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EXPOM GROM – TARLÓHÁNTÓ

EXPOM AJAX - NEHÉZKULTIVÁTOR

 A GROM alkalmas rögtön a betakarítás utáni tarlóhántásra, amivel a gyommagvakat és a kultúrnövény 
elhullott magjai gyorsan csírázni kezdenek és a nedvesség is a talajban marad. Az elhullott magok akkor 
csíráznak a legjobban és a szalma is könyebben bomlik le, ha a talaj a betakarítás után sekélyen művelve 
és keverve van.

Tarlóhántásra alkalmas kultivátor. A művelőelemek 85 cm-re vannak a váztól, ezzel 
biztosítva a nagy szabad magasságot. Így sok szármaradvány mellett is lehet dolgozni 
az AJAX kultivátorral. A két sor megfordítható hegyű kultivátorkapákat 460 mm átmérőjű 
speciális rugóval rögzített tárcsasor követi. A gépet egy rögtörőhenger zárja, amivel a 
munkamélységet is szabályozni lehet.

•  4 sor 30x30 lúdtalp vagy 35x35 mm-es lándzsás rugóskapa
•  kézzel állítható rugós simító
•  540 mm átmérőjű csöves törőhenger
•  2,2 és 3,0 méteres változatban fix vázas és 2.kat. függesztés
•  3,8 métertől hidraulikus csukással és 3.kat. függesztés

•  2 sor 850 mm magas kapa
•  nyírócsapos biztosítás
•  460 mm szélességű kapatest
•  540 mm átmérőjű törőhenger, mely 

a munkamélységet is szabályozza

ALApfELsZERELTsÉg:

ALApfELsZERELTsÉg:

OpcIÓK:

•  600 mm-es ékgyűrűs henger
•  530 mm-es gumihenger
•  500 mm-es packer henger
•  világítás

OpcIÓK:

•  rugós biztosítás
•  600 mm-es ékgyűrűs henger
•  530 mm-es gumihenger
•  500 mm-es packer henger
•  világítás

Munkaszélesség [m] 2,2 3,0 3,8 4,7 5,6

Kapák száma (db) 12 16 18 24 29

LE-igény 60-80 80-110 110-130 130-150 150-190

Súly (kg) 950; 1050 1210; 1340 1780; 1950 2120; 2320 2480; 2710

Munkaszélesség [m] 2,2 2,6 3,0 3,8 4,7 5,6

Kapák száma / tárcsák száma (db) 5/4 6/7 7/8 9/10 11/12 13/12

LE-igény 60-70 70-90 90-130 130-160 160-190 190-250

Súly (kg) 780; 990 860; 1100 930; 1220 1720; 2090 2000; 2450 2280; 2810

•  800 mm-es szabad magasság a váz alatt
•  460 mm átmérőjű tárcsasor laprugón, rezgéscsillapítóval
•  2,2-3,0 méteres változatban fix vázas és 2.kat. függesztés
•  3,8 métertől hidraulikus csukással és 3.kat. függesztés

EXPOM PEGAZ – MÉLYLAZÍTÓ
A PEGAZ mélylazítók a talaj mélyen (400-600 mm) 
történő lazítására és levegőztetésére szolgálnak, 
ezáltal javítják a talaj fizikai és biológiai tulajdonságát. 
A talajlazítás hatására javul a talaj vízháztartása és 
a növény is mélyebbre tud lehatolni gyökereivel. 
Legalább 4-5 évente javasolt a talajt lazítani. A tavaszi 
belvíz jól jelzi, hogy szükségessé vált az altalajlazítás.

Munkaszélesség: 1,8 2,4 3,0

Kapák száma: 3 4 5

LE-igény: 110-120 150-160 160-170

Súly: 1000 1100 1200
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EXPOM GOLIAT - RÖVIDTÁRcsA

EXPOM PIORUN - RÖVIDTÁRcsA

Szántóföldi rövidtárcsa két sor gömbsüveg tárcsával, amik helyzete biztosítja már 
egy menetben az agresszív talajvágást és a növénymaradványok talajba keverését. 
A munkamélységet a traktor hidraulikájával lehet állítani, ez változtatja a tárcsa 
talajnyomását és a tárcsák szögét is, ezáltal jobban belehúzza a tárcsát a traktor  
a talajba.

Szántóföldi rövidtárcsa két sor gömbsüveg tárcsával, amik helyzete biztosítja már egy 
menetben az agresszív talajvágást és a növénymaradványok talajba keverését. A mun-
kamélységet a traktor hidraulikájával lehet állítani, ez változtatja a tárcsa talajnyomását 
és a tárcsák szögét is, ezáltal jobban belehúzza a tárcsát a traktor  a talajba.

•  függesztett kivitel
•  3 cm vastag hardox acél kések
•  a művelőelemek távolsága állítható
•  edzett, cserélhető orrcsúcs
•  nyírócsapos biztosítás
•  540 mm átmérőjű törőhenger, mely a munkamélységet is szabályozza

•  2 sor 560 mm-es tárcsa
•  gumiágyas rezgéscsillapítású egyedi felfüggesztésű tárcsák
•  540 mm átmérőjű törőhenger, mely a munkamélységet is szabályozza
•  4 m munkaszélességtől alváz 520/50-17 IMP kerekekkel, kétkörös légfékkel
•  munkamélység max. 150 mm
•  4 m munkaszélességtől hidraulikus csukás és félig függesztett

•  2 sor 560 mm-es tárcsa
•  gumiágyas rezgéscsillapítású egyedi 

felfüggesztésű tárcsák
•  12 mm-es pálcás elmunkáló
•  540 mm átmérőjű törőhenger, mely a 

munkamélységet is szabályozza

ALApfELsZERELTsÉg:

ALApfELsZERELTsÉg:

ALApfELsZERELTsÉg:

OpcIÓK:

•  600 mm-es ékgyűrűs henger
•  530 mm-es gumihenger
•  500 mm-es packer henger
•  világítás

OpcIÓK:

•  600 mm-es ékgyűrűs henger
•  530 mm-es gumihenger
•  500 mm-es packer henger
•  világítás
•  hidraulikus fékes alváz
•  400/60/15.5 gumiabroncs

OpcIÓK:

•  600 mm-es ékgyűrűs henger
•  530 mm-es gumihenger
•  500 mm-es packer henger

Munkaszélesség (m) 3,0 4,0 4,8 5,6

Típus fix fél ig függ. hidr.  csukású

Tárcsák száma (db) 22 32 38 44

Súly (kg) 1800 2750 3180 3570

LE-igény 90-110 130-150 150-170 170-190

Munkaszélesség (m) 4,0 5,0 6,0

Tárcsák száma (db) 32 38 44

Súly (kg) 2800 3100 3400

LE-igény 130-150 150-180 180-210

•  4 m munkaszélességtől alváz 520/50-
17 IMP kerekekkel, kétkörös légfékkel

•  munkamélység max. 150 mm
•  hidraulikus csukású, félig függesztett


