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TerraDisc

TerraDisc
Könnyı vontathatóság, garantáltan magas területteljesítmény

TerraPak ékgyırıs henger
ø 600mm

Gumiborítású henger
ø 580 mm

A szármaradványok talajba nyomásával és keverésével gondoskodik az
egyenletesen lezárt felszínrŒl, és a
talajnedvesség megŒrzésérŒl. A hoszszan elŒrenyúló sárkaparók garantálják az eltömŒdésmentes munkát és
növelik a tömörítés hatékonyságát.

A nagy súlyú henger segíti a tárcsa
talajba hatolását és egy bordás, csapadék visszatartó felszínt hoz létre. A
profilkialakítás és a sárkaparók nedves
körülmények között is tisztán tartják
a hengert.

Rövidtárcsa

Tarajos henger ø 500 mm
A némileg könnyebb henger az egyenként felhegesztett fogaknak köszönhetŒen jó rögtörŒ és keverŒ képességgel rendelkezik.

Az Ön VN Partnere:

TerraDisc Hydro
A két részre osztott gerendely felcsukható és szállítási
reteszeléssel rendelkezik.
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TerraDisc

Rövidtárcsa
Tökéletes munka a tarlóhántás és tarlóápolás során

Rövid felépítés – kedvezŒ súly –
széles felhasználhatóság

A technika, amely önmagáért beszél

A VN TerraDisc a modern talajmıvelés költségkímélŒ eszköze.

Gazdaságos a
tarlóhántásban és a
mulcstechnológiában

A legfontosabb elŒnyök:
optimális a sekélymıvelésben
gyors és intenzív keverŒmunka

Mind a 2-12 cm sekélyen végzett
tarlóhántásban, mind a tarlóápolásban hatalmas területteljesítmény
érhetŒ el.

integrált kŒvédelem
nagy területteljesítmény
ideális csírázási feltételeket teremt
alacsony karbantartási igény
könnyı vontathatóság

A szántás utáni magágykészítésben is
igen könnyı vontathatóság, jó
keverŒhatás és lezárás jellemzi a
munkaeszközt.

A gyártás során csak a legjobb
minŒségı anyag kerül felhasználásra.
KiemelkedŒ a teljesen zárt, olajfürdŒben futó SKF tárcsacsapágyazás.

Az egyéni gumibakolás

A könnyı kezelhetŒség elŒsegíti a
hosszú élettartamot. Az alapfelszereltség része a peremlemez csakúgy,
mint az állítható tárcsasorok.

a túlterhelés és a kövek ellen véd –
hosszú élettartamot garantálva a
tárcsáknak és a munkagép szerkezeti részeinek.

A soreltolás

üzemanyag megtakarítás

A csipkézett
mulcstárcsák
az ideális kialakításnak köszönhetŒen könnyedén hatolnak a talajba.
Az eltömŒdésmentes munkát garantálja a nagy átömlési keresztmetszet
mind a tárcsa és a tárcsatartó, mind
a tárcsa és a gerendely között.

fokozatmentesen lehetséges – tökéletesen alkalmazkodva ezzel a
különbözŒ sebességnél és mıvelési
mélységben történŒ munkavégzéshez.

A peremlemez

A mélységállítás

alapfelszereltség a VN TerraDisc
tárcsánál. Pontos munka – nincs
bakhát – egyszerıen szuper!

szerszám nélkül egy
furatrendszeren történik –
a henger és pálcasor
helyzete nem változik.

VN TerraDisc Rövidtárcsa
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A tárcsacsapágyazás
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egyengetŒ pálcák (állítható)
TerraLift M

850 kg

TerraLift S

1600 kg

szállítókeret – alkalmas a 400, 500 és 600 Hydro-hoz
szállítókeret – alkalmas a 600 Hydro-hoz vetŒgép kapcsolással is

Opciós felszereltség:
• Világítás
• Aprómag szóró egység
• TerraDrill pneum. vetŒgép

karbantartásmentes, 3-szoros tömítésı SKF golyóscsapágy – a kizárólag
magas minŒségı kenŒanyagok alkalmazásával a pornak és nedvességnek
nincs esélye!

A pálcasor
a tárcsák és a henger közötti egyenletes szárterítésrŒl gondoskodik – az
igénybevételnek megfelelŒen állítható.

