SATURN II
NEPTUN II
Vetõmagágy elõkészítõ

SATURN II 3000 függesztett
SATURN II 3000 féligfüggesztett
SATURN II 4000 függesztett
SATURN II 4000 féligfüggesztett
SATURN II 4000 féligfüggesztett összecsukható
SATURN II 5000 féligfüggesztett összecsukható
SATURN II 6000 féligfüggesztett összecsukható
NEPTUN II 8000 féligfüggesztett összecsukható

SATURN II n NEPTUN II
A Saturn magágy kompaktor fejlett teljes körű magágy előkészítési technológiát képvisel. A munkaeszközök
kedvező kombinációja révén a szántóföldön a munkavégzés teljes hossza mentén azonos jellemzőjű magágy
kialakítására kerül sor. Simítóval kiegészített rögtörő hengerek egyengetik és keverik el a felső talajréteget.
A talajlazító részben két lúdtalpkapa sor biztosítja a tökéletesre munkált sekély és azonos magágy előkészítését.
A lúdtalpkapák esetleges túlterhelés ellen rugós vagy nyírócsapos biztosítással védettek. Az egyengető léccel
felszerelt hátulsó aprító hengerek verik szét és aprítják a talajrögöt, és egyengetik el a szabálytalan talajfelületet.
A nehéz kivitelű crosskill-hengerek lehetővé teszik a talaj ismételt visszatömörödését. A gépen elöl kerültek
felszerelésre az önműködően biztosított traktorkeréknyom lazító szerkezetek.
Mûszaki adatok
Munkaszélesség

[m]

3

4

5

Mûvelési mélység

[cm]

2 - 15

Haladási sebesség

[km/h]

8 - 12

Terület teljesítmény

[ha/h]

6

8

2,0 - 2,6

2,6 - 3,6

3,3 - 4,5

4,1 - 5,6

4 ,7 - 5,6

Súly nyírócsapos biztosítás

[kg]

1420

1840

3570

4020

5560

Súly rugós biztosítás

[kg]

1580

2020

3700

4360

5900

Traktor teljesítmény

[kW]

66 - 90

90 - 118

105 - 133

118 - 162

155 - 190

Traktor teljesítmény

[Le]

90 - 130

120 - 160

140 - 180

160 - 220

210 - 260

Lehetőség van az elülső aprító hengerekre és a
hátulsó visszatömörítő crosskill-hengerekre ható erő
beállítására.
A munkamélység mindenütt pontosan betartásra
kerül, amely fontos követelmény a magágy
kialakításánál, különösen cukorrépa alá történő
talajelőkészítésnél, de ezen kívül más olyan vetőmag
alá is, amely egyenletes és sekély talajmegmunkálást
igényel.
A gyorsankopó alkatrészek speciális, kopásálló
acélból készülnek.
Nedves talaj előkészítésére lécmerevítésű
hengerekkel felszerelt gépet lehet használni crosskillhengerek helyett.
A gép szerkezeténél fogva lehetővé teszi annak az
erőhatásnak a beállítását, amelyet a gépről a
szerkezeti elemek a megmunkált talajra átvisznek.
Ezáltal csökken a gép vontatási ellenállása és a
kívánság szerinti megmunkálási mélységet pontosan
be lehet állítani.
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