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Υπεδάφια

Για εύκολο & οικονομικό βαθύ όργωμα με δυνατότητα ρύθμισης βάθους εργασίας από τους 
οπίσθιους κυλίνδρους και έχοντας επιπλέον την δυνατότητα επιλογής διαφόρων τύπων κυλίνδρων

δινεται η δυνατότητα στον χειριστή πολλαπλών επιλογών για ένα βαθύ και συνεχές όργωμα.

MEGATRON υπεδάφιο έχει βάθος εργασίας έως και 55cm.
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MEGATRON 
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Εξοπλισμός
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Πλαίσιο:
Για ακόμα μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια  ζωής σε όλα
τα υπεδάφια το κυρίως πλαίσιο είναι κατσακευασμένο
από κοιλοδοκό.

Μετακινούμενα μπράτσα:
Στην σειρά Τ & G στα υπεδάφια Kariotakis υπάρχει η 
δυνατότητα επάνω στις δύο σειρές κοιλοδοκού στο κυρίως 
πλαίσιο να μπορούν να μετακινηθούν τα μπράτσα και έτσι το 
μηχάνημα να μπορεί να προσαρμόζεται στις 
εκάστοτε συνθήκες.

Απόσταση σταβαριών:
Η απόσταση σταβαριών στα υπεδάφια Kariotakis
είναι ιδανική γιατί σε συνδιασμό με την απόσταση 
που έχουν μεταξύ τους οι σειρές  και το ελέυθερο ύψος 
από το πλαίσιο δίνουν το πλεονέκτημα στο μηχάνημα και
τον χειριστή να πετύχει ένα διαρκές και τέλειο όργωμα.

Πλαϊνά και μπροστινό μαχαίρι:
Πλαϊνά μαχαίρια (στανταρτ)
Τα πλαϊνά μαχαίρια έχουν δύο θέσεις τοποθέτησης 
επάνω στο μπράτσο όπου ανάλογα με την θέση που 
εσείς επιλέγεται να τα τοποθετήσετε καθορίζεται και το 
βάθος εργασίας του μηχανήματος,
Ενδείκνυται η χρήση του σε εδάφη βαριά.

Μπροστινά μαχαίρια (στανταρτ)
Το μπροστινό μαχαίρι τοποθετείται σε κάθε σταβάρι σε 
συγκεκριμένη θέση έτσι ώστε να σχίζει το έδαφος αλλά 
και να προστατεύει και το ίδιο το μπράτσο από φθορές.
Η χρήση του ενδείκνυται όταν το έδαφος είναι 
ιδιαίτερα ξηρό.



CUT Κύλινδρος

Ο κύλινδρος CUT  είναι απαραίτητος για την επεξεργασία του εδάφους με το υπεδάφιο:

Έχει διάμετρο 420χιλ. και έχει τέτοιο γεωμετρικό σχεδιασμό και σωστή διάταξη δοντιών,ιδανική απόσταση 
μεταξύ των δύο κυλίνδρων που επιτρέπουν στο μηχάνημα να καταφέρνει την ιδανική επεξεργασία του 

εδάφους μετά την βαθιά άροση του υπεδάφιου.
Το βάθος εργασίας των κυλίνδρων CUT ρυθμίζεται υδραυλικά από την καμπίνα του τρακτεριού (στάνταρ).

.
Yπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης και της γωνίας εργασίας των κυλίνδρων και αυτή ρυθμίζεται μηχανικά ( στάνταρ).

.
Ο CUT κύλινδρος μπορεί να προσαρμοστεί σε όλους τους τύπους υπεδάφιου.
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WAVE Κύλινδρος

Ο κυματοειδής κύλινδρος WAVE είναι ένας επιπλέον κύλινδρος που μπορεί να προστεθεί στο MEGATRON.

Απαραίτητη προυπόθεση για την χρήση του είναι το MEGATRON να έχει τον κύλινδρο CUT.

Ο κύλινδρος WAVE βοηθάει το MEGATRON να θρυμματίσει σε ακόμα μικρότερα κομμάτια το χώμα και να 
έχετε ένα τέλειο αποτέλεσμα κατεργασίας.Η διπλή σειρά κυματοειδών δίσκων στην οποία μπορείτε να 
ρυθμίσετε και την γωνία κλίσης των δίσκων από έναν εντατήρα μηχανικά, δίνει στον χειριστή το πλεονέκτημα 
να καταφέρει βαθιά άροση και ταυτόχρονη κατεργασία με ένα πέρασμα.

Το βάθος εργασίας του κυλίνδρου WAVE ρυθμίζεται υδραυλικά από την καμπίνα του τρακτεριού εύκολα και 
με ασφάλεια  ο χειριστής μπορεί να προσαρμόσει το μηχάνημα στις εκάστοτε συνθήκες (στάνταρ).

Ο κύλινδρος WAVE μπορεί να προσαρμοστεί μόνο στον βαρέου τύπου T υπεδάφιο.
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Ελεύθερο ύψος

Ο νέος τύπος υπεδάφιου MEGATRON που έχει προστεθεί στη σειρά παραγωγής μας έχει σχεδιαστεί με 
κάθε λεπτομέρεια ώστε να είναι ένα μηχάνημα λειτουργικό, εύκολο και οικονομικό σε χρήση και 

συντήρηση και να αποδίδει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα. Έχει δομηθεί έτσι ώστε να 
υπάρχει μια καλή ροή του εδάφους με τα υπολείμματα κάτω από το Υπεδάφιο, 

αποτρέποντας οποιαδήποτε απόφραξη κατά την διάρκεια εργασίας

88 cm για την σειρά T ( min.130 - 280 HP)
79 cm για την σειρά  G ( min.100 - 180 HP)
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Βίδα ασφαλείας

Τα μπράτσα στα υπεδάφια είναι κατάλληλα για βαθιά άροση και έχουν 
μεγάλες αντοχές

Υπάρχει βίδα ασφαλείας σε κάθε μπράτσο τοποθετημένη σε 
τέτοιο σημείο ώστε να κόβετε σε κάθε μεγάλο εμπόδιο και 

το μπράτσο να μετακινείται προς τα πίσω χωρίς να 
προκληθεί καμία άλλη περεταίρω ζημιά.
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Πλαϊνά μαχαίρια (στανταρτ)

Τα πλαϊνά μαχαίρια έχουν  δύο θέσεις τοποθέτησης επάνω στο μπράτσο όπου ανάλογα 
με την θέση που εσείς επιλέγεται να τα τοποθετήσετε καθορίζεται και το βάθος εργασίας 
του μηχανήματος,
Με την χρήση των πλαϊνών μαχαιριών επιτυγχάνεται η διείσδυση του μηχανήματος 
ανασηκώνοντας  το χώμα στο πλάι, καλύπτοντας την απόσταση μεταξύ των δοντιών 
και βελτιώνοντας την κατεργασία του εδάφους.
Ενδείκνυται η χρήση του σε εδάφη βαριά.

Μπροστινά μαχαίρια (στανταρτ)

Το μπροστινό μαχαίρι τοποθετείται σε κάθε σταβάρι σε συγκεκριμένη θέση έτσι ώστε 
να σχίζει το έδαφος αλλά και να προστατεύει και το ίδιο το μπράτσο από φθορές.

Η χρήση του ενδείκνυται όταν το έδαφος είναι ιδιαίτερα ξηρό.

Διπλά μαχαίρια
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T σειρά
100-280 HP

G CUT MN G CUT MN G CUT MN

Αριθμός μπράτσων

Πλάτος εργασίας (m) 

Ιπποδύναμη HP Min.100 Min.120 Min.140 Min.140 Min.140 Min.180 Min.180 Min.180 Min.250

Μετακινούμενα μπράτσα

Βίδα ασφαλείας

Διπλά μαχαίρια

Βάρος ( Kgr) 1.120 1.650 2.200 1.530 2.150 3.050 1.950 2.660 3.900

2.50 m 3,00 m 4,00 m

T5 T7 T9

5 7 9



G & L series
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G σειρά 
100-180 HP
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G CUT G CUT G CUT

Αριθμός μπράτσων

Πλάτος εργασίας (m) 

Ιπποδύναμη HP Min.100 Min.100 Min.140 Min.140 Min.180 Min.180

Μετακινούμενα μπράτσα

Βίδα ασφαλείας

Διπλά μαχαίρια

Βάρος ( Kgr) 970 1.500 1.290 1.920 1.690 2.410

2.50 m 3,00 m 4,00 m

G5 G7 G9

5 7 9



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

Αντιπρόσωπος :
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