
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ



Καλλιεργητές

Το ιδανικό μηχάνημα 
για την προετοιμασία σποροκλίνης μετά την κατεργασία οργώματος ή δισκοσβάρνας είναι ο καλλλιεργητής.

 Ένα μηχάνημα εύκολο στην χρήση, οικονομικό και αποτελεσματικό προετοιμάζει τέλεια τα χωράφια για σπορά.

Διατίθεται από 2,00-7,00μ και απαιτούμενη ιπποδύναμη είναι από 50-230 ΗΡ.
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Καλλιεργητές 
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Εξοπλισμός
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Πλαίσιο:

Το κυρίως πλαίσιο στου καλλιεργητές είναι κατασκευασμένο 
εξολοκλήρου από κοιλοδοκούς.
Έχει 4 σειρές κοιλοδοκών επάνω στις οποίες προσαρμόζονται 
ελατήρια.Η έλξη του έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να 
προσαρμοστεί σε όλα τα είδη τρακτεριού με σύνδεση τριών 
σημείων , μεταφέροντας το κέντρο βάρους του μηχανήματος 
κοντά στον ελκυστήρα και επιτυγχάνοντας την ανύψωση του 
μηχανήματος τόσο ώστε να είναι 
απόλυτα ασφαλή η μεταφορά του.

Μηχανική ρύθμιση κυλίνδρων ( στάνταρ):

Όλοι οι καλλιεργητές έχουν οπίσθιους κυλίνδρους διπλούς 
όπου ο καθένας έχει διάμετρο 320 χιλ. , ενισχυμένοι και 
στιβαροί για ακόμα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και για 
αντοχή στις δύσκολες συνθήκες εργασίας. Στην στάνταρ 
έκδοση τους όλοι οι καλλιεργητές έχουν μηχανικά 
ρυθμιζόμενους κυλίνδρους, όπου  απλώνοντας ή 
μαζεύοντας έναν εντατήρα μπορείτε να ρυθμίσετε το 
βάθος εργασίας των οπίσθιων κυλίνδρων αλλά 
ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα στον χειριστή να 
ρυθμίσει και την γωνία των δίσκων.

Δυνατότητα επιλογής ελατηρίου:

  1) Το διπλό ελατήριο 32Χ10 
  2) Μονό ελατήριο 32Χ12
  3) Διπλό ελατήριο 45Χ12
  4) Ίσιο ελατήριο 45Χ10 ψηλό

 

 Οπίσθια σειρά ελατηρίων σποροκλίνης:

Για ακόμα πιο ομοιόμορφη κατανομή του 
ψιλοχωματισμένου χώματος μπορείτε να 
προσαρμόσετε πίσω από τους οπίσθιους κυλίνδρους 
μια σειρά από ελατήρια σποροκλίνης.

Με αυτά τα ελατήρια επιτυγχάνεται η τέλεια 
επεξεργασία του εδάφους και οι ιδανικές συνθήκες 
σποροκλίνης.

 



Οπίσθιοι Κύλινδροι

Μηχανική ρύθμιση κυλίνδρων ( στάνταρ)
Στην στάνταρ έκδοση τους όλοι οι καλλιεργητές έχουν μηχανικά ρυθμιζόμενους 

κυλίνδρους, όπου  απλώνοντας ή μαζεύοντας έναν εντατήρα μπορείτε να ρυθμίσετε το βάθος εργασίας των 
οπίσθιων κυλίνδρων αλλά ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα στον χειριστή να ρυθμίσει και την γωνία των δίσκων.

Υδραυλική ρύθμιση κυλίνδρων
Η υδραυλική ρύθμιση κυλίνδρων μπορεί να προσαρμοστεί στους καλλιεργητές δίνοντας το πλεονέκτημα 

στον χειριστεί να μπορεί από την θέση του τρακτεριού να ρυθμίζει το βάθος εργασίας των οπίσθιων κυλίνδρων 
χωρίς κόπο έχοντας το πλεονέκτημα τις εύκολης προσαρμογής του μηχανήματος στις εκάστοτε συνθήκες εργασίας.

Και στην υδραυλική ρύθμιση κυλίνδρων μπορείτε να ρυθμίσετε και την γωνία εργασίας των κυλίνδρων μηχανικά.
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Μηχανικοί



Υδραυλικός Κύλινδρος
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Καλλιεργητές

Υδραυλικοί
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Μπροστινός κύλινδρος MC

Ένα νέο αξεσουάρ το οποίο έχει προστεθεί στην κατασκευή των καλλιεργητών είναι και ο μπροστινός κύλινδρος:

1) Μπορεί να προστεθεί και να αφαιρεθεί σε οποιοδήποτε μοντέλο αναδιπλώμενου καλλιεργητή 4m-6m.
2) Προσαρμόζεται στο μπροστινό μέρος του καλλιεργητή.
3) Μπορεί και λειτουργεί ανεξάρτητα από τον οπίσθιο κύλινδρο.
4) Πρόκειτε για ένα κύλινδρο με διάμετρο 420χιλ. από λάμες 40Χ10.
5) Το βάθος εργασίας του ρυθμίζεται υδραυλικά αλλά μπορεί να ρυθμιστεί και μηχανικά.
6) Μπορεί να ανυψωθεί έως και 30 εκατ.
7) Με την βοηθάει του εμπρόσθιου κυλίνδρου διασπόνται όλα τα μεγάλα ενιαία κομμάτια εδάφους 
που προεξέχουν μετά την κατεργασία οργώματος με άροτρο, δισκοσβάρνα ή υπεδάφιο και ομαλοποιείται το 
έδαφος έτοιμο για σπορά.



MEGATRON
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Καλλιεργητές



Ποδιά / λαμαρίνα

Με την χρήση της ποδιάς ο καλλιεργητής 
κατά την διάρκεια εργασίας μπορεί και ισοπεδώνει τον όγκο του χώματος που προεξέχει μετά το όργωμα ή την 
χρήση δισκοσβάρνας επιτρέποντας στον καλλιεργητή να μπορεί πιο ομοιόμορφα να καλλιεργήσει  το έδαφος.

Το βάθος εργασίας της ποδιάς μπορεί να ρυθμιστεί μηχανικά.
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 Ασφαλή μεταφορά

Τα μοντέλα πάνω από  4,0μ πλάτους εργασίας αναδιπλώνονται 
στην μέση υδραυλικά για πιο ασφαλή και εύκολη μεταφορά.

Έτσι ασυνόδευτο το μηχάνημα μπορεί να μεταφερθεί με ασφάλεια καθώς το 
πλάτος μεταφοράς του δεν ξεπερνά τα 2,40μ.
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Καλλιεργητές
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Επιλογή ελατηρίου

 01-002W

Διπλό ελατήριο 
Flex 32Χ10

01-005

Mονό ελατήριο 
Flex 32Χ12

FX45X12

Διπλό ελατήριο 
Flex 45Χ12

01-1515W

 Ίσιο ελατήριο 
 45Χ10 ψηλό

Iσιο ελατήριο 
45Χ12 κοντό

01-058W
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* Πλάτος: 40mm
      * Πλάτος: 105mm

Κωδικός: 01-015Κωδικός: 01-012

* Πλάτος: 150mm
      

Κωδικός:01-016

* Πλάτος: 175mm
      

Κωδικός:01-017

*Πλάτος: 200mm
      

Κωδικός: 01-120
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Επιλογή  μαχαιριού
Καλλιεργητές
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ΚΡ
2,00 - 7,00m
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Καλλιεργητές

 

 KPA 400 KPA 500 KPA 600 KPA 700 

Πλάτος εργασίας (m) 4,00 5,00 6,00 7,00 

Ιπποδύναμη HP 100-150 120-150 140-200 170-230 

Πλάτος μεταφοράς (m) 2,40 2,40 2,40 2,40 

Ελατήριο FLEX     

Μηχαν.Κύλινδρος 

 Διπλός  Ø320 / Ø320mm 
    

Βάρος (Kgr) 1.216 1.392 1.534 1.708 

 

 KP200 KP230 KP250 KP280 KP 300 KP 350 KP 400 

Πλάτος εργασίας (m)   2,00 2,30 2,50 2,80 3,00 3,50 4,00 

Ιπποδύναμη HP  40/50 50/70 60/80 70-100 90-120 100-120 100-150 

Πλάτος μεταφοράς (m) 2,00 2,30 2,50 2,80 3,00 3,50 4,00 

Ελατήριο FLEX        

Μηχαν.Κύλινδρος  

διπλός  Ø320/ Ø320mm 
       

Βάρος (Kgr) 352 375 412 472 552 690 890 

√ √

√

√ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √

Σταθερά Μοντέλα

√ √ √ √

√ √ √ √

Ανδιπλώμενα Μοντέλα



Είστε.... 
....σε καλά χέρια.
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Καρυωτάκη O.E.
14χμ Δράμας-Καβάλας
Άγιος Αθανάσιος
66300 Δράμα

Τηλ: +30 25210 66426
Fax: +30 25210 66401
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