
VFN 710



Δισκοσβάρνα τύπου V 

Η βαρέου τύπου δισκοσβάρνα τύπου V είναι κατάλληλη για ανάμειξη σκληρού 

χώματος ή για σύνθλιψη και ισοπέδωση του εδάφους.

 

Οι δισκοσβάρνες τύπου VFN χαρακτηρίζονται από ένα ευρύ φάσμα 

χρήσης με πλάτος εργασίας από 2,90m έως 3,80m και μεταβλητό βάθος εργασίας από 10 έως 25 cm.
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VFN 710



Εξοπλισμός
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Σύζευξη & Συσσωρευτής Αζώτου (στανταρ) :

Η σύζεύξη έχει δύο διαφορετικές κατευθύνσεις 
στερέωσης & με τη χρήση του συσσωρευτή 
έχετε τα πλεονεκτήματα:

- Εύκολης σύνδεσης
- Καλύτερη πρόσφυση
- Μεταφορά βάρους
- Άνεση στην καμπίνα και στο δρόμο

Όλα τα παραπάνω αυξάνουν τη διάρκεια ζωής του
μηχανήματός σας.

Στιβαρός σχεδιασμός :

Το VFN 710 είναι ένα μηχάνημα για να 
δουλέει σε σκληρές συνθήκες εργασίας. 

Η επιβλητική και ισχυρή κατασκευή του αποτελεί 
εγγύηση σταθερότητας και αντοχής.
Με κοίλοδοκό 150x100x10mm για μοντέλο
VFN 710.22 και για μοντέλα 
VFN 710.24 & VFN 710.28 κοίλοδοκό 200x100x10mm 
η ισχυρή κατασκευή του είναι εγγύηση.

 

Βαρέου τύπου άξονας δίσκων (στανταρ):

Ο άξονας του δίσκου έχει σχεδιαστεί για να 
αντιμετωπίζει  δύσκολες συνθήκες εργασίας.

Τετράγωνος άξονας 50x50mm

 

Ο έλεγχος βάθους εργασίας τροχών (στάνταρ):

Το βάθος εργασίας μπορεί να ρυθμιστεί υδραυλικά
από τη γωνία εργασίας των δίσκων.

Εάν θέλετε να ελέγξετε το βάθος εργασίας, 
μπορείτε να το ρυθμίσετε, χάρη στους 
υδραυλικά ρυθμιζόμενους τροχούς.

 



Λεπτομέρειες Κατασκευής 

Κοιλοδοκός 150x100x10mm 
ή 200x100x10mm

Υδραυλικά ρυθμιζόμενες ρόδες
στανταρ

Σύζευξη
δύο διαφορετικών 

κατευθύνσεων 
στανταρ
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Άξονας δίσκων 50x50mm
στανταρ

Δίσκοι Ø710mm
Πάχος 8mm
στανταρ
 

Υδραυλικά ρυθμιζόμενη γωνία δίσκων
στανταρ

Ρόδες
400 / 60-15.5 6F

στανταρ
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Βαρέου Τύπου
άξονας δίσκων 50x50mm

Ο άξονας δίσκων στις δισκοσβάρνες είναι χυτός.

- Είναι 50mmX50mm και έχει διπλά κώνικα ρουλεμάν
- Έχει 4 τσιμούχες.
- Αυτό εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής σε πολύ δύσκολες συνθήκες.

Με το σύστημα μετατόπισης άξονα: 
Mε το σύστημα μετατόπισης άξονα που είναι στάνταρ σε κάθε δισκοσβάρνα επιτυγχάνεται 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Άξονας δίσκων 50x50mm

Σύστημα μετατόπισης άξονα



MEGATRON
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Ξύστρες δίσκων

Οι ξύστρες δίσκων μπορούν να ξύσουν το πλεόνασμα του εδάφους και τα υπολείμματα καλλιέργειας που 

παραμένουν κολλημένα στους δίσκους.

Ειναι στάνταρ και είναι κατάλληλες για εργασία σε πολύ υγρές συνθήκες και σε κολλώδη εδάφη.

Οι ξύστρες είναι ανεξάρτητες και ρυθμιζόμενες. 
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Η συνεχής έρευνα και ανάπτυξη που 

εφαρμόζεται στη μεταλλουργία και η 

θερμική κατεργασία επιτρέπουν την 

αξεπέραστη σκληρότητα (έως 58 HRC) 

για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και 

ευελιξία αντίστασης σε τυχόν κραδασμούς

και δύσκολες συνθήκες εργασίας.  

MADE IN FRANCE

Ø710mm
8mm

*Διαφορετικές συνδιασμοί μεταξύ ίσιων και
οδοντωτών δίσκων πρέπει να καθορίζονται 
κατά την παραγγελία.

Βαθιά άρωση
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Η καμπύλη διείσδυσης των δίσκων επιτρέπει τη βαθιά 
διείσδυση στο εδάφος και εξασφαλίζει ταχεία διάσπαση του 

εδάφους ανάμειξη & εμπλουτισμό.

Οι δίσκοι NIAUX 200 μπορούν να δουλέψουν σε σκληρό, 
πετρώδες έδαφος ενώ έχουν ελάχιστες φθορές.
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 Ρόδες

Οι τροχοί 400 / 60-15.5 6F είναι θωρακισμένοι για να μειώσουν τον κίνδυνο διάτρησης για χρήση σε 
νέες σκληρές συνθήκες εργασίας.

Επιπλέον, οι βαλβίδες είναι προστατευμένοι για την αποφυγή κρούσεων.
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VFN.710
3,10 -4,00m
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VFN710.22 VFN710.24 VFN710.28

Αριθμός δίσκων 22 24 28

Πλάτος εργασίας 2,90 m 3,20 m 3,80 m

Πλάτος μεταφοράς 3,10 m 3,40 m 4,00 m

ΗΡ τρακτ ερ min.140-160 min.160-180 min.180-200

Κυριως πλαίσιο 150x100x10mm 200x100x10mm 200x100x10mm

Βάρος  2.800 Kgr 3.050 Kgr 3.300 Kgr



Καρυωτάκης ΟΕ
14km Δράμας - Καβάλας
Άγιος Αθανάσιος
66300 Δράμα

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

You are.... 

....in good hands.

Αντιπρόσωπος :
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