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KOMBINÁLT NEHÉZKULTIVÁTOROK



 WINGMASTER – nehéz körülményekre kialakítva
 A Multiva kombinált nehézkultivátorok a hatékony talajművelésre lettek kifejlesztve, így ezek 

a grubberek különböző típusú és állagú földeken is megbízható munkát végeznek. A számos 
művelési beállításnak köszönhetően a WINGMASTER gépek igen széles körben alkalmazhatóak, 
és a tarlóhántás mellett kitűnő magágy is készíthető velük. A hidraulikus állíthatóságnak 
köszönhetően a WINGMASTER precízen tartja a kiválasztott munkamélységet, és tömörödött, 
kötött talajtípusok esetén is eredményesen dolgozik. A WINGMASTER grubberek legfontosabb 
jellemzői: robosztus kések, masszív tárcsalapok és hatékony rögtömörítő henger.

 WINGMASTER 300-360 – függesztett modellek
Típustól függően ezek a Multiva grubberek két vagy három késsorral vannak szerelve. A WINGMASTER 
lúdtalp kapatestek biztosítják az egyenletes magágy kialakítását, és a rendkívül hatékony gyomirtást. A 
csipkézett tárcsalevelek hatékony keverőhatás mellett kellő porhanyítást és egyenletes talajfelszínt alakí-
tanak ki.

MODELLEK ÉS FŐBB MŰSZAKI ADATOK
WINGMASTER TÍPUS 300-2 300 360

Munkaszélesség, cm 300 300 360

Kapák száma, db 7 10 12

Kapák osztása, cm 42.5 30.0 30.0

Kapasorok száma,db 2 3 3

Teljesítményigény, le 100 / 150 120 / 150 150 / 180

Szállítási szélesség, cm 312 360 400

A gép tömege, kg 1970 2550 2700

Az oldaltárcsák a szériafelszereléshez tartoznak!   A változtatás jogát fenntartjuk!
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 WINGMASTER 300-360H – vontatott modellek
 Ezek a kombinált nehézkultivátorok a traktor vonóhorgához kapcsolva üzemeltethetőek. 

A gépek konstrukciós kialakítása rendkívül kedvező, mivel a kapák három sorban, 85 cm-es 
szabadmagasságú vázon helyezkednek el. A szállítókerekek a kapák és az egyengető tárcsák 
között kaptak helyet. Ez az egyedi felépítés kivételesen stabil mozgást és eltömődés mentes 
munkát tesz lehetővé a földeken.

A tartós és nagyszilárdságú vázszerkezet kiváló üzembiztonságot ad a grubbernek. A felhasznált extra 
minőségű acélalapanyagok garantálják a gép hosszú élettartalmát és műszaki megbízhatóságot.

MODELLEK ÉS FŐBB MŰSZAKI ADATOK
WINGMASTER TÍPUS 300H 360H

Munkaszélesség, cm 300 360

Kapák száma, db 10 12

Kapák osztása, cm 30.0 30.0

Kapasorok száma,db 3 3

Teljesítményigény, le 120 / 150 150 / 180

Szállítási szélesség, cm 360 400

Kerék méret 400 - 15,5 400 - 15,5

A gép tömege, kg 3135 3300

Az oldaltárcsák a szériafelszereléshez tartoznak! A változtatás jogát fenntartjuk!

Maximális alváz magasság
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 Hatékony rögtörő- és tömörítő hengerek
A csipkézett profilú, kis osztástávolságú henge-
relemek egyenletes talajt készítenek, emellett a 
növényi-, ill. szármaradványokat is a felszín alá 
nyomják. Ugyanakkor a henger által megművelt 
talaj finomszemcsés, aprómorzsás szerkezetű 
marad, ezzel is tovább csökkentve az eliszaposo-
dás, valamint a kiszáradás veszélyét. Az éles pro-
filú és nagy oldalszilárdságú elemek úgy lettek 
kialakítva, hogy agyag, vagy növényi maradvány 
ne tömődhessen be a sík hengerlapok közé.

 Állítható csipkés tárcsalevelek
A szintező tárcsasor egyengeti el a kapák által fel-
lazított földet. A finomszemcsés, porhanyós talaj 
hatékonyan keveredik, így egyenletes felszínű, 
kellően laza talajfelszín jön létre.

 Hidraulikus biztosítású kapaszárak
Minden kultivátor kapa külön hidraulikusan 
előfeszíthető, ennek köszönhetően a grubber 
könnyen igazítható a különböző talajtípusokhoz 
és talajművelési feltételekhez. A széles beállítási 
értékeknek köszönhetően a kapa kellő stabilitás-
sal tartja az egyenletes átműveléshez választott 
munkamélységet. Túlterhelés esetén kitér az aka-
dály (pl. kő) útjából, majd automatikusan visszaáll 
a beállított mélységre.

 Hidraulikus munkamélység állítás
A munkamélység könnyen és precízen állítható a 
hidraulikus hengerek szárain levő állító klipszek 
számának változtatásával.
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