


A kombinált CULTIRAPID R-line rendkívül 
innovatív munkagép talajműveléshez és 
magágy előkészítéshez.
Nagyon sokoldalú a szántóföldi munkában, 
moduláris rendszerű, és tökéletesen 
hozzáilleszthető a gazdálkodók szükségle-
teihez.  
A különböző művelő elemek cseréje révén 
számos művelet végezhető el, ami ideális 
partnerré teszi ezt a gépet mind az őszi, mind 
a nyári talajműveléshez, mind nagyoláshoz, 
mind lezáráshoz.  

Ez a maga nemében egyedülálló eszköz 
féligfüggesztett változatában jó alternatívája a 
forgóboronának, mivel lényegesen csökkenti 
a műveleti költségeket, és kiváló ergonómiai 
eredményeket garantál.
A műveleti sebesség 5 és 15 km/óra között 
állítható be.

• Hidraulikusan felcsukható 2 részes keret 
• Hárompont felfüggesztő karok a traktorhoz 
• Nyomlazítók (külön megrendelésre)
• Simítórúd, merev és magasságban 

állítható (rendelhető kibillentett változat) 
• Nagyméretű elfordítható tartóvázra 

szerelt 510 mm-es csipkés vágótárcsák, 
zsírozható háromszoros védelemmel 
ellátott csapágyazás, ma/ag rendszerű.  
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A KOMBINÁLT CULTIRAPID
Az első és egyedi, az eredeti… és a legtöbbször másolt.

• 25x25 mm-es kultivátor kések két 
műveleti sorban elrendezve, vagy 32x12 
mm-es rugós vibrációs késes háromsoros 
kultivátor. Mechanikusan hárompont 
függesztéssel állítható munkamélység 
(ma/ag szabadalom) (hidraulikus állítással 
is rendelhető) 

• 2 sor 510 mm-es öntisztító csillagtárcsából 
álló iker-tárcsasor nagyméretű 
elfordítható tárcsatartó konzolra szerelve, 
háromszoros védelemmel kúpgörgős 
csapágyazással -ma/ag rendszer.

• Hátsó tömörítő henger a tökéletes 
eredményhez. Különböző hengertípusok 
állnak rendelkezésre, mint pl. a pálcás 
henger, tüskés henger, tömörítő henger, 
gyűrűshenger, simahenger.

• Hidraulikusan kiemelhető futómű közúti 
szállításhoz, 6 furatos kerékaggyal – 
leszerelve

• Lámpatartó és jelzőlámpa 



KOMBINÁLT CULTIRAPID R-LINE
FŐ ELEMEK

 25x25 mm-es kultivátor tekercsrugós 
kések két műveleti sorban elrendezve, 
vagy 32x12 mm-es rugós vibrációs kések 
háromsoros elrendezéssel. Önálló váz. 

 Kettős öntisztító aprító henger (a 
kettős csillagtárcsás típusoknál). A  
CULTIRAPID  típusnak még az első 
generációból származó fő és innovatív 
elemei lehetővé teszik a már megmunkált 
talaj jobb aprítását és keverését. Az 520 
mm-es bóracél tárcsák acél tengelyre 
szereltek. A tárcsatartó konzol elfordítható 
és zsírzós hármas védelemmel 
ellátott csapágyazással szerelt, ma/ag 
rendszerű. 

 Hátsó stabilizáló és tömörítő henger a 
tökéletes eredményhez. Különböző hen-
gertípusok állnak rendelkezésre, 
mint pl. a pálcás henger, tüskés hen-
ger, tömörítő henger,  gyűrűshenger, 
simahenger.

9. Hidraulikusan működtetett szállítókocsi 
közúti szállításhoz, 6 furatos kerékaggyal 
–  szerelve. Külön megrendelésre a gép 
nagyméretű kerekekkel is felszerelhető.

 Lámpatartó kar közúti szállításhoz.
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4. FÁZIS
SIMÍTÁS

3. FÁZIS
LAZÍTÁS ÉS EGYENGETÉS 



 Vonórúd (hárompont hidraulikára 
kialakított, alsó karokra kapcsolható 
kivitellel). Ez a rendszer különösen 
hasznos a fordulóknál történő 
talajművelésnél. A traktor alsókarok 
felemelésével a berendezés teljes első 
része kiemelkedik a talajból.

2. Nyomlazító átforgatható kés készlet, 
mechanikusan állítható különböző 
pozíciókba, a traktornyomok tömörítő 
hatásának megszüntetésére. 

3. Simítórúd. A nagy sebességnek 
köszönhetően (5-15 km/ó), a simítórúd 
végzi a rögök első aprítását, amint 
érintkezik velük.

 510 mm-es csipkés vágótárcsákból 
álló tárcsasor nagyméretű elfordítható 
tárcsatartó konzolra szerelve, tripla 
csapágyazással - ma/ag rendszer 

 KIT paralelogramma felfüggesztésű 
hidraulikus működtetésű nehézkultivátor 
egység.

 Mechanikusan hárompont függesztéssel 
állítható munkamélység (ma/ag 
szabadalom) (hidraulikus állítással is 
rendelhető)
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2. FÁZIS
RÖGÖK APRÍTÁSA

1. FÁZIS NYOMOK MEGSZÜNTETÉSE, 
APRÍTÁS FELÜLETEGYENGETÉS 



Kultivátor 3 sorba rendezett 32x12 mm-es 
hajlított rúgóskésekkel, könnyű talajokon és 
közepes keverésnél használatos. Lehetővé 
teszi a talaj tökéletes aprítását.  

A munkavégző kések munkamélysége (10 – 
25 cm között) a traktorkabinból hidraulikusan 
állítható, lehetővé téve ezzel a változó 
talajviszonyokhoz történő gyors beavatkozást.
(kérésre) Mechanikus állítás hárompont rudazattal.

Nehézkultivátor kétsoros 25x25 mm-es 
rugós kultivátor késekkel: kötött talajokon 
használatos. Lehetővé teszi a rögök homogén 
szétbontását és a talaj részleges aprítását.  

SZÁNTÁS ELMUNKÁLT ÁLLAPOT

A KULTIVÁTOR EGYSÉG ÖNÁLLÓ VÁZA – KÖZPONTI NEHÉZKULTIVÁTOR

A MUNKAMÉLYSÉG SZABÁLYOZÁSA PARALELOGRAMMA FELFÜGGESZTÉSSEL



A ma/ag rendszerű új forgó támasz garantálja 
a különböző használati feltételek által keltett 
erőhatásoknak való ellenállást. Ez a 40 éves 
gyakorlattal igazolt belső fejlesztés és speciális 
konstrukció gyümölcse.
A nagyméretű támaszok zsírzóval ellátott tripla 
csapágyazásúak.

A furatos lemez segítségével mechanikusan 
működtetett hátsó henger lehetővé teszi 
a további rögaprítást, a felület lezárását, 
a tökéletes vetéshez. Valamennyi henger 
acéltartóra szerelt - ma/ag rendszer.

TÜSKÉS TÖMÖRÍTŐ HENGER

PÁLCÁSHENGER

NYITOTT GYŰRŰS CRACKER HENGER

SIMA HENGER

VISSZATÖMÖRÍTŐ ÉS LEZÁRÓ HENGEREK
HÁTUL

A TÁRCSASOR
CSAPÁGYAZÁSA



KÉTSOROS 25x25 mm-es TEKERCSRUGÓS KULTIVÁTOR KÉSEKKEL SZERELT VÁLTOZAT
TÍPUS MUNKASZÉLESSÉG (m) SZÁLLÍTÁSI SZÉLESSÉG (m) SÚLY (kg) LE

CTRI R-LINE 40/2Q 4,00 2,55 3830 150/170
CTRI R-LINE 50/2Q 5,00 2,55 4320 170/210
CTRI R-LINE 60/2Q 6,00 2,55 5280 210/240

HÁROMSOROS 32x12 mm-es RUGÓS VIBRÁCIÓS KÉSEKKEL SZERELT VÁLTOZAT
TÍPUS MUNKASZÉLESSÉG (m) SZÁLLÍTÁSI SZÉLESSÉG (m) SÚLY (kg) LE

CTRI R-LINE 40/2F 4,00 2,55 3500 150/170
CTRI R-LINE 50/2F 5,00 2,55 4200 170/210
CTRI R-LINE 60/2F 6,00 2,55 5050 210/240

FELCSUKHATÓ VÁZ A KÖZÚTI SZÁLLÍTÁSI 2,55M SZÉLESSÉGGEL

A súlyok változhatnak az alkalmazott hengernek és az eszközök milyenségének megfelelően.
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