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A Väderstad új generációs kombinátorai
Az új típusú NZ kombinátorok tervezése a talajművelés terén megnövekedett igények
figyelembevételével történt. Az egyedi kialakítás, a magas szintű kivitelezés az NZ
kombinátorokat a munkagépek legfelsőbb kategóriájába helyezi. A gazdálkodó partnerekkel együtt folyó tesztelés egy olyan konstrukció elkészültéhez vezetett, amely
messzemenőkig képes a felmerülő igények kielégítésére. Az NZ-Agressive kombinátorokkal Ön kevesebb menetszámmal, jobb munkateljesítmény elérésére lesz képes.

• 60 x 60 mm-es négyzetes profilú, szilárd keret, amely mintegy
81%-al nagyobb feszültségnek képes ellenállni
• Lehetőség hátsó Crossboard simító felszerelésére
• Agrilla-Cobra kapák, tisztább munka, jobb és nagyobb
teljesítménnyel
• Erőteljes Crossboard simító
• Nagy átmérőjű szállítókerekek, 45 %-al hosszabb
élettartammal
• Tartós és kedvezően rugalmas követőborona,
új felfüggesztéssel
• Nehezebb és robosztusabb kialakítás
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NZ-Aggressive
500ST
NZ-Aggressive 500ST

Keskeny szállítási szélesség

Az NZA-500 ST modellnél a szárnyrészeken a mélységállítás
mechanikusan, csavarorsó segítségével történik. A munkagép
szimpla kerekekkel van felszerelve a szárnyakon, és alaphelyzetben Crossboard simító található az első sorban. Az 5 méter
munkaszélességű ST típus képessége minden tekintetben
hasonló a nagyobb NZA modellekéhez. Ez a típus is 60x60
mm-es zárt profillal, 7.5 cm osztású, nagyteljesítményű
Agrilla-Cobra kapákkal szereltek, valamint magtalálható rajtuk
az automatikusan nyitó és reteszelő mechanizmus.

Az NZA 500 típusú kombinátor szállítási szélessége mindössze
3 méter.

Mozgékonyság
Az NZA könnyen kezelhető, fordulékony és gyorsan reagáló
munkaeszköz. Kialakításánál fogva a kombinátor szállítási és
munkahelyzetben egyaránt mindig párhuzamosan dolgozik a
felszínnel és jól követi a domborzati viszonyokat.
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NZ-Aggressive
600 - 1000
NZ Agressive 600-1000
Az NZA kombinátorok a legnagyobb elvárásokkal rendelkező
gazdálkodóknak ajánlják kivételes magágykészítő képességeiket. Az erőteljes Agrilla-Cobra kapák 7,5 cm–es osztással, 5
sorban vannak elhelyezve a robosztus vázszerkezeten.
Lenyűgöző talajmunkájának köszönhetően általában egy
menet elegendő a megfelelő magágy létrehozásához.

Bővíthető
Az NZA 700–as könnyen átalakítható 800–as modellé, míg a
900–as az 1000–es típusúvá bővíthető egy egyszerű toldattal. A
Crossboard és a követőborona természetesen hasonló módon
rendelkezik bővítési lehetőséggel.

Erőteljes Crossboard
Az első Crossboard hatásosan vágja, roppantja és simítja a
hantokat, míg a hátsó, opcióként felszerelhető Crossboard

teljessé teszi a munkát. A két sorban elhelyezett simító
működtetése a traktor hidraulika-rendszerével történik.

Hidraulikus mélységállítás
A Master and Slave rendszer segítségével a kombinátor teljes
szélességében kontrollálható a beállított munkamélység. A
kívánt mélység a központi munkahenger szabályozásával és a
szárnyrészeknek az ezt követő milliméteres pontossságú
reagálásával érhető el.

Nagy átmérőjű szállítókerekek
Az NZA 700-1000 kombinátorok robosztus (10.0/75x12)
kerekei 45 %-al megbízhatóbb működést biztosítanak a korábbi
modellekéhez képest.
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Erőteljes Crossboard simító
Az első sorban elhelyezett Crossboard nagy mennyiségű földet
szállítva simítja és egyengeti a talajt. A opcionális hátsó
Crossboard egy paralell rudazattal kapcsolódik az első sorhoz
és munkájának intenzítása fokozatmentesen előre beállítható.

Nagy átmérőjű szállítókerekek
A 7 méternél nagyobb munkaszélességű kombinátorok új, 10.0/75x12
mm-es méretű kerekei mintegy 45 %-al dolgoznak megbízhatóbban a
korábbi modellek kerekeihez képest. A hagyományos 200x14,5”-os
kerekek az NZA 500 és 600-as típusok felszerelésében változatlan.

Agrilla-Nova 45x9,5 mm

Agrilla-Cobra 45x10 mm

5 cm
Agrilla-Cobra kapák, erős és intenzív rezgőmozgás

Dupla Crossboard NZA 600 - 1000

A speciálisan kezelt 10x45 mm-es, a megszokottnál 5 cm-rel
hosszabb Agrilla-Cobra kapák erősek és különlegesen tartósak.
A tervezés eredményeképpen egyedülálló mélységtartó
képességgel ruházták fel az 5 sorban elhelyezett kapákat a svéd
szakemberek. A megnyújtott forma tisztább és megnövelt hatékonyságú munkát biztosít a talajelőkészítés során.

Az NZA 600 - 1000 kombinátorok opciós felszerelése a hátsó
Crossboard simító, amely utólag is beszerezhető. A simítót az
utolsó sor kapa és a követőborona közé lehet felerősíteni. A
kettős Crossboard használata kötött talajokon ajánlott, ahol egy
extra sor simító hatása igen kedvező eredményhez vezethet.
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Biztonsági funkciók

Merevítő rudazat

A követőborona egy találékony mechanikai megoldásnak
köszönhetően tolatáskor képes aláfordulni és így elkerülhető
a gép esetleges sérülése.

Mindkét sor Crossboard alapfelszereltségéhez tartozik egy
merevítő rudazat, amely együttes munkára kényszeríti a simító
rugókat. A merevítés igény szerint könnyedén eltávolítható.
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Beállítás

Nyomlazító

A két sor Crossboard simító közötti kapcsolat egy állítókarral
fokozatmentesen irányítható. A működtetés természetesen
hidraulikusan történik.

A nyomlazítók a traktor által tömörített talajban
dolgoznak. A kívánt munkamélységbe történő
beállításuk egyedileg történik.
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60 mm

75 mm-es fogosztás

60x60 mm-es profil

Az NZ-Agressive kombinátor alapos és erőteljes munkájához a
kapák 75 mm-es osztásban, 5 sorban vannak elhelyezve. A
munkagép hossza, a fogak öntisztulási képessége és a 75 mm-es
osztástáv mind a gond nélküli munkát jelentik még nagyobb
mennyiségű szármaradvány esetén is.

Mindegyik NZ-Aggressive kombinátor 60x60 mm-es profillal
készül, amely 81%-al nagyobb torziós feszültség felvételére képes,
mint az 50x50 mm-es szelvény. A megnövelt merevség nagyon
fontos a gép minőségének, tartósságának és élettartamának
szempontjából.

Nagy mozgástér

Keskeny szállítási szélesség

Az Agrilla-Cobra kapák megfelelő szabad mozgástérrel rendelkeznek a merőleges kialakításnak köszönhetően. A rendelkezésre álló
szabad tér megkönnyíti a munkát a mély magágykészítéskor, illetve ha szármaradványok vannak a talajfelszínen.

A hidraulikusan felhajtható szárnyrészek megkönnyítik a szállítást
a keskeny utakon is.

Quickchange System
A Crossboard-simító művelő és
rögtörő hatásának további növelése érdekében, felszerelhető az ún.
Single-Knife rendszerrel, amely
egy törőkéses lazító rendszer.
Ezek a kések különböző mélységben és szögben használhatók a
művelés igényeinek megfelelően.
A kések a megkeményedett,
tömör rétegben dolgoznak,
felhasítva azt a rugós kapák
számára.
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NZ-Agressive egyszeres/kettős Crossboard-dal, 75 mm-es fogosztással és Agrilla-Cobra kapákkal
Típus

Munkaszélesség
m

Szállítási
szélesség
m

Kapák
száma

Szállítási
mag.
m

Súly,
egysz.
Cr.

Vonóerő
szüks.,
egysz. Cr.

Súly,
kettős
Cr.

Vonóerő
szüks.,
kettős Cr.

Hidraulika

NZA-500 ST *

5,0

3,0

66

2,3

2050

75

-

-

°°
°

___________

NZA-600 **
NZA-700 **
NZA-800 **
NZA-900 **
NZA-1000 **

6,0
7,0
8,0
9,0
10,0

3,0
3,6
3,6
3,9
3,9

79
95
105
120
132

2,9
3,1
3,6
3,9
4,4

2500
3050
3450
3850
4250

105
125
145
165
190

2880
3400
3850
4350
4850

125
150
170
195
240

°°
°°
°°
°°°°
°°
°°°°
°°
°°°°
°°
°°°°

___________
___________
___________
___________
___________

Az NZA 800 az NZA 700 model 0,5-0,5 m-rel bővített változata
Az NZA 1000 az NZA 900 model 0,5-0,5 m-rel bővített változata
* Extra felszerelések: Tartalék kerék, nyomlazítók és vonópad kapcsolt hengerhez.
** Extra felszerelések: Hátsó Crossboard, tartalék kerék, nyomlazítók és vonópad
kapcsolt hengerhez.

Jegyzet

A vonóerőszükséglet csak ajánlás és a helyi körülmények viszonyában változhat.
Jelzések: ° egyszeres működésű munkahenger
° kettős működésű munkahenger

°

Kapcsoljon Crosskill hengert az
NZ kombinátor mögé

VÄDERSTAD Kft.
2483 Gárdony
Szabadság utca 1.
Tel: 22 570 280 Fax: 22 570 282

www.vaderstad.com
Fenntartjuk a változtatás jogát előzetes értesítés nélkül. Szabadalmak és szabadalmaztatásra benyújtott megoldások.
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Ha a kombinátort hengerrel kapcsolva használjuk, jelentősen csökkenthetjük a gépi munkamenetek számát és kedvezőbb talajállapot
érhetünk el. A henger különösen ajánlott apró magvak vetése előtt
és cukorrépa magágykészítéskor. Őszi talajmunkáknál,
kedvezőtlenebb körülményeknél a Crosskill gyűrűkkel felszerelt
henger használata elengedhetetlen a megfelelő eredmény
eléréséhez. A henger igazi rögtörő, talajt átdolgozó hatása
lenyűgöző, munkája önmagáért beszél. A kombinátor/henger
gépkapcsolat szállítása meglepően egyszerű.

