eliberării
Număr de rânduri cu brăzdare

2

Pas rânduri

780 mm

Deschidere cadru

880 mm

Pas brăzdare
Lăţime brăzdare

420 mm
75 mm / 440 mm cu aripioare

Adâncime de lucru

max. 350 mm

Protectie brăzdare

cu arcuri

Forţă de desprindere
Sectie de nivelare
Tăvălugi posibili

450 kg
discuri ø 460 mm
tubular, dublu, segmentat, crosskill, ring, LTX

CULTIVATOARE CU CISEL

tăvălug posterior, mai multe informaţii la pagina 14

DUOLENT DX

discuri de nivelare

brăzdare cu daltă pe două rânduri

Dalta fără aripioare permite o lucrare
foarte adâncă, până la 35 cm,
cu rezistenţă redusă la tracţiune.

Tăvălug posterior ring destinat special pentru solurile ude şi lipicioase.

Parametrii utilajului
Lăţime de lucru

unită
m

Dalta cu aripioare pentru tăierea
pe întreaga suprafaţă, până
la adâncimea de 20 cm.

Duolent se caracterizează printr-o permeabilitatea foarte bună a resturilor
de plante.

Duolent DX 210 N

Duolent DX 300 N

Duolent DX 350

Duolent DX 380 NS

Duolent DX 460 NS

Duolent DX 550 NS

2,1

3

3,5

3,8

4,6

5,5

Lăţime de transport

m

2,1

3

3,5

2,1

3

3

Adâncime de lucru

cm

max. 35

max. 35

max. 35

max. 35

max. 35

max. 35

Putere necesară*

kW/cp

65–100/90–135

90–135/120–180

105–160/140–210

120–180/160–240

150–225/200–300

180–270/240–360

Randament de lucru

ha/oră

1,7–2,5

2,4–3,6

2,8–4,2

3–4,6

3,7–5,5

4,4–6,6

Viteză de lucru

km/oră

8–12

Număr de brăzdare
Greutate**

8–12

8–12

8–12

8–12

8–12

buc

5

7

9

9

11

13

kg

1060

1375

1585

2220

2515

2870

* Tractor recomandat. Forţa reală de tractare depinde de condiţiile de sol.
** Greutate cu tăvălug dublu.
N – maşină purtată, NS – maşină purtată rabatabilă

C M Y K strana 7

7

CULTIVATOARE

FANTOM FX

adâncime maximă
mărunţire
mixare
nivelare
• min.
• max.

Cultivatorul FANTOM este un utilaj purtat cu trei rânduri de brăzdare.
Brăzdarele sunt formate din bare curbate din oţel de arc cu secţiune
35 x 35 mm, prevăzute cu dălţi speciale sau cu dălţi cu două capete.
Pentru nivelarea suprafeţei, după brăzdare se utilizează o grapă
asimetrică din sârmă, care se evidenţiază printr-un eficient efect de
nivelare, cu permeabilitate mare pentru resturile de plante. Tăvălugul
posterior asigură o tasare ulterioară optimă şi o dirijare precisă pe
inălţime a utilajului. Datorită construcţiei sale, cultivatorul FANTOM
este extrem de universal, putând fi utilizat şi la prelucrare tip arătură,
dar şi la prelucrarea solului inainte de semanat sau la fertilizare.
Greutatea mică a utilajului reduce solicitarea părţii din spate
a tractorului la transport. Mulţumită construcţiei sale simple şi robuste,

25 cm
••••
••••
••••

AVANTAJE
• adâncime mare la prelucrare
• posibilitate de modiﬁ care a pasului brăzdarelor
• pătrundere excelentă a brăzdarelor în sol
• construcţie simplă
• variantă purtată
• greutate redusă
• rabatare hidraulică la lăţimea de transport până
la 3 m (de la FX 350)
• cadru dimensionat puternic (proﬁ l 100 x 100 x 8)
• forma brăzdarelor nu permite înfundarea
cu resturil de plante
• rezistenţă relativ redusă la tractare
• randament mare
• posibilitate de lucru cu utilajul rabatat (var. NS)

cultivatorul FANTOM oferă un compromis optim in ceea ce priveşte
preţul şi valoarea utilă.

Număr de rânduri cu brăzdare

800 mm

Deschidere cadru

730 mm

Pas brăzdare
Lăţime brăzdare

eXtra STEEL line®

55–80 mm
max. 250 mm

Protectie brăzdare

suport elastic 35 x 35 mm

Sectie de nivelare
Tăvălugi posibili
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225–270 mm

Adâncime de lucru
Forţă de desprindere

8

3

Pas rânduri

450 kg
grapă din sârmă
tubular, ring

KYPŘIČE

tăvălug posterior, mai multe
informaţii la pagina 14

FANTOM FX

grapă din sârmă

brăzdare cu daltă pe trei rânduri

Daltă bilaterală forjată.

Daltă cu lamelă de întărire SK pentru o durabilite,
mai mare multe informaţii la pagina 15.

Construcţie simplă, însă masivă.

Parametrii utilajului
Lăţime de lucru

Posibilitate de utilizare a unor dispozitive laterale pentru o mai bună nivelar
a solului între două brazde consecutive.

unită
m

Fantom FX 300 N

Fantom FX 350 N

Fantom FX 470 NS

3

3,5

4,7

Lăţime de transport

m

3

3,5

3

Adâncime de lucru

cm

max. 25

max. 25

max. 25

Putere necesară*

kW/cp

110–165/150–225

120–180/160–240

od 147/200

Randament de lucru

ha/oră

2,4–3,6

2,8–4,2

3,7–5,5

Viteză de lucru

km/oră

8–12

8–12

8–12

buc

11/13

13/15

17/21

kg

1100

1350

2030

Număr de brăzdare
Greutate**

* Tractor recomandat. Forţa reală de tractare depinde de condiţiile de sol.
** Greutate cu tăvălug tubular.
N – maşină purtată, NS – maşină purtată rabatabilă
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CULTIVATOARE CU BRĂZDARE

GX

adâncime maximă
mărunţire
mixare
nivelare
• min. • max.

Cultivatoarele cu brăzdare G/GX sunt destinate lucralilor de dezmiristire,
pentru toate culturile. Cu ele se poate executa şi împrăştierea bălegarului,
a paielor măcinate şi a resturilor vegetale. Aceste utilaje sunt foarte bune
şi la prelucrarea solului fără arătură. Utilajul este compus dintr-un cadru
pe care sunt amplasate două rânduri de brăzdare săgeată. Discuitoarele
din seria G au brăzdarele protejate cu ajutorul unui şurub de torsiune şi
variantele GX au o protectia cu arcuri, compatibile cu solurile pietroase.

15 cm
••••
••••
••••

AVANTAJE
• randament mare
• construcţie simplă
• variantă purtată
• rabatare hidraulică la lăţimea de transport
până la 3 m
• cadru dimensionat puternic (proﬁ l 100 x 100 x 8)
• posibilitate de lucru cu utilajul rabatat (var. NS)

Pe traversa posterioară a cadrului este amplasat un rând de discuri, care
asigură nivelarea suprafeței solului. Se pot alege mai multe tipuri
de tăvălugi: tubular, segmentat, crosskill, dublu, ring, LTX. Posibilitate
de montare a roţilor din faţă pentru copiere.
Tăvălugul îndeplineşte două funcţii:
a) nivelează suprafaţa solului şi sparge bulgării

Număr de rânduri cu brăzdare

b) prin limitoarele reglabile de pe cadru se ajustează adâncimea

Pas rânduri

800 mm

Deschidere cadru

840 mm

Pas brăzdare

420 mm

necesară prelucrării solului

Lăţime brăzdare

eXtra STEEL line®

max. 150 mm

Protectie brăzdare

şurub de torsiune / arc

Forţă de desprindere
Tăvălugi posibili
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470 mm

Adâncime de lucru

Sectie de nivelare

10

2

450 kg
discuri ø 420 mm
tubular, dublu, segmentat, crosskill, ring, LTX

CULTIVATOARE CU BRĂZDARE

tăvălug
vălug posterior, mai multe informaţii la pagina 14

cultivatoare

brăzdare cu daltă pe două rânduri

Protectie cu arcuri a brăzdarelor pentru utilizare multilaterală - varianta GX.

Parametrii utilajului
Lăţime de lucru

unită
m

GX

Protectie cu şurub de torsiune exclusiv pentru solurile fără pietre – varianta G.

G (GX) 210 N

G (GX) 300 N

G (GX) 380 NS

G (GX) 460 NS

G (GX) 550 NS

G (GX) 660 NS

2,1

3

3,8

4,6

5,5

6,6

Lăţime de transport

m

2,1

3

2,1

3

3

4

Adâncime de lucru

cm

max. 15

max. 15

max. 15

max. 15

max. 15

max. 15

Putere necesară*

kW/cp

60–90/80–120

80–120/110–165

100–150/140–210

130–195/175–265

160–240/220–330

190–285/260–390

Randament de lucru

ha/oră

1,7–2,5

2,4–3,6

3–4,6

3,7–5,5

4,4–6,6

5,3–7,9

Viteză de lucru

km/oră

8–12

Număr de brăzdare
Greutate**

8–12

8–12

8–12

8–12

8–12

buc

5

7

9

11

13

15

kg

760 (960)

1140 (1410)

1550 (1980)

1740 (2230)

2070 (2650)

2200 (2810)

* Tractor recomandat. Forţa reală de tractare depinde de condiţiile de sol.
** Greutate cu tăvălug tubular.
G – protectie cu şurub de torsiune, GX – protectie cu arcuri
N – maşină purtată, NS – maşină purtată rabatabilă
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SCARIFICATOR DE ADÂNCIME

KRTEK DG

adâncime maximă
mărunţire
mixare
nivelare
• min. • max.

Scarificatorul de adâncime Krtek este destinat dislocării stratului de sol tasat,

60 cm
••••
••••
••••

AVANTAJE

nepermeabil, care s-a întărit permanent ca urmare a prelucrării tehnologice
normale (arat, transport, recoltare). Prin prelucrarea efectuată cu ajutorul
scarificatorului de adâncime se îmbunătățește semnificativ microclimatul din
sol (posibilitatea captării unei mai mari umidităţi şi aerisirea mai bună
generează recolte mai mari). Utilajul este destinat utilizării în toate condiţiile de
sol, lucru permis de protectia hidraulică. Nu trebuie utilizat anual deoarece prin

• randament mare
• cadru dimensionat puternic
• asigurare hidraulică puternică
• brăzdare cu lamele de întărire SK
• posibilitate de montare a unor roţi de sprijin
• posibilitate de montare de tăvălugi

masurile luate împotriva tasării, solul se amelioreaza singur ca urmare a acţiunii
apei, îngheţului, rădăcinilor şi microorganismelor. Permite lucrarea stratului
de sub arătură, fără pericol de amestecare a aşa-zisului pământ mort
cu solul fertil. Se utilizează în cazul în care nu se poate împiedica tasarea
excesivă a solului ( de ex. după cultura de sfeclă de zahăr). Înnoirea absorbţiei
de apă pe terenurile exagerat de ude.
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✗

Număr de rânduri cu brăzdare

1

Pas rânduri

700 mm

Deschidere cadru

900 mm

Pas brăzdare

180 mm

Adâncime de lucru

max. 600 mm

Protectia brăzdarelor

hidraulică

Forţă de desprindere

1700 kg

SCARIFICATOR DE ADÂNCIME

Roată copiatoare de sprijin.

KRTEK DG

Tăvălug segmentat posterior.

Brăzdar săgeată.

Brăzdar săgeată cu lamele SK,
mai multe informaţii la pagina 15.

Protectie hidraulică automată pentru lucrul în toate condiţiile de sol.

Parametrii utilajului
Lăţime de lucru

Prelucrarea stratului de sub arătură, fără pericol de amestecare a aşa-zisului
pământ mort cu solul fertil.

unită
m

Krtek DG 3

Krtek DG 5

2,2

3

Lăţime de transport

m

2,1

3

Adâncime de lucru

cm

max. 60

max. 60

Putere necesară*

kW/cp

110–165/150–225

180–270/240–360

Randament de lucru

ha/oră

0,8–2,0

1,4–3,3

Viteză de lucru

km/oră

4–10

4–10

Număr de brăzdare
Greutate

buc

3

5

kg

670

960

* Tractor recomandat. Forţa reală de tractare depinde de condiţiile de sol.
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DIVERSITATEA UTILAJELOR FARMET
ZADNÍ VÁLCE
Tăvălug Crosskill ∅ 400 mm

Tăvălug segmentat ∅ 540 mm

Lucru excelent pe soluri uşoare,

Lucru excelent pe soluri medii

medii şi grele, mărunţeşte foarte

şi grele, mărunţeşte şi dislocă

bine bulgării, se regleză mai dificil

bine bulgării, reglare bună

pe adâncime, necesită cantităţi

pe adâncime.

mici de resturi de plante
la suprafaţa solului.

Tăvălug tubular ∅ 510 mm

Tăvălug dublu
tub ∅ 400 mm

Lucrări de calitate pe solurile

bară ∅ 350 mm

cu duritate medie şi uşoare,
ghidare bună pe adâncime,

Mărunţire excelentă pe toate

efect bun pentru nivelarea

tipurile de sol, nivelare excelentă

solului.

a suprafeţelor solurilor, reglare
precisă pe adâncime.

Tăvălug Ring ∅ 500 mm

Tăvălug dublu pneumatic
∅ 820 / ∅ 520 mm

Lamelele din spate împrăştie
bulgării direct sub roţile

Mărunţire şi tasare excelentă,

formate din segmente inelare,

reglare precisă pe adâncime,

care îi macină.

prelucrare pe toată suprafaţa.
Foarte rezistent la lipire,
compatibil cu toate tipurile
de sol.

Tăvălug LTX ∅ 586 mm
Lucrări de calitate pe toate
tipurile de sol, reglare bună
pe adâncime, recomandat
şi pentru solurile umede
cu resturi de plante.

Tăvălug pneumatic
TURBULENT

Tăvălug dublu

Tăvălug tubular

Tăvălug Ring

Tăvălug segmentat

•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Tăvălug pneumatic

Tăvălug dublu

Tăvălug tubular

••••
••••
••••
••••
••••

••••
••••
••••
••••
••••

••••
••••
••••
••••
••••

•
•
•

TRIOLENT TX
DUOLENT DX
FANTOM FX
G / GX

Tăvălug Crosskill

Tăvălug LTX

•
•

•
•
•

•
•

•

•

Tăvălug Ring

Tăvălug segmentat

Tăvălug Crosskill

Tăvălug LTX

••••
••••
••••
••••
••••

••••
••••
••••
••••
••••

••••
••••
••••
••••
••••

••••
••••
••••
••••
••••

KRTEK DG

Mărunţire
Tasare
Pe adâncime
Rezistenţă la înfundare
Compatibilitate cu solurile pietroase
Compatibilitate cu solurile umede
Soluri grele
Soluri medii
Soluri uşoare
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DA

NU

NU

DA

DA

NU

DA

••••
••••
••••

••••
••••
••••

••••
••••
••••

••••
••••
••••

••••
••••
••••

••••
••••
••••

••••
••••
••••

PIESE DE SCHIMB ORIGINALE

Reducerea consumului de carburant mulţumită
lamelelor din metal dur
Compoziţia optimizată a metalului dur de lamele şi tehnologia specialăă de
de lipitură
lilipi
pitu
pi
tură
tu
ră
la temperatură joasă, asigură o excelentă rezistenţă atât la uzura prin frecare,
reccar
a e,
cât şi la impacturile cu pietrele din sol. Datorită acestui lucru, brăzdarele
le
prezintă de obicei în practică o durată de viaţă de 2–3 ori mai mare
comparativ cu sapele clasice cu tăiş forjat. Principalul avantaj îl
reprezintă însă consumul redus de carburant al tractorului. Economia
de motorină este de obicei 10–15 %. Acest lucru se datorează faptului că
că,,
sub influenţa uzurii treptate, nu se modifică nici lungimea şi nici forma brăzdarului.
brăz
brăz
br
ă daaru
ulu
ui.

Piese de schimb originale
Toate piesele de schimb originale sunt
marcate pe partea crestată cu logoul Farmet.

Societatea Farmet produce majoritatea pieselor detasabile ale utilajelor în uzina proprie, prin proprii tehnologii de producţie. Toate
organele de lucru ale utilajelor Farmet sunt fabricate din oţeluri aliate de cea mai înaltă calitate. Pentru atingerea caracteristicilor
solicitate şi a funcţionării îndelungate, au fost dezvoltate procedee tehnologice speciale pentru fabricarea pieselor de schimb. Fie
că este vorba de duritate sau de rezistenţa maximă la frecare, obiectivul îl reprezintă întotdeauna viabilitatea. Numai utilizarea de piese
de schimb detasabile originale Farmet poate asigura utilizatorilor randamentul mare şi cheltuielile reduse de exploatare a utilajelor.

eXtra STEEL line®
În anul 2008 a fost implementată noua tehnologie de fabricare eXtra STEEL line, care permite utilizarea unor materiale nobile dure nu
numai la organele de lucru ale utilajului, dar şi la componentele extrem solicitate ale cadrelor principale şi ale mecanismelor de reglare.
Locurile excesiv expuse ale cadrele utilajelor sunt compuse din elemente din oţeluri de duritate de câteva ori mai mare comparativ
cu materialele normale calitative de construcţie. Mulţumită tehnologiei eXtra STEEL line se atinge o greutate mai redusă a utilajelor,
mărindu-se semnificativ viabilitate în cele mai grele condiţii de exploatare.
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Tel.: +420 491 450 140, 122
Fax: +420 491 450 136
E-mail: obchodzt@farmet.cz

www.farmet.ro
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Este posibil ca datele menţionate în prospect să nu fie actuale.
Datele actual se găsesc la www.farmet.ro

Se rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.
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