
CML XXL
Középmélylazító Kombinátor

Sorozat



A Traktor hárompont függesztés

B Merev lazítókések, 2 soros elhelyezéssel, 
nyírócsavaros késbiztosítással. Megfordítható 
késcsúcs, könnyített kioldással kicserélhető. 
Szárnyas késekkel is ellátható.

C Hátsó, paralelogramma függesztésű, 
állítható felületegyengető tárcsapár, domború 
tárcsával, melyek speciális csapágyakra 
vannak szerelve. Alapkivitelben szélső terelő 
lemezekkel ellátva.

D Utolsó lezárást végző, hátsó henger (a 
rendelkezésre álló típusokból választhatóan)

ALAPFELSZERELTSÉG

 1 RS : pálcás henger, lapos acél vagy 
csőpálcás, mechanikusan állítható

 2 RA : nyitott gyűrűs, Cracker henger 
sárkaparó késekkel, mechanikusan állítható

 3 RP : Packer-henger, mechanikusan állítható

 4 RF : dupla hullámos tárcsás aprító henger, 
mechanikusan állítható

1 3 4szimpla pálcás henger
mechanikusan

Packer-henger
mechanikusan

dupla hullámos tárcsás aprító henger,
gépi szabályozás
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CML XXL típusú
Középmélylazító Kombinátor

A rendkívül szerteágazó 
használati igényeknek 
megfelelően többféle típus áll 
a vásárlók rendelkezésére.
Fő jellegzetessége abban 
áll, hogy a növénykultúrák 
maradványainak felszíni 
összekeverését egy többé-kevésbé 
nyomatékos lazító munkálattal ötvözi. Ezt 
az elülső lazítószerszámok teszik lehetővé, melyek 
speciális késekkel vannak ellátva.

A talaj megmunkálásának 
egyszerűsítésére készült 
mezőgazdasági gépek 
választékában különleges 
szerepet töltenek be a 
kombinátorok.
A különféle talajmegmunkáló eszközök 
kombinálása nem csupán az egyes 
talajtípusoknak megfelelő többféle talajlazítási 
munkálat elvégzését teszi lehetővé, hanem a 
gép sokoldalúbb használatát is, ami a különféle 
üzemi feltételekhez is tud alkalmazkodni.
A  CML XXL típusú Középmélylazító 
Kombinátor tökéletesen megfelel a mai kor 
igényeinek.
A 15/25 cm mélységű, kultivátorozásra és 
szükség esetén a középmélylazításra (40 cm-
es mélységig) tervezett gép valódi és biztos 
alternatívát nyújt a hagyományos szántáshoz 
képest.

Emelőszerkezethez csatlakoztatva, merv és 
hidraulikusan összecsukható változatban is 
kapható. Ez utóbbi esetében a 2 szárnyelemes 
elrendezés lehetővé teszi a szállítási szélesség 
2,5 méteresre csökkentését.
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Géptípus VÁZ Munkaszélesség 
(m)

Szállítási szélesség 
(m)

Lazítószerszámok 
(db) Telj. igény (LE)

CML XXL25 Merev 2,50 2,50 5 140/170
CML XXL30 Merev 3,00 3,00 7 160/190
CML XXL40 Merev 4,00 4,00 9 220/250

Géptípus VÁZ Munkaszélesség 
(m)

Szállítási szélesség 
(m)

Lazítószerszámok 
(db) Telj. igény (LE)

CML I XXL40 Hidr. felcsukható 4,00 2,50 13 220/250
CML I XXL50 Hidr. felcsukható 5,00 2,50 16 250/280
CML I XXL60 Hidr. felcsukható 6,00 2,50 22 280/320

Traktor három pontra függesztett típus – Fix vázas

Traktor három pontra függesztett típus – hidraulikusan felcsukható váz, 2 szárnnyal
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Vektor-Holding Kft.
Vámosszabadi Hrsz. 059/94

info@vektor-mezogep.hu
facebook: Vektor Mezőgép

+36703754819


