JUPITER II 120
Függesztett váltvaforgató eke

JUPITER II 120
A JUPITER 120 típusú függesztett, váltvaforgató eke agyagos talaj szántására szolgál, 90
kPa talaj ellenállásig az eketest nyírócsapos
biztosításával, valamint köves talaj szántására
legfeljebb 70 kPa talaj ellenállásig az eketest
rugós biztosításával. Az eke modulrendszerű
szerkezeti kialakításánál fogva 3-4 ekefejes
változat kialakítását teszi lehetővé. Helyesen
kiválasztott eketest típus a megfelelő talajféleségben jó munkát eredményez, a kiforgatott
talajrögök jó aprítását és a szerves talajmaradvány minőségileg jó átforgatását nyújtja. Az
eke állítási rendszere lehetővé teszi, az első ekefej
fogásszélességének a kívánt értékre történő
beállítását. A vonalba állítás során a fentiek
szerint beállított fogásszélesség már nem
változik. A hidraulikus, váltvaforgató eke kiváló
minőségű talajmegmunkálást tesz lehetővé, a
megművelt szántóföldön középső barázda
visszamaradása vagy egymásra forgatás nélkül.
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JUPITER II 120 - Műszaki adatok
Ekefejek száma

(db)

Munkaszélesség

(cm)

Össz munkaszélesség

(cm)

Keretmagasság

(cm)

75

Ekefejek távolsága

(cm)

90

(km/h)

7

Ajánlott sebesség

Az eke váza speciális mikroötvözetű acélból
készül, 120 mm-es négyszögszelvénnyel és 10
mm-es falvastagsággal.
A gyorsankopó alkatrészek speciális, kopásálló acélból készülnek.
Egy karral lehetőség van az eke átfordítására
egy kettős működésű munkahenger segítségével, amely ezt egy beépített útváltóval elvégzi.
Előhántó és beforgató kiegészítővel lehetőség van a szerves talajmaradvány tökéletes
alászántására.
Az eketesthez további tartozékok választhatók.
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30/35/40

90/105/120

120/140/160

Súly nyírócsapos biztosítás

(kg)

880

1030

Súly rugós biztosítás

(kg)

1050

1260

Traktor teljesítmény

(kW)

55 - 70

70 - 95

Traktor teljesítmény

(Le)

72 - 95

95 - 120

350
univerzális

400
réselt

350
csavart
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EKEFEJ
TIPUS
Max. Müvelési mélység
- Elõhántó nélkül
- Elõhántóval

(cm)
(cm)
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