
  
A BRUTUS  vetőkombináció a legkeményebb talajokkal is megbirkózik. 
 

                              
 Vetőgép csatlakoztatásának lehetősége. Az gépkombináció feladata a talaj felső rétegének előkészítése a vetéshez. A géphez a vetőgép könnyen csatlakoztatható, 
melynek munkaszélessége meg kell egyezzen az elmunkáló szélességével. Gazdasági okokból ez egy kedvező megoldás. A gép nagyon rögös, kemény 
talajokon is dolgozik, és kiegyenlíti a föld felületét, kiváló feltételeket teremtve a vetőmag csírázásához.  Az első henger  jól aprítja talaj rögöket. 
A két sorban elhelyezett állítható rugós kapák a talaj lazítását és az esetleges csírában lévő gyomok irtását biztosítják. A hátsó csőhenger tökéletesen elő tömöríti a talajt, és lehetővé teszi a gép 
egyenletes vezetését a kívánt mélységben. 
 Elérhető modellek: 
 
Modell    OUT 2.5  OUT 2.7  OUT 3.0 

Munkaszélesség [m]   2,5    2,7    3,0 
Súly (kg)    800    850    900 
Teljesítmény [Le]   60-70    70-90    90-100 
Fogak száma [db]   16    18    22 
Termelékenység [ha / h] 1,5-2,0   1,8-2,6   2,0-3,0 
 

 - a megadott tömeg hozzávetőleges, és a felszereltségtől és konfigurációtól függően eltérhet a ténylegestől 
 



 
BRUTUS specifikáció 

 

Leírás: 

- Hydropak  
- Kétsoros rugós kapák 
32 × 12 a munkamélység fokozatmentes beállításával 0-15 cm 
- Első henger Ø 320 mm csapággyal 
- Állítható lábak a vetőgéphez 
- Hátsó csőhenger Ø 500 mm csapággyal 
- Három pont csatlakozó vetőgéphez 
 
További lehetőségek: 
- világítás 
- tömörítő henger Ø 500 mm  
- crosskill henger Ø 400 mm  
- rugós görgő Ø470 mm 
 -gumihenger Ø 500 mm 
 
Előnyök: 
- Teljesítmény alacsony üzemanyag-fogyasztás mellett 
- Megéri az árát 
- Magas kopásállóság 
- Robusztus felépítés 
 
 

    
 



 
A V-STROM altalaj lazító  
 

A V-STROM altalajozó a szántással nem bolygatott talajréteg fellazítására szolgál. 

Hatékonyan javítja a talaj fizikai és biológiai tulajdonságait. A túlzottan 

tömörödött talajrétegek légtelenítésével és fellazításával, csökkennek terméskorlátozó tényezők. Az altalajozás csökkenti a gombás betegségek 

kockázatát. Ezenkívül megkönnyíti a növényi gyökerek hozzáférését a föld 

mélyebb rétegeihez, és jobb hozzáférést biztosít a vízhez és a tápanyagokhoz. A nagy esőzések után tavasszal kilépő víz stagnálása ennek a kezelésnek az előfeltétele. 

 

 
 



 
Modell  

GV 30.4  GV 30.6  GV 40.8 
Munkaszélesség [m]   3,0   3,0   4,0 

Fogak száma [db]   4   6   8 

Súly * [kg]    950   1250   1500 

Teljesítmény [LE]   130-150  150-170  200-230 

 

 a megadott tömeg hozzávetőleges, és a felszereltségtől és konfigurációtól függően eltérhet a ténylegestől 
 

    
 

 

Leírás: 

- Munkaszélesség 3,0- 4,0 m 

- Megerősített keret kiváló minőségű acélból 200 × 100 mm 

- Iker támasztókerekek a munkamélység szabályozására (0-40 cm tartomány) 

- Mechanikai biztonság(nyírócsapos) 

- KRET egyenes fogak, MICHEL alámetszett fogak vagy SX fogak az intenzív műveléshez 

 

További lehetőségek: 
- Rugós védelem 

- választható henger típus 

- "MICHEL" munkaelemek hegesztettek 

- A munkamélység hidraulikus beállítása 

- Keret a tengelyhez 

- Világítás (LED) 

    
 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

AGRIKULER magágykészítő  - minden körülmények között megállja a helyét. 
 Az AGRIKULER a vetéshez vagy ültetéshez szükséges talaj megfelelő előkészítésére szolgál. Rögök aprítására, kérges talaj fellazítására, ásványi műtrágyák talajjal való keverésére és gyomok irtására használják. A gép egyes munkarészei hidraulikus rendszerrel vannak ellátva, amelyek lehetővé teszik a 
gép  teljesen automatikus beállítását a megművelt talaj felszínéhez. A vetés előtti precíz talajművelés optimális feltételeket teremt a növények 
csírázásához és kikeléséhez. 
 



 
 
 
 

Az AGRIKULER 5 munkarészből áll: 
 1.Elülső csavart pálcáshenger - a talaj felszínének előkiegyenlítése és a csomós 
talaj feltörése 
 
2.Simító lapok állítható munkamélységgel - a felület kiegyenlítése 

                        
3. Öt sor rugós kapa - a talaj felső rétegének lazítása, gyomírtása  

               
4. Hátsó henger - a felületek ismételt kiegyenlítése és a csomós 
talajmaradványok aprítása, tömörítése . A munkafolyamat után a vetés mélységéig vékony, fellazított és zúzott talajréteg képződik, amely alatt egy 
enyhén tömörített réteg található. 
 5. Csökkentett átmérőjű befejező henger - a kisebb átmérő határozza meg gyorsabb működését, aminek köszönhetően még jobb felületsimító hatást érünk 
el. 

                                          
 



 
 
 
           

AGRIKULER AK  félig függesztett vetés előtti kultivátor modellek 

 
AK40     AK60  

Munkaszélesség [m]   4,0     6,0 
Súly (kg)    2900     3600 
Teljesítmény [Le]   80-110    120-160 
Fogak száma [db]   76     114 
Munkamélység [mm]  0-85     0-85 Tengelyátmérő [mm]  320     320 
 

 - a megadott tömeg hozzávetőleges, és a felszereltségtől és konfigurációtól függően eltérhet a ténylegestől 
 
Leírás: 

- Öt sor rugós kapa (19 db/m) állítható munkamélységgel 0-85 mm 
- Szegmentált felépítés, hidraulikus állítási lehetőség  
- elülső csavart pálcáshenger Ø 320 mm 
- hátsó henger Ø 320 mm 
- Befejező henger Ø 260 mm  
- Szintbeállító gerenda magasságállítással és gumi védelemmel 
- Négy hidraulikus henger a gép összecsukásához 
- Szállítókocsi vonórúddal 
 
Kiegészítő felszerelés: 
- sárvédők 
- világítás - munkavilágítás 
- hidraulikus vonórúd + Ø 40-es csatlakozással 
 
A gép előnyei: 
- Tökéletesen kiegyenlített talajfelszín 
- A gyártáshoz kiváló minőségű anyagokat használnak 
- A gép paramétereinek egyszerű beállítása 
- Hosszú élettartam 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Apollo WP henger A vetés előtti vagy utáni hengerezés  feladata a talaj összegyúrása, morzsolása, kiegyenlítése, tömörítése. A hengerezésnek köszönhetően jelentősen javítjuk a 
talaj állapotát. A gépünkkel végzett munkának pozitív hatása,  a növények szaporításának javításán, a víz beszivárgásának fokozásán és a talajból történő vízpárolgás csökkentésén keresztül érhető tetten. Opcióként a kiegészítő gép felszerelhető hidraulikusan állítható elülső kiegészítőkkel. Ezeknek köszönhetően még jobb talajkiegyenlítő hatást érhetünk el. Egy menetben a talajt tökéletesen előkészítik a vetéshez. Nehéz körülmények között száraz talajon a gépet kiegészítve kőtartályokkal is felszerelhetjük, 
amelyek ráadásul megnövelik a gép súlyát.  

 

  

 
 

 

 

Modell:   WP 45   WP 50  WP 62 

Munkaszélesség [m]  4,5   5,0   6,2 

Súly * [kg]   2100   2400   3200 

Teljesítmény [LE]  80-90   90-100  95-110 

 

- a megadott tömeg hozzávetőleges, és a felszereltségtől és konfigurációtól függően eltérhet a ténylegestől 
 

- Kerekek 400 / 60-15,5 

- UCF 213 csapágyak 

- Edzett tengelytengely 

- Henger választható: cambridge Φ 500 vagy Φ 600 mm stb. 
- Szállítási zár 

 

 



 
Az ATOS WT egytengelyes eszközhordozó váz   
 A mezőgazdasági gépek szállítására szolgál. Hatékonyan segíti tehermentesíteni 

traktorját. A függesztett gépét félig függesztetté alakítani. 

A 400 mm széles kerekeinek köszönhetően nem okoz túlzott talajtömörödést. Három hidraulika csatlakozóaljzat  lehetővé teszi a hidraulikus teljesítményt igénylő gépekkel való munkát. 
Az ATOS emellett hidropakkal is fel van szerelve. Két henger hidraulikus zárral, 

amelyek garantálják a munka és a szállítás biztonságát. 

 

 
 

Műszaki adatok: 
Modell:   WT18  
Szállítási szélesség: [m]  2.4 

Hátsó vonóhorog:  Cat. 2 

Súly : * [kg]    530 

Maximális kapacitás [kg]:   1800 

 

 

    
  

 



 
DRAGON TP Sorközi kultivátor  

 A sornövények szem előtt tartásával készült! 
A hidraulikusan összecsukható DRAGON  kultivátor a sorközi gyomok eltávolítására szolgál. Ezenkívül lehetővé teszi a kérges talaj összezúzását és levegőztetését. A számos kiegészítő opciónak köszönhetően bárki felszerelheti a 
gépet ezzel alkalmazkodva terményeihez. A gép rugónyomású és egyenletes 

szabályozású szakaszokból áll. Mindegyik szakasz 3 sorból áll, 32 × 12 mm-es 

rugós fogakból. Ezen kívül minden munkarészhez van egy járókerék. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Modell:    TP 7   TP 9  

Munkaszélesség [m]   5   6.5 Műsorszámok száma [db]    7    9 

Fogak száma [db]   35   45 

Súly [kg]    1400   1550 

 

 

 



 
Leírás: 

 

- Keretprofil 100 × 100 

- Nyomókerék minden munkarészen 

- A munkarészek távolsága 75 cm 

- Az egyes munkarészek egyenletes szabályozása 

- Három sor rugós fogak 32 × 12 mm 

 

További lehetőségek: 
 

- Gyomláló csillagok 

- Rögtörő hengerek 

- Takarólemezek 

- Védőpajzsok 

- Tárcsás csoroszlyák 

- Töltőtárcsák 

- Szögletes kések 

- APV PS 200M1 pneumatikus vetőgép 

 

A gép használatának előnyei: 
 

- A gyártáshoz kiváló minőségű anyagokat használtak 

- Hosszú munkaidő egy munkaelemen 

- A gép paramétereinek egyszerű beállítása 

- Növényvédő szerek használatának csökkentése 

 

   
 



 
GOLIATH nehéz tárcsa. 
 
Az Awemak rövidtárcsák felső kategóriáját képviseli. Nagy méret és tömeg jellemzi. 
Amiben első pillantásra is különbözik a többi awemak rövidtárcsáktól, hogy  a járókerekek a tárcsasorok és a tömörítő hengerek között helyezkednek el. Méreteiből 
adódóan kizárólag félig függesztett kivitelben kapható. 
A hidraulikus állítási lehetőségek mellett számos opcionális lehetőségekkel rendelhető. 
Kiváló ár érték arány! Német minőségű gondozásmentes csapágyazás a tárcsa tagoknál. 

 
LEÍRÁS: 

 

-Két sor tárcsa Ø 620 mm 
-A tárcsasorok közötti távolság 1050 mm 
-Gumivédelem Ø 50x210mm  
-NSK Karbantartást nem igénylő gördülőcsapágyak  
-U profilos henger Ø 600 mm 
-Szállítókészlet (kerekek 500/50/17 ')  
-A munkamélység hidraulikus beállítása LED lámpa 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opcionális lehetőségek: 
-fékrendszer 
-Első támasztókerekek  
-Választható hengerek (Acél gyűrűs tömörítő, V-gyűrű, T-gyűrű, Tandem henger stb.) 
-Hidraulikus vonórúd + vonószem Ø 40 
 

 

BTH40  BTH45  BTH50 BTH60 

Munkaszélesség [m]   4,0   4,5   5,0   6,0 

Lemezek száma [db]   32   36   40   48 
Tárcsák [mm]         510/560/610 Tengelyátmérő [mm ]             500/600 
Súly * [kg]    5500   5900   6300   7500 
Üzemi sebesség [km/h]     7-14 
Teljesítmény [LE]   160-180  170-190  190-210  210-290 
 

 - a megadott tömeg hozzávetőleges, és a felszereltségtől és konfigurációtól függően eltérhet a ténylegestől 
 
 
 Vági Gergő +36702522237 
Email: awemak.hungary@gmail.com    
www.vagigroup.hu   
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Matador  
 
A MATADOR egy kompakt, 3 soros univerzális szántóföldi kultivátor. Tökéletes mind sekély tarlóművelésre, mind a talaj intenzív, közepesen mély lazítására szár 
maradványok bekeverésére. Az egység 5-35 cm-es tartományban működik. 
 A váz alatti hasmagasság 85 cm, ami megakadályozza az esetleges maradványok miatt 
okozott eltömődést. A talaj kiegyenlítését önállóan szerelt tárcsasor biztosítja.  
 
 Praktikus alkalmazás: 
 
- intenzív feldolgozás kiválasztott mélységben 5 cm és 35 cm között, 
- a betakarítási maradványok egyenletes keverése a talajjal, 
- talajkapillárisok javítása 
 
Függesztett kivitel: 
 

 
 

Félig függesztett kivitel: 

 

 
 



 
M 30   M 35   M 42   M 48   M 54  

Munkaszélesség [m]  3,0   3,5   4,2   4,8   5,4 
Fogak száma [db]   10   12   14   16   18 
Csavar/rugó védelem  Tengelyátmérő [mm]      500/600 
Súly * [kg]    2 000   2 300   3 300   3 600   4 200 
Üzemi sebesség [km/h]      7-10 
Teljesítmény [LE]   130-180  150-200  240-260  260-280  270-» 

 

 - a megadott tömeg hozzávetőleges, és a felszereltségtől és konfigurációtól függően eltérhet a ténylegestől 
 

   Leírás: 
 
- 3 sor Delta-Flex csoroszlya 
- Egy sor tárcsa gumivédelemmel  
- A gerendasorok közötti távolság 800 mm 
- Gerendatávolság 300 mm 
- 850 mm hasmagasság a keret alatt 
- A tárcsák munkamélységének finom beállítása 
- Tömörítő henger Ø 500 mm 
- Keretprofil 120x120x8 / 10 
 
További lehetőségek: 
 
- 80 mm-es kapák keményfém lemezekkel megerősítve 
- 80 mm-es hegesztett kapák 
- Megerősített csoroszlya mélyműveléshez 40mm 
- Hidraulikus munkamélység állítás 
- A tengely és a tárcsák hidraulikus beállítása 
- Első támasztókerekek 2 × 2 (R15 / 200 kerekek) 
- Szállítókocsi + vonórúd (400 / 60-15′ kerekek) 
- Hidraulikus vonórúd 
- Ø40-es szem (csak hidraulikus vonórúddal) 
- Ø50-es fül (csak hidraulikus vonórúddal 
- K80 típusú vonószerkezet (csak hidraulikus vonórúddal) 
- Légfékek 
- Hidraulikus fékek 
- LED világítás 
 
 
 



 
 

NEPTUN öntöződob 

 

Személyre szabott megoldás! 

 

A NEPTUN 200/50 egy orsós sprinkler, kis- és közepes méretű gazdaságok számára. Lehetővé teszi akár 230 m hosszú és 30-58 m széles terület öntözését. 

A Neptunt  legfeljebb 10 ha területű gazdaságok növényeinek öntözésére szánják. Kompakt kialakításának köszönhetően szinte minden terepviszonyok 
között dolgozhat és a gépet egy ember is kezelheti. A NEPTUN öntözőnek köszönhetően soha többé nem kell aggódnia a 
szárazságtól. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sprinkler szíve egy vízturbina, amely a tekercselési mechanizmus fogaskerekeit hajtja meg. A megfelelő működéshez elegendő a vízellátás 
csatlakoztatása. Az áramló víz nyomásának egy része a turbinát táplálja, majd a többivel visszakerül az öntözővezetékre. Az orsó meghajtásának ez a módja lehetővé teszi a biztonságos működést anélkül, hogy más áramforrásokat kellene 
csatlakoztatni. A tekercselési sebességet háromfokozatú sebességváltó és 

szíjtárcsák szabályozzák. A vízellátó forrás leválasztásával a tekercselést is 

leállítjuk. A gép ezenkívül fel van szerelve egy olyan mechanizmussal, amely fenntartja az öntözőtömlő állandó tekercselési sebességét. 



 
 Alapvető műszaki paraméterek: 
-A tömlő hossza 200-230 m 

-Szükséges üzemi nyomás 3-8 bar 

-Vízfogyasztás 120-300 l/min 

-Vízturbina 

-Váromfokozatú mechanikus sebességváltó 

-30-58m öntözősáv 

-vízkijuttatás 5-20 m3/h 

-állandó tekercselési sebességet fenntartó rendszer 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 Vági Gergő +36702522237 

Email: awemak.hungary@gmail.com 

www.vagigroup.hu 
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OZYRYS rövidtárcsa 

 

A gép az igényes gazdálkodók számára készült 
Az OZYRYS hidraulikus összecsukható tárcsás borona 4 munkaszélességtől kapható. 
A boronát azoknak tervezték, akiknek olyan gépre van szükségük, amely évekig kitart.  A nagy munkaszélességű tárcsás borona univerzális gép. Nehéz, köves talajokon is jól 
teljesít. Gondozásmentes német csapágyazás. Különböző tárcsaátmérővel és számos henger variációval rendelhető. 
Félig függesztett és függesztett kivitelben is kapható. 
 

 

 
 
 



 A tárcsás boronát két sor kemény, kopásálló tárcsa működteti, amelyek átmérője Φ 510/560 
vagy 610 mm. A tárcsák elrendezése a teljes talaj agresszív átvágását okozza. A forgó tárcsák 
felvágják a talajt, és intenzíven keverik a növényi maradványokat. A 85 cm-es tárcsasorok közötti optimális távolság biztosítja a terepviszonyokhoz való megfelelő alkalmazkodást és az akadálymentes működést. A tárcsás karok gumival (35 × 180 mm) vagy rugós 
lengéscsillapítókkal vannak rögzítve a kerethez, ami megvédi a gépet a használatból eredő sérülésektől. Kiváló talajkövetés. Az állítható oldalfalak lehetővé teszik, hogy a tárcsák 
korlátozzák a talaj lerakódásának területét.  
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Könnyebb szállítás! 
Összecsukott állapotban tökéletesen illeszkedik a megengedett szállítási szélességbe, 
ami a közúton való közlekedés biztonságát garantálja. A gép használatának még egyszerűbbé tétele érdekében szállítókocsit és vonórudat rögzíthetünk rá, illetve 
felszerelhetjük fékrendszerrel és világítással.  
 
 
 



 
 A kiegészítő opciónak köszönhetően mindenki saját igényei szerint szerelheti fel a 
tárcsás boronát. 
 A BT / BTH sorozat tárcsás boronái az ügyfél preferenciáitól függően további opciókkal is felszerelhető.. Mindenekelőtt az AWEMAK cég a talajművelő hengerek széles 
választékát kínálja, a karbantartást nem igénylő AVE vagy a német gyártású NSK / FKL 
agyakat, világítást, védő lemezt és  a munkamélység hidraulikus beállítását is kínálja.  
 

 
 

BTH40 BTH45  BTH50 BTH60 

 

Munkaszélesség [m]  4,0   4,5   5,0   6,0 
Lemezek száma [db]  32   36   40   48 
Tárcsák [mm]                  510/560/610 Tengelyátmérő [mm]     500/600 
Súly * [kg]    1900   2000   2500   2700 
Üzemi sebesség [km/h]     7-14 
Teljesítmény [LE]  120-150  130-150  140-180  160-190 

 
 - a megadott tömeg hozzávetőleges, és a felszereltségtől és konfigurációtól függően eltérhet a ténylegestől 

 
 Vági Gergő +36702522237 
Email: awemak.hungary@gmail.com 
www.vagigroup.hu 
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PUMA Ca nehézkompaktor  

 
A nehéz, hidraulikusan összecsukható talajművelő készlet optimális minden 
körülményhez. A PUMA kultivátort úgy tervezték, hogy megfelelően előkészítse a talajt vetéshez 
vagy ültetéshez. Rögök aprítására, kérges talaj fellazítására, ásványi műtrágyák 
talajjal való keverésére és gyomok irtására használják. 
 
A kultivátor rugós kapái négy sorban vannak felszerelve, és a munkamélység 0-15 
cm között  állítható. A gép álltal átművelt talaj a vetés mélységéig vékony,  
fellazított és zúzott talajréteg , amely alatt egy enyhén tömörített réteg található.  A megfelelő hosszúságú szerkezet és a keret alatti nagy hézag lehetővé teszi a mély és a sekélyebb művelést. Ezenkívül az gép felszerelhető megerősített rugós kapákkal vagy szállítókocsival. 
A gép függesztett és félig függesztett változatban is kapható. 
 
 
 

 
 
 



 
Modellek: 

 CA 40   CA 45   CA 50   CA 55   CA 60  

Munkaszélesség [m]   4,0   4,5    5,0   5,5   6,0 
 
Fogak száma [db]   40   44   50   54   60 
 
Súly * [kg]   1700   1750   1850   1950   2050 
 
Üzemi sebesség [km/h]     7-10 
 
Teljesítmény [Le]  100»   120-140  140-160  160-180  180» 
 
 

 - a megadott tömeg hozzávetőleges, és a felszereltségtől és konfigurációtól függően eltérhet a ténylegestől 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Leírás: 

- Négy sor rugós kapa 32 × 12 mm állítható munkamélységgel 0-15 cm 
- Első lapos rugós terhelésű simítólap  
- Két sor hátsó fogazott henger Ø 320 mm, csapágy (vagy csőhenger Ø 500 mm) 
- Porszórt rugós kapák 
- hidarulikus eszközcsukás 
 
További lehetőségek: 
- Elülső simító 
- Hidraulikusan állítható két sor 9 mm-es kapasor 
- Fogak 32 × 12 Jack-Pot 
- Fogak 45 × 12 (vagy megerősített 45 × 12) 
- 170 mm-es hattyúnyak (45 × 12 ) 
- 32 × 12 erősített fog 
- 170 mm-es lúdtalp kapa 
- LED világítás 
- Szállítókocsi + vonórúd (400 / 60-15′ kerekek) 
- Hidraulikus vonórúd + Ø 40 szemes vonórúd 
- Crosskill henger Ø 400 
- Crosskill tandem henger Ø 400 
- Nehéz simító  
 
Előnyök: 
- Garancia a hatékony termesztési eredményre 
- A gyártáshoz kiváló minőségű anyagokat használnak 
- Egyszerű és problémamentes működés 
- Hosszú munkaidő egy munkaelemen   
  

  
 
 



 
PUMA CAX kultivátor 

  CAX változatban többfunkciós működés jellemzi. Szerkezetének és a  
70 × 12 mm-es kapák használatának köszönhetően lehetővé teszi a talaj 
mélylazítását és a tarló felszíni megmunkálását. 
 
A gép a CAX változatban négy sor rugós kapából áll, alapfelszereltségben egyszerű hagyományos rugóskapák, amelyek biztosítják a talaj tökéletes 
lazítását elkeverését a vetés előkészítése során. Kiegészítő lehetőségként lehetőség van 175mm széles "dömperlábas" rugóskapák beépítésére, melyeket tarlóműveléshez használnak. 
A munkamélység 0-15 cm között simán állítható. 
 Alapfelszereltségként választhatunk egy 320 mm átmérőjű hátsó csavart pálcás hengert tandem változatban vagy egy 500 mm átmérőjű egycsöves hengert. 
 A Puma CAX felszerelhető, megerősített kapákkal vagy szállítókocsival. 
 

 
 
 
 



 
Leírás: 

 
- Négy sor rugós kapa 70 × 12 mm 
- Munkamélység simán állítható 150 mm-ig 
- Két hátsó csavart pálcás henger Ø 320 mm  
- Porszórt rugós kapák 
- hidraulikus csukás 
 
További lehetőségek: 
 
- Szállítókocsi + vonórúd (400 / 60-15′ kerekek) 
- Szállítókocsi + vonórúd (500 / 50-17′ kerekek) 
- Hidraulikus vonórúd 
- Ø40-es szem (csak hidraulikus vonórúddal) 
- Ø50-es fűzőlyuk (csak hidraulikus vonórúddal) 
- K80 típusú vonószerkezet (csak hidraulikus vonórúddal) 
- Légfékek 
- Hidraulikus fékek 
- LED világítás 
- LED világítás  
- A tengely mögé szerelt fésűsor 
- Nehéz simító 
- Csőhenger Ø500 
- Talajművelő hengerek széles választéka 
 
Előnyök: 
 
- Garancia a hatékony termesztési eredményre 
- A gyártáshoz kiváló minőségű anyagokat használnak 
- Egyszerű és problémamentes működés 
- Hosszú munkaidő egy munkaelemen 

                         



 
 
 
Modell    CAX 40  CAX 45  CAX 50  CAX 60 

Munkaszélesség [m]  4,0   4,5   5,0   6,0 
Fogak száma [db]   24   28   30  36 
Súly * [kg]    1650   1700   1800    2000 
Üzemi sebesség [km/h]     7-10 
Teljesítmény [Le]   100-120  120-140  140-160 180-200 
 
 

 - a megadott tömeg hozzávetőleges, és a felszereltségtől és konfigurációtól függően eltérhet a ténylegestől 
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RAMBO talajlazító - megfelelően előkészített talaj garantálja a sikert 
 

A jól fellazított talaj elengedhetetlen! 

 A gép sokkal nagyobb mélységben teszi lehetővé a talaj lazítását. Az oxigénes és 

laza talaj optimális hidratáltságot és oxigénellátást biztosít. A talajba juttatott 

oxigén pedig javítja a növények megfelelő fejlődéséhez szükséges mikroorganizmusok fejlődését. A talaj tulajdonságainak javítása magas hozamot 
eredményez. 

 

 

 
 

PR 25.5  PT 30.7  PR 40.0  
Munkaszélesség [m]   2,5   3,0   4,0 

Csoroszlyák száma [db]  5   7  8 

Munkamélység [cm]     10-65 

Súly * [kg]    2100   2300   3100 

Teljesítmény [LE]   160-230  240-290  270-370 

Termelékenység [ha / h]  2,0-3,0  2,0-3,0   2,5-4,0 

 

 

 - a megadott tömeg hozzávetőleges, és a felszereltségtől és konfigurációtól függően eltérhet a ténylegestől 
 



 

 
Leírás: 
 

- Fogak cserélhető munkaelemekkel 
- 920 mm hasmagasság a keret alatt 

- 900 mm távolság a csoroszlyasorok között 

- Hidraulikusan állítható munkamélység 10-65 cm között 

- Tüskés görgőkészlet Ø 450 

- Túltöltés elleni védelem 

- A tengelyek állítható ütési szöge 

 

További lehetőségek: 
 

- LED világítás 

- Oldalsó takarólemezek 

 

A gép használatának előnyei: 
 

- A gyártáshoz kiváló minőségű anyagokat használnak 

- Hosszú munkaidő, tartós kopásállóság 

- A gép paramétereinek egyszerű beállítása 

 

 

 

 

    
 

 

 

 



 
SHORTI GM 

  

Az altalaj a szántással nem bolygatott talajréteg áttörésére, fellazítására szolgál. 

Hatékonyan javítja a talaj fizikai és biológiai tulajdonságait.  

A túlzottan tömörödött talajrétegek légtelenítése és fellazítása elengedhetetlen.  

Az alábbi munkafolyamatok kihagyása számos terméskorlátozó tényezőt jelentenek.  
Az altalaj lazítása csökkenti a gombás betegségek kockázatát. Ezenkívül megkönnyíti a 

növényi gyökerek hozzáférését a föld mélyebb rétegeihez, és jobb hozzáférést biztosít a 

vízhez és a tápanyagokhoz. A nagy esőzések  után tavasszal kilépő víz stagnálása ennek a kezelésnek az előfeltétele. Moduláris felépítésének köszönhetően a felhasználónak lehetősége van a gépet további két résszel bővíteni, például a háromfogú altalajozó ötfogasra bővíthető. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Modell   GM1   GM2   GM3   GM4   GM5 

 

Munkaszélesség [m] 1,6-1,8  1,6-1,8  1,6-1,8  2,3-2,5  2,5-3,0 

Fogak száma [db]  1   2   3   4   5 

Fogtávolság [cm]    65  65   65   65  

LE igény [Le]   30-35   60-70   95-105  130-140  165-175 

Súly [kg]   450   500   550   650   720 

 

 

 

-  gép két féle lazító szár variációval szerelhető 

-  nyírócsapos és rugós biztosítás 

-  keményfém és hegesztett kopórészekkel 
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THOR- gyom és gyep fésű  
 

Feladata a gyep és talajfelszín intenzív gondozása. Az elülső szinteződeszka az 
egyenetlenségek kiegyenlítésére (beleértve a vakondtúrákat is), valamint a kiszórt műtrágya bekeverésére és a csírában lévő gyomok irtására szolgál.  

Az első két sorban 12 mm átmérőjű rugós fogak helyezkednek el. A három egymást követő, 9 mm-rel vékonyabb rugós pálcássor célja a talajfelszín fellazítás, gyomírtás illetve levegőztetés.  
 

 
 

 Kiegészítő opcióként a gép pneumatikus vetőgéppel is felszerelhető, melynek köszönhetően két kezelés egyidejű elvégzésével időt takarítunk meg! 
 

 

 



 
 

 

BC 30  BC 60   BC90 

Munkaszélesség [m]    3,0   6,0  9.0 

Szabványos fogak 9- 12mm [db] 40/60  80/120 160/240 

Prolin fogak 9 mm [db]  100  200  400 

Kerekek száma [db]    2   4  6 

Teljesítmény [LE ]   > 35  > 75  100 

Súly * [kg]     400   900  1300 

 

 

 - a megadott tömeg hozzávetőleges, és a felszereltségtől és konfigurációtól függően eltérhet a ténylegestől 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 További lehetőségek: 
 Kiegészítő felszerelés minden opcióban elérhető: 

- APV PS 200M1 pneumatikus vetőgép 
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TITAN BTA - Premium Line Tárcsás borona 
 
A TITAN a legigényesebb gazdálkodók számára készült gép. A gép ideális nagyüzemi 
munkákhoz olyan országokban, mint az USA, Kanada, Ausztrália, Argentína. Awemak 
jelenleg is gyárt az említett országokba.A piacon elérhető legerősebb anyagok felhasználásának köszönhetően a gép  
a legnehezebb körülmények között is kiválóan tud dolgozni. 
 

 
-Gazdag alapfelszereltség 
-Karbantartást nem igénylő agyak 
-Háromféle tárcsa választható 460/510 / 560mm 
-Az első tárcsasor finom beállítása 
-Munkamélység skála 
-A talajművelő hengerek karbantartást nem igénylő csapágyai 
-Az autonóm tárcsás ütéselnyelés (40 × 210) lehetővé teszi a gép optimális 
alkalmazkodását a terepviszonyokhoz 
-Csuklós perselyek 



 
Három tárcsa átmerő különböző művelési rendszerekhez 
 A 460 mm átmérőjű sima tárcsák sekély tarlóművelésre szolgálnak. Lehetővé teszik a 
talaj és a növényi maradványok intenzív keverését, felgyorsítva azok lebomlását. Az ilyen 
kezelés felgyorsítja a gyomok csírázását és kelését. Munkamélység [cm]: 3-12. 
 Az 510 mm átmérőjű fogazott tárcsákat úgy tervezték, hogy mérsékelt mennyiségű 
betakarítási maradékkal dolgozzanak. Tökéletesen keverik a talajt szalmával és növényi maradványokkal. Ezek a tárcsák sikeresen használhatók tarlóművelésre, köztes 
kultúrnövények megsemmisítésére és gyepek meliorációjára. Munkamélység [cm]: 5-15. 
 Az 560 mm átmérőjű fogazott tárcsák a nagy mennyiségű növényi maradványt 
tartalmazó tarló mélyebb megmunkálására szolgálnak. Vásárlóink ezeket a tárcsalapokat 
választják leggyakrabban az univerzális jellegük miatt. Munkamélység [cm]: 6-17. 
 A 610 mm átmérőjű fogazott tárcsák mélyművelésre szolgálnak. Ideálisak nagy mennyiségű növényi maradványt tartalmazó, magas kukoricatarló bedolgozására.  
A rétek és parlagok rehabilitációjára is használják. Munkamélység [cm]: 9-19. 
 

 

BTA 40  BTA 45  BTA 50  BTA 60 

Munkaszélesség [m]   4,0   4,5   5,0   6,0  
Lemezek száma [db]   32   36   40   48 
Tárcsák [mm]            560/510/460 Tengelyátmérő [mm]     600 
Súly * [kg]    3 200   3 500   3 800   4 100 
Üzemi sebesség [km/h]     12-19 
Teljesítmény [LE]   125-150  140-170  150-180  180-210 
 
 

 - a megadott tömeg hozzávetőleges, és a felszereltségtől és konfigurációtól függően eltérhet a ténylegestől 
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Választható Awemak Henger típusok 

 
1. Cső alakú henger A legelterjedtebb talajművelő henger típus, univerzális alkalmazásának és elérhető árának köszönhetően. Ez a tengely a legtöbb gépen alapfelszereltségként van felszerelve. Könnyű, alacsony páratartalmú talajokhoz tervezve. Szekcionált szerkezetének köszönhetően biztosítja a gép egyenletes munkamélységét. A vetés előkészítése során fellazítja a talajt. A 3 m munkaszélességű henger súlya körülbelül 150 kg. 
 Rendelhető tengelyméretek 
 
Ø 500 / Ø 600 / Ø 700 [mm] 
   
 
 
 
 
 
 
 
2. Sima / szál lapos henger Kialakítása egy csőtengelyre emlékeztet, ahol a munkaelemeket sima vagy fogazott élű lapos 
rudakra cserélték. Viszonylag alacsony súly és sokoldalúság jellemzi. Ez a henger jól morzsolódik 
és kiegyenlíti a talaj felső rétegét. Nem szabad száraz, homokos talajon nehéz gépekkel együtt 
használni, mert problémákat okozhat a gép állandó munkamélységben tartása során. 
 Rendelhető tengelyméretek  
 
Ø 500 / Ø 600 [mm] 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Tömörítő tengely 
Nedves és köves talajokhoz ajánlott. Összetöri a földrögöket és tömöríti a felső rétegét a teljes munkaszélességben. Ez a hengertípus a leggyakrabban használt henger a vetés előtti műveléshez, közvetlenül a vetőgép előtt. Tökéletesen kiegyenlíti és tömöríti a talajfelszínt. Szerkezetének és viszonylag nagy átmérőjének köszönhetően lehetővé teszi a kis és közepes méretű kövek eltávolítását a felszínről a talajba préseléssel. A 3 m munkaszélességű henger súlya körülbelül 260 kg. 
 Rendelhető tengelyméretek 
 
Teljes fogazott tengely Ø 500 mm. 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Crosskill henger Gyűrű alakú tengely. Könnyű talajra tökéletes, nem dugul el. Szerkezetének köszönhetően feltöri a csomós talajt, lazán hagyja a talajt és megakadályozza a kéregképződést a felületén. A henger 
emellett felszerelhető kaparókkal a gyűrűk közötti tér tisztítására. A 3 m munkaszélességű henger tömege körülbelül 420 kg. 
 Rendelhető tengelyméretek 
 
Ø400 / Ø 550 [mm]  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. T-gyűrűs tengely (T-alakú) 

T-gyűrűk egy részéből készült. Ragadósodásra hajlamos talajokon használják. A talajt csíkokkal tömöríti. Opcióként lehetőség van kaparók felszerelésére, amelyek megakadályozzák a gyűrűközi terek eltömődését. A 3 m munkaszélességű henger tömege körülbelül 280 kg. 
 Rendelhető tengelyméretek   
 
Ø500 / Ø 600 [mm] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. V-gyűrűs görgő (ernyő) 
A csomósodásra hajlamos talajon tökéletes választás, szerkezetének köszönhetően tökéletesen működik a talajon.  A 3 m munkaszélességű henger súlya körülbelül 260 kg. 
 Rendelhető tengelyméretek  
 
Ø 500 / Ø 600 [mm] 
 
 
 
 
 
 
 



 
7. Rugós henger Edzett rugóacélból készült elasztikus gyűrűkből. Nehéz talajokhoz ajánlott. Csíkosan műveli a földet, morzsolja a rögöket és biztosítja a jobb vízbeszivárgást. Felszerelhető kaparókkal, amelyek emellett megvédik a hengert az eltömődéstől vagy a nedves vagy agyagos talajhoz való 
hozzátapadástól. A 3 m munkaszélességű henger súlya körülbelül 190 kg. 
 Rendelhető tengelyméretek 
 
Ø470 [mm] 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Cracker henger (tárcsa) Párosított acéllemezekből készül, fogazott munkaélekkel. Úgy tervezték, hogy a legnehezebb 
szántóföldi körülmények között is dolgozzon nehéz, agyagos és nedves talajokon. Munkaelemek - 
tárcsák - nagy kopásállósággal. Ezenkívül az eltömődés elkerülése érdekében a henger lehúzókkal van felszerelve. Tökéletesen 
összetöri a csomókat és tömöríti a talajt, a kisebb köveket mélyen a talajba nyomja. Szerkezetének köszönhetően megakadályozza a letapadást és enyhén hullámossá teszi a talajt. Biztosítja a jó levegő- és vízcserét. Talajműveléshez és vetés-előkészítéshez használják. A 3 m munkaszélességű henger tömege körülbelül 520 kg. 
 Rendelhető tengelyméretek  
 
Ø 610 [mm] 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. U-gyűrűs tengely  
U-alakú gyűrűkből készült. Üzem közben a tengely nem megy mélyen a talajba, felső rétegein dolgozik. Talajműveléshez is ajánlott mulcsos technikával. A 3 m munkaszélességű henger súlya körülbelül 290 kg. 
 Rendelhető tengelyméretek  
 
Ø500 / Ø600 [mm] 
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