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Az Allrounder-flatline kultivátort különösen precíz talajművelésre, 
és nehezen kezelhető szerves anyag bedolgozására tervezték a 
művelendő terület kiváló talajkontúr követése mellett.
A beállított munkamélység feltétel nélküli betartása érdekében 
- különösen a nagyon sekély talajművelés esetén - az Allroun-
der-flatline négy erős elülső mélységtartó kerékkel, és egy dup- 
la STS-hengerrel van felszerelve. A munkamélység a traktor 
vezetőüléséből hidraulikusan fokozatmentesen állítható. A mély-
ség beállítása így munkavégzés közben is lehetséges. Egy jól 
látható skála mutatja, hogy a gép az adott pillanatban milyen 
munkahelyzetben dolgozik. Az Allrounder-flatline kitűnő talaj-
kontúr követéssel rendelkezik annak érdekében, hogy a gép teljes 
munkaszélességében azonos munkamélységet tudjon garantálni. 
Az Allrounder-flatline oldalsó elemei kisebb vagy nagyobb mér-
tékben megdönthetők, így a gép egyenetlen területen is azonos 
munkamélységet tud tartani. Az egymástól távol álló négy elülső 
mélységtartó kerék a terület domborzati viszonyait teljes egészé-
ben letapogatja, és az Allrounder-flatline megbízhatóan dolgozik a 

beállított munkamélységben. A kések összesen hat gerendelyen 
helyezkednek el, hogy nagy mennyiségű szerves anyagot is opti-
málisan be lehessen dolgozni a géppel. Így az Allrounder-flatline 
a szűk 130 mm-es húzótávolság ellenére is elegendő átömlést 
biztosít még a nagyobb mennyiségű növényi maradvány feldol-
gozásához is. Az Allrounder-flatline hosszú felépítése garantálja a 
problémamentes munkát, még nehéz körülmények között is.
Egy másik különlegessége, hogy a megmunkált területet kitűnően 
elegyengeti, és mivel a föld hosszú ideig tartózkodik a gép belse-
jében, ezáltal jól keveredik a szerves anyaggal, majd optimálisan 
eloszlik.
Az Allrounder-flatline alkalmazási területe a nagyon sekély 
talajműveléstől a 13 cm mélységű lazításig terjed. Különféle esz-
közök választhatók a műveléshez, például a forgatható kapa vagy 
a 200 mm vágási szélességgel rendelkező lúdtalp kapa.
Az Allrounder-flatline speciálisan az Ön gazdaságával és a 
felmerülő igényekkel összehangolva elülső késes hengerrel vagy 
simítóval is felszerelhető.

Mozgó vonórúd

Az adott terület domborzati viszonyaihoz való töké-
letes alkalmazkodás érdekében az Allrounder-flatline 
mozgó vonórúddal van felszerelve. A munkamélysé-
get így a traktor mozgásai nem tudják befolyásolni. A 
vonórúdon található két erős hidraulikus henger emeli 
ki a gépet a táblavégi forduláskor.

Elülső mélységtartó kerekek

A négy nagy első mélységtartó kerék feladata annak 
biztosítása, hogy az Allrounder-flatline pontosan a 
beállított munkamélységben maradjon. A mélység-
tartó kerekek speciális elrendezése garantálja a gép 
optimális talajkontúr-követését a teljes munkaszéles-
ségben.

A mélység beállítása

A munkamélység hidraulikus beállítása megkönnyíti a 
hétköznapi munkavégzést. A mélység fokozatmente-
sen állítható munkavégzés közben, így a gép reagálni 
tud a változó feltételekre. Ehhez az első mélységtartó 
kerekek mechanikusan és hidraulikusan össze vannak 
kötve a dupla STS-hengerrel. Az első mélységtartó 
kerekek vezetésével a keret fő része a talajjal párhu-
zamosan halad illetve lesüllyed. Egy jól látható skála 
mutatja a pillanatnyi helyzetet.

Integrált járószerkezet

A biztonságos közúti közlekedés, valamint a táblavégi 
talajkímélő fordulás érdekében az Allrounder-flatline 
nagy szállító kerekekkel van felszerelve. Munka-
végzés közben a járószerkezet teljes egészében 
kiemelkedik.

Elefánt kések

A nagy „elefánt“ laprugós kések lehetővé teszik az 
Allrounder-flatline számára a 64 cm átömlési magas-
ságot a keret alatt. Ezek a könnyen vontatható és 
kopásálló fogak dupla rugóval ki vannak egészítve, 
ami nehéz körülmények között garantálja a laprugók 
stabilitását és a kések talajba hatolását. A fogak 
további különlegessége, hogy munka közben rezgő 
mozgást végeznek, ezáltal biztosítják a gép számára 
az optimális átömlést. A fogak előre és hátra mozdul-
nak, de a munkamélységük nem változik.
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Késes henger

Az Allrounder-fl atline opcionálisan felszerelhető egy elöl 
haladó késhengerrel is. A késhenger átmérője 360 mm, és 
6 csigavonalban elhelyezkedő kés található rajta. A repce-
tarló már az első menetben kiválóan feltörhető vele. Más 
szerves maradványok is megbízhatóan apríthatók a késes 
hengerrel, majd optimálisan bedolgozhatók a talajba.

Elülső talajsimító

A talaj jobb elsimítása érdekében az Allrounder-fl atline egy 
robusztus elülső talajsimítóval is kiegészíthető. Az elülső 
talajsimító fi nomszemcsés talajt képez, és megbízhatóan 
aprítja a nagy rögöket. Az elülső talajsimító agresszivitása 
hidraulikusan munka közben is megváltoztatható annak ér-
dekében, hogy az intenzitás a körülményeknek megfelelő 
legyen.

Nyomlazító

A hidraulikus nyomlazítók tökéletes támogatást nyújtanak 
különösen a magágy előkészítésekor. A traktornyomok 
azonnali eltávolításához a nyomlazítók hidraulikusan ak-
tiválhatók. A nyomlazítók agresszivitása megváltoztatható 
és összehangolható az adott körülményekkel. 

Dupla rugó a késekhez

A robusztus „Elefánt“ fogak kiegészítésképpen dupla rugó-
val is felszerelhetők. A kettős rugó nagyobb nyomást biztosít 
a fogak számára, és még nagyon nehéz körülmények között 
is garantálja a talajba történő behúzást. A dupla rugó külö-
nösen ajánlott kötött talajok esetén és száraz területeken.

A felszereltség nélkülözhetetlen elemei...
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Hátsó egyengető pálcasor

A meredeken álló, 13 mm vastagságú hátsó egyengető pál-
casor nagy hatásfokú egyszerű eszköz. Elteríti az utolsó 
szalmakupacokat, felszínre hozza a kihullott gabonasze-
meket illetve gyomokat, és még egyszer fi nom szemcsés 
talajt képez.

Csatlakozások

Az Allrounder -fl atline- különböző vonószerkezetekkel 
szerelhető fel. Választható III. vagy IV. kategóriás alsó kap-
csolású vontatás függesztő karokkal, ill. 40, 51 vagy 71 
mm-es vonószemmel.

Vonóerő növelő

A traktor jobb vontatása érdekében kiegészítéskép-
pen vonóerő növelő építhető be. Ezáltal a traktor első 
tengelyéről a hátsó tengelyre helyezhető át a súly egy ré-
sze, így a vontatás javul. A vonóerő növelő különösen laza 
talajú termőhelyeken ér el kimagasló eredményeket.

Allrounder - fl atline - 
Műszaki adatok

Munkaszélesség 6,00 m 7,50 m 9,00 m

Szállítási szélesség 3,00 m  3,00 m 3,00 m

Kések száma 47 59 69

Húzótávolság 13 cm 13 cm 13 cm

Gerendelytávolság 700 mm 700 mm 700 mm

Keretmagasság 640 mm 640 mm 640 mm

Szállító kerekek 500/55 - 20 500/55 - 20 620/40R22,5

Mélységtartó kerekek 380/55-17 380/55-17 380/55-17

Gyűrűtávolság 130 mm 130 mm 130 mm

Tömeg 8.150 kg 9.710 kg 10.750 kg

Min. vonóerőigény 250 LE 300 LE 350 LE

Kapaváltozatok

Lúdtalpkapa 200 x 6 mm
Forgatható kapa 290 x 60 x 10 mm
Keményfém-lúdtalpkapa 200 x 6 mm 
Keményfém-kapacsúcs 55 x 20 mm

Kapaváltozatok

Lúdtalpkapa 200 x 6 mm
Forgatható kapa 290 x 60 x 10 mm
Keményfém-lúdtalpkapa 200 x 6 mm 
Keményfém-kapacsúcs 55 x 20 mm

Lejtőművelő tárcsa

Annak biztosítása érdekében, hogy az Allrounder-fl atline- 
lejtős terepen is mindig a nyomvonalat tartva tudjon haladni, 
érdemes lejtőművelő tárcsát használni. A lejtőművelő tárcsa 
átmérője 700 mm, és középen, a szállító járószerkezet ma-
gasságában helyezhető el. A lejtőművelő tárcsa rugós fel-
függesztése biztosítja az üzembiztonságot, még akkor is, ha 
a gép köves terepen dolgozik.

FONTOS TUDNIVALÓ: A LockPin rögzítés technológia
Minden fontos forgó- illetve rögzítésponton a LockPin rögzítőelem kerül elhelyezésre.
Működési elve:
Egy több részből álló csapszeg helyettesí ti a szokvá nyos csapszeget. A LockPin csap-
szeg kúpos végeire szintén kúpos hüvelyek kerülnek. Egy átmenő csavar segítségével 
a hüvelyek a furatokban szilárdan megfeszülnek, így a csapszeg nem tud elfordulni.

ELŐNYEI: A LockPin szilárd rögzítést biztosít a forgópontoknál 

 A szilárd rögzítés a forgópont két oldalán jön létre 
 A furatok eredeti mérete nem változik
 A forgóponton kopás nem keletkezik 
 A vázszerkezet kopása minimálisra csökken



Nálunk a MINŐSÉG a legfontosabb.
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