- Sokoldalú függesztett magágykészítö

…minden talajtípushoz

KULTI-DAN

- Egyszerü és hatékony müvelés bármilyen talajtípuson

A Kulti-Dan rugalmas, függesztett magágykészítô, amely a kiegészítô felszerelések széles sorával bármilyen gazdaságban, sokféle talajtípuson,
többféle traktorhoz alkalmazható. A nagy mélységállító kerekek vezetik a gépet a talajon, míg a nagy súly biztosítja a megfelelô munkamélységet akár a kemény talajon is.

Rugós kapák
A Kulti-Dan 10x32 mm-es kapái 4 sorban vannak felszerelve 40 cm-es sortávolsággal. Az alap kapaosztás 10 cm (lehetséges 8 cm).
A kapák szöge a beállítókar segítségével könnyen és gyorsan állítható 4 különbözô pozícióba a talaj
típusától és a teljesítménytôl függôen.

Automatikus
szállítási
biztosítás

A nagyméretû kerekek
6.00x12-es méret biztosítja a
nagy pontosságú mélységtartást.
A kerekeket csavarorsóval lehet
beállítani, és a mélység egyforma beállítását skála is segíti. Az
állítható sárkaparó biztosítja a
problémamentes mûködést.

– rögzíti az
oldalsó tagokat
a hidraulikusan
csukható
modelleken.

VONÓRÚD / EXTRA FELSZERELTSÉG
A kihúzható vonórúd
félig függesztetté teszi a gépet úgy, hogy a 3 pont függesztés elônyeit
megtartja. A fel- és lekapcsolás a vezetôfülkébôl végrehajtható egy
kötél segítségével.

A „Pivot flex”
vonórúd –
csökkenti a
nyomást és
tehermentesíti
a traktor 3 pont
függesztését.
Ezenfelül lehetôvé
teszi a kis ívû
kanyarodást a
gép megemelése
nélkül. A KultiDan 2.20 m–5.20
m-es modelleken
használható.

HE-VA extra felszereltség
- biztosítja a Kulti-Dan optimális beállítását minden gazdaságban az összes talajtípursa

SIMÍTÓLEMEZ
A simítólemez hatékonyan egyengeti el
a talajt és töri össze a rögöket mielôtt
a kapák dolgozni kezdenek. A beállítás
könnyen végrehajtható a csavarorsóval
– nincs szükség szerszám használatára.
Az erôs rugók megvédik a simítólemezt
a túlterheléstôl, melyet a kövek ütése
okozna.

HOSSZÚ RUGÓUJJAS ELEM
A hosszú rugóujjas hátsó elem teljesen
elegyengeti a kapák nyomát. A mélység
és a dôlésszög is könnyen változtatható,
így elérhetô a kívánt mûködési minôség.

KOMBI ELMUNKÁLÓ
A kombi elmunkáló egy kombináció, ami a hosszú rugóujjas
elembôl és hengerbôl áll. Ez a
kombi elmunkáló biztosítja az
egységes, tökéletes és egyenletes
magágyat közepesen kötött talajon is, mivel egyenget és visszatömörít egyidejûleg.

HENGER

DUPLA HENGER
A henger / dupla henger visszatömöríti a megmûvelt földet, így az
a nedvességet megôrzi, a henger a
nagyobb rögöket is széttöri. A nyomás a rugó elôfeszítésével állítható.

KULTI-DAN

ALAPFELSZERELTSÉG

EXTRA FELSZERELTSÉG

• 4 sorban elhelyezett 10x32 mm-es
rugós kapák
• állítható kapaszög
• gyors felkapcsolás
• mélységállítás (kerék 6.00x12)
• hidraulikus összecsukás automata
szállítási biztosítással a 4,6 m-es
modellektôl

A Kulti-Dan gyorskapcsoló egységgel szerelt a könnyû és
gyors fel- és leszereléshez. Ez könnyebbé teszi a gép tárolási helyzetbe állítását.

Munkaszélesség
(m)

Szállítási
szélesség
(m)

Tagonkénti
Extra
Simítólemez
kapaszám felszereltség súlya (kg)
nélküli súly
(kg)

2,20

2,20

22

370

2,80

2,80

28

3,40

2,40

4,00

Szállítás közben a szárnyak befelé dôlt állapotba
csukódnak, hogy még keskenyebb legyen. A szállítási
szélesség mindig 3,00 m alatti.

Hosszú
rugóujjas
elem súlya
(kg)

Kombi
elmunkáló
súlya (kg)

Henger
súlya
(kg)

Dupla
henger súlya
(kg)

Vonóerôigény
(minimális)

41

49

160

135

195

25-35

423

47

64

189

158

231

35-45

6+22+6

556

73

94

275

235

328

45-55

3,00

6+28+6

609

79

109

304

258

362

50-60

4,60

2,40

12+22+12

761

83

108

321

271

388

60-75

5,20

3,00

12+28+12

819

89

123

350

294

415

70-90

5,80

2,40

18+22+18

897

115

138

380

318

450

80-90

6,40

3,00

18+28+18

955

121

153

409

341

490

80-100

AZ ÖN HE-VA KERESKEDÔJE

N. A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors
Tel: +45 9772 4288
Fax: +45 9772 2112
Email: info@he-va.com
Web: www.he-va.com

A termékek folyamatos
fejlesztés alatt állnak,
ezért a megadott
mûszaki paraméterek
változhatnak.
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• 12x32 mm-es erôsített kapák
• simítólemez
• hosszú rugóujjas elem
• kombi elmunkáló
• henger
• dupla henger
• kihúzható vonórúd
• „pivot flex” vonórúd 5,20 m-ig
• 8 cm-es kapaosztás
• hidraulikus összecsukás a 3,40 m és 4,00 m-es modellekhez

