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EURO-TILLER

- Magágykészítö 6, 7, 8, 9 és 10 m-es
   munkaszélességben



- Egyszerü kezelhetöség és nagy megbízhatóság   
  a nagy területteljesítmény érdekében.
  

Szállítási pozíció
Szállításkor a szélsô mezôk felcsukód-
nak, ez adja a biztonságos és stabil
szállíthatóságot. Erôs, mechanikus zár 
biztosítja az összes elem biztonságos
szállítását, és a hidraulikus kinyitáskor 
automatikusan kioldódik. Az oldalsó 
mezôket erôs konzol támasztja meg 
szállítás és használat közben.

MÉLYSÉGÁLLÍTÁS

Kapák – Az erôs 10x45 mm-es rugós kapák biztosítják az optimális 
magágy készítést minden talajtípuson. Az alapgép 8,5 cm-es kapa-
távolsággal szerelt. A mellsô kapasor felszerelésével a kapák közti 
távolság 6,4 cm-re csökkenthetô.

Az Euro Tiller modellek minden talajtípusnál kialakítják a tökéletes magágyat. A kapatartó egység 5 db 60x60x5 cm-es hegesztett 
gerendelybôl épül fel. Az extra felszereltségek széles választékából az Euro-Tiller egyénileg igazítható valamennyi növény-
termesztési igényhez és talajtípushoz. A megfelelô súly és a sokszámú mûvelôelem biztosítja a különbözô növények eltérô 
magágy-szerkezetének kialakítását.

A kapák mélysége központilag könnyen beállítható
(csak egy érzékelô pozíciójával). A továbbiakban az elekt-
romos mélységállítás biztosítja a magágykészítô azonos 
munkamélységét, minden alkalommal, a gép használata 
közben. A mélységállító kerék master-slave hidraulikus 
rendszere segíti a pontos munkamélység megtartását.

A kabinban lévô kapcsolóval a vezetô ki tudja kapcsolni 
az elektromos munkamélység-állítást, így a munkamély-
séget a szükségesnek megfelelôen állíthatja be, ezzel 
mélyebb vagy sekélyebb magágy készíthetô.

4 pár nagyméretû bogie 
kerék biztosítja a precíz
munkamélységet minden
körülmények között.



A HE-VA extra felszerelések sora, sok kombinációs lehetôséget biztosit az Euro-
Tiller pontos felszerelésére minden gasdaságban és az összes talajtipusra.

EURO-TILLER

A hosszú ujjas elem a henger tartókarjára van fel-
szerelve, a szöge és munkamélysége a hengertôl 
függetlenül állítható.

A mellsô Spring-Board felszerelésével a talaj 
tökéletesen elegyengethetô és a nagyobb 
rögök felaprózódnak. A Spring-Board erôs 
10x80 mm-es rugós simítólemezekbôl áll, 
az alapváltozat 8x150 mm-es simítólap-
pal rendelkezik. A Spring-Board hidrauli-
kus dôlésszögállítással rendelkezik, ami 
mûködés közben is állítható, ehhez 1 db 
kettôs mûködésû hidraulikakör szükséges.

A robusztus mellsô kapasorral 
felszerelt gép összetöri a rögöket 
és fellazítja a traktornyomot illet-
ve az összetömörödött talajt. Az 
átlagos kapák közti távolság ez 
esetben 6,4 cm. 

A mellsô kapasor munkájának 
intenzitása a csavarorsókon 
keresztül állítható be.

A gép jobb oldalán a 
vezetô egy skálán láthatja 
a Sprind-Board munka-
mélységét.

A mûvelômezôk után felszerelt Spring-
Board hatékonyan simítja le a kapák 
nyomát és kismértékben tömörít. A 
folyamatosan vibráló simítólemez 
eredményesen összetöri az utolsó han-
tokat is. A hátsó simítólemez hosszú 
ujjas elemekkel is felszerelhetô a még 
egyenletesebb talajfelszín eléréséhez.

A robusztus hátsó 
rugóujjas elem 12 
mm-es hátrahajlított 
ujjai egyetlen bak-
hátat sem hagynak, 
és a kapák nyomát 
is tökéletesen eltün-
tetik.

A nyomás és a dôlésszög is könnyen 
állítható, hogy megfeleljen az adott 
talajviszonynak.

A mûvelômezôk utáni Spring-Board simítóle-
mez össze van kapcsolva a mellsô simítóle-
mezzel, így hidrauliku-
san állítható a dôlésük.
A mellsô és hátsó 
simítólemez-egység 
egymáshoz viszonyított 
helyzete csavarorsóval 
állítható.

A 400 mm átmérôjû 
pálcás henger rugó-
ujjas elemmel együtt 
szerelve aprítja a 
felületet. A 8x40 
mm-es laposvas 
pálcákból felépülô 
henger biztosítja a 
tökéletes visszatö-
mörítést.

LAPOSVAS PÁLCÁS HENGER

ROBUSZTUS MELLSÔ KAPASOR

MELLSÔ SPRING-BOARD SIMÍTÓLEMEZ

HÁTSÓ SPRING-BOARD SIMÍTÓLEMEZ

HOSSZÚ UJJAS HÁTSÓ ELEM
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STANDARD FELSZERELTSÉG

N. A. Christensensvej 34 
DK-7900 Nykøbing Mors 
Tel.:  +45 9772 4288 
Fax: +45 9772 2112

E-mail: info@he-va.com 
Web: www.he-va.com

A termékek folyamatos 
fejlesztés alatt állnak, 
ezért a megadott mûszaki 
paraméterek változhatnak.

EXTRA FELSZERELTSÉG

•	 6	sorban	elhelyezett	10x45	mm-es	rugós	kapák
•	 Kerék:	8	db.	300/65x28	–	8	ply
•	 Hidraulikus	munkamélység-állítás
•	 Központi	munkamélység-állítás
•	 Hidraulikus	összecsukás,	automatikus	szállítási 

reteszeléssel
•	 Pótkerék
•	 Csavarokkal	rögzített	vonószem

AZ ÖN HE-VA KERESKEDÔJE

MÛSZAKI ADATOK

Csavarrögzítésû vonó-
szem alapfel-szerelt-
ségként

Extra felszereltségként vonópad
vagy 80 mm-es golyós vonószem
is rendelhetô

Pótkerék minden Euro-
Tiller
modellhez

•	 Mellsô kapasor csavarorsós mélységállítással
 a simítólemez elôtt – 6,4 cm-es kapák közti
 távolsággal
•	 Spring-Board mellsô simítólemez (kettôs mûködésû 

hidraulikacsatlakozás szükséges)
•	 Spring-Board hátsó simítólemez
•	 Hátsó rugóujjas elem
•	 Laposvas pálcás henger, 400 mm-es átmérôvel, 

magában foglalja a hosszú ujjas elemet is 
(kivéve a 10 m-es modellt)

•	 2x4	kapás	nyomlozíyó készlet
•	 Közúti világítás

Típus
Kapák 
száma 

Kapaosztás Vonóerô-
igény (LE) 

Szükséges 
hidraulikus kör 

Szállítási 
magasság

Szállítási 
szélesség

6.00 m standard 69 db 8.5 cm 120 +
2 db 

kettôsmûködésû 2,80 m 3,00 m

7.00 m standard 82 db 8.5 cm 150 +
2 db 

kettôsmûködésû 3,30 m 3,00 m

8.00 m standard 94 db 8.5 cm 175 +
2 db 

kettôsmûködésû 3,80 m 3,00 m

9.00 m Standard 3 m 
széles középsô taggal 106 db 8.5 cm 200 +

2 db 
kettôsmûködésû 4,30 m 3,00 m

9.00 m Standard 4 m 
széles középsô taggal 106 db 8.5 cm 200 +

2 db 
kettôsmûködésû 3,80 m 4,00 m

10.00 m standard 118 db 8.5 cm 225 +
2 db 

kettôsmûködésû 4,30 m 4,00 m


