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Két- és háromgerendelyes kultivátor
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SYNKRO
A föld az élet.

Az idő és a költségek megtakarítása a talajmegmunkálás két legfontosabb kívánalma közé tartozik. 

A két- vagy háromgerendelyes SYNKRO talajlazító a sokoldalú hengerekkel ideális körülményeket 

teremt. Mindkét SYNKRO sorozat úgy lett kifejlesztve, hogy mind a sekély, mind a mély megmun-

káláshoz (30 cm-ig) alkalmas.

A háromgerendelyes talajlazító célja a tarlóvetés sikerének pozitív befolyásolása. A csoroszlyák 

teljes felületen átvágják a talajt és ezzel nagyon jó keverési hatást fejtenek ki. A finomszemcsés 

feldolgozás megakadályozza a rögök kialakulását és ezáltal a csigák számának növekedését ha-

tékonyan ellensúlyozza. A vetési horizonton kialakuló finomszemcsés terület gondoskodik az op-

timális csírázóképességről. 
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SYNKRO 1000 / 1000 S széria

A betakarítás után sekélyen kell bedolgozni a szármaradványokat, hogy a rothadás korán elkez-

dődhessen. Ez a szalma és föld alkotta keverék optimális életfeltételeket teremt az élő talaj szá-

mára. A Pöttinger SYNKRO kultivátor a korszerű tarlóhántáshoz lett kifejlesztve. A sekély művelés 

és intenzív keverés kompakt eszköze. A könnyen húzható, kétgerendelyes, rövid, kompakt kivitelű 

kultivátorok megfelelőek a könnyebb és kevesebb vonóerővel rendelkező erőgépek számára. 

SYNKRO Munkaszélesség Kések száma Vázméret Tárcsák száma
Szállítási 

 szélesség

2600 2,60 m 6 80 x 80 mm 5 2,60 m

3000 3,00 m 7 80 x 80 mm 6 3,00 m

2600 S 2,60 m 6 100 x 100 mm 5 2,60 m

3000 S 3,00 m 7 100 x 100 mm 6 3,00 m

4700 SH 4,70 m 11 100 x 100 mm 10 3,00 m

Minden adat tájékoztató jellegű.

Kétgerendelyes függesztett kultivátorok
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 A jó behúzási tulajdonsághoz a geometriának a traktorhoz képest optimálisnak kell lennie.

 A Kat. 2-es vagy Kat. 3-as masszív függesztő tengely a traktor kerékméretétől függően két 

csatlakozási magasságot tesz lehetővé.

 A felső rudazat 4 helyzetbe állítható. A függesztőbak dőlésben is állítható (az elegendő emelési 

magasságért). Így a gép különböző méretű traktorokhoz is illeszthető.

Egyénileg függeszthető

Robosztus felépítmény

A SYNKRO 1000-es sorozat egy alapvázzal, két kapasorral és különböző hengerek számára szol-

gáló tartóval van kialakítva. A váz nehéz viszonyok közötti tartós igénybevételre lett kialakítva.

A SYNKRO függesztő bak 

dőlése állítható. Ez ideális 

illesztést tesz lehetővé minden 

traktor számára. Ez az optima-

lizált geometria jobb szabad-

magasságot tesz lehetővé 

kanyarodáskor és szállítás 

esetén.

 80 x 80 mm-es csőváz alapkivitel, 100 x 100 mm-es csőváz az S-es szériánál.

 43 cm-es osztási távolság, 75 cm-es gerendely távolság és 75 illetve 82 cm-es vázmagasság 

(S-kivitel) mindig akadálymentes munkát garantál. 

 A homorú tárcsák a talaj felületét a kapák után egyenletesen simítják el.

 Az 1000-es széria a 43 cm-es osztás távolságnak köszönhetően alacsony húzóerőt igényel és 

a kétgerendelyes forma miatt a súlypont a traktorhoz közel kerül – ezáltal könnyebb kiemelést 

biztosít.

 SYNKRO 4700 SH hidraulikus felhajtással
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 A 43 cm-es osztás távolság egyedi csoroszlyaformát követel. A Pöttinger az osztott szárnyas 

csoroszlyát vésős csoroszlyával kombinálja. 

 A cserélhető vésős csoroszlya jobb anyagkihasználást tesz lehetővé. A szárny és a véső 10 mm 

vastag és edzett a hosszú élettartam érdekében.

 A befelé forduló keskeny csoroszlya a földet befelé fordítja és így megakadályozza az oldalsó 

buckaképződést.

Kapák és kapahegyek

Kétgerendelyes kultivátorok

 A különböző fokozatoknak köszönhetően száraz, kemény talajon sincs probléma.

 Három pozíció alapkivitelben

 Két pozíció túlterhelés biztosításnál

Kapa dőlésállítás

 A homorú tárcsák egy extra gerendelyre vannak rögzítve és páronként egymástól függetlenül 

állíthatók.

Homorú tárcsa

Opció: 
A felszíni megmunkálás 
esetén a lúdláb csoroszlya – 
kettős szív alakú csoroszlya 
kombinációja javasolt.
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Az új SYNKRO 1030-as sorozat könnyű és kompakt. Súlypontja a traktorhoz nagyon közelre került. 

A magas felépítmény nagy átáramlást biztosít. A SYNKRO 1030 nova túlterhelés biztosítással van 

ellátva. Újdonság az előre helyezett központi munkamélység beállítás: a könnyű hozzáférhetőség, 

valamint a beállítás biztonsága és kényelme garantált. Továbbá lehetséges az elmunkáló súlyának 

tárcsákra történő terhelése, hogy ezáltal a behúzás száraz, kemény talajon is biztosított legyen.

SYNKRO 1030

A háromgerendelyes SYNKRO 

1030 kultivátor ideális felszíni- 

és mély talajmegmunkáláshoz 

is, 100 LE feletti traktorhoz. A 

nagyobb beállítási kényelem 

mellett a hatékonyabb munka-

végzéshez kínál megoldást.

SYNKRO Munkaszélesség Kések száma Vázméret Tárcsák száma
Szállítási 

szélesség

3030 / 3030 nova 3,0 m 11 100 x 100 mm 6 3,0 m

4030 K / 4030 K nova 4,0 m 14 100 x 100 mm 8 3,0 m

5030 K / 5030 K nova 5,0 m 18 100 x 100 mm 11 3,0 m

4030 T / 4030 T nova 4,0 m 14 100 x 100 mm 8 3,0 m

5030 T / 5030 T nova 5,0 m 18 100 x 100 mm 11 3,0 m

6030 T / 6030 T nova 6,0 m 22 100 x 100 mm 13 3,0 m

Minden adat tájékoztató jellegű.

Háromgerendelyes kultivátor



8

„Non-Stop talajlazítás“ köves, kemény talajon is.

 Az 500 kg-os kioldó erő a magas kiemelési magassággal nem 

fordítja, illetve nem lazítja ki a nagy köveket Ez védi a gépet 

és a traktort. 

 SYNKRO nova-nál is előre van helyezve az első késsor, hogy 

a súlypont a traktorhoz közelebb kerüljön. 

 A homorú tárcsák a SYNKRO nova-nál is karbantartást nem 

igénylő túlterhelés biztosítással vannak ellátva.

SYNKRO 1030 nova

A biztos kioldás és a nagy 

kitérési magasság akadály-

mentes munkát garantál.

Túlterhelés biztosítással
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A kések lélegeztetik a talajt

 Az 1003-as széria kése ívesre lett kialakítva.

 A kapák tartója a magas rögzítési stabilitás miatt hátra van 

húzva. 

 A kések nyírócsavarral vannak biztosítva (kivéve nova). Két 

beállítási lehetőséggel lehet száraz és kemény talajhoz is il-

leszteni.

A SYNKRO bevált kapa for-

mákkal rendelkezik, melyek 

a trágya, növényi részek, stb. 

bedolgozásáról és intenzív 

keveréséről gondoskodnak. 

Jó porhanyítási és vágási 

munka, valamint a tökéletes 

keverés teszi a SYNKRO 

szántóföldi kultivátort ilyen 

ismertté és sikeressé.

Kapák

Kés-dőlésállítás

 A SYNKRO 1030-as generáció alapkivitelben véső-, és szárnyas csoroszlyával van ellátva. A 

szűk, 27 cm-es osztási távolság gondoskodik a visszamaradt növényi részek bekeveréséről, 

ideális feltételeket biztosít a tarlóba vetéshez.

 A szárnyas csoroszlya a nyélen egy csavar segítségével két pozícióba szerelhető. Mély mun-

kákhoz a szárnyra nincs szükség, így nyélenként egy csavar leszerelhető.

 A fi noman ívelt terelőlemezek a földet oldalt alaposan bekeverik, buckaképződés nélkül. A külső 

pengesor határoló lemezekkel van ellátva.

 Opcióként a keményfém kapahegyek és páncélozott szárnyaskapák jelentősen növelik az élet-

tartamot.

  A felszíni talajmegmunkáláshoz a Pöttinger gyorscserélő rendszerrel ellátott lúdláb-csoroszlyát 

vagy szárnyas / kettős szív alakú csoroszlyát kínál.

 Mély talajmegmunkálási munkálatoknál 30 cm-ig gyorscserélővel ellátott keskeny csoroszlya, 

véső-, vagy kettős szív alakú csoroszlya önállóan is felhasználható.

Csoroszlya variációk

Keményfém csoroszlya 
hegyek páncélozott szárnyas 
csoroszlyával 

Standard kivitelű véső-
csoroszlya szárnyakkal 

Kettős szív alakú cso-
roszlya szárnyakkal 

A szárnyas csoroszlya két pozíci-
ója a mély- és felszíni munkála-
tokhoz is megfelelő

Határoló vezetőlemez
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A különböző körülményekhez 

történő beállítás egyszerűen 

és gyorsan történik.

Az elmunkáló hengerek a gép és a homorú tárcsák mélységvezetését. Az előre helyezett 

csatlakozó rendszerrel a munkamélységet gyorsan és veszélytelenül lehet állítani.

SYNKRO 1030
Beállítási kényelem a legfelsőbb szinteken

 Az elmunkáló újszerű mélységállítása az egyszerű csatlakozó rendszeren keresztül gyors és 

mindenekelőtt biztonságos munkamélység állítást tesz lehetővé.

 A beállítási központ az elől lecsapott váznak köszönhetően könnyen hozzáférhető.

 Csak egy állítási pont található bal és jobb oldalon elől – széles és felhajtható gép esetén is.

 Az utánfutó pozíciója rögzítve van. Ez további súlyáthelyezést eredményez az utánfutóról a gépre.
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Átgondolt technika

 A masszív hossztartó a függesztőbak felé van húzva. Ez tökéletes erőátvitelt biztosít a teljes 

munkaszélességben.

 A vonóerő átvitele az alsó rúdról az elmunkáló felfüggesztéséig történik.

Tökéletes erőátvitel

 A homorú tárcsák szélei cakkozottak. Ezeket az elmunkáló vezeti és párhuzamosan állítja, mély-

ségállításuk azonban párban is lehetséges.

 A golyóscsapágy házat egy hatszoros kazettás-tömítés tömíti. Ezáltal a csapágyazás abszolút 

karbantartás mentes.

 Az opcionális határoló tárcsák megakadályozzák a buckaképződést. A kisebb szállítási széles-

ség vagy magasság érdekében ezek behajthatók.

Karbantartás mentes homorú tárcsák
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SYNKRO 3030
A kompakt függesztett kultivátor

 A 100 x 100 mm-es fi nomacél vázszerkezet magas stabilitást biztosít.

 A ferdén felhelyezett hossztartó az alsó rúdtól közvetlenül az elmunkáló felfüggesztésére viszi 

át a vonóerőt.

 A munkamélység állítás az elől lekerekített váznak köszönhetően mindkét oldalon veszélytelen 

és könnyen hozzáférhető
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A max. 190 LE-s traktorszegmensben nagy függesztési különbségek vannak. A bak több-

szörös állítási lehetősége biztosítja a jó illeszkedést és a kielégítő szállítási magasságot. 

A SYNKRO 3030 függesztőbak 

többszörösen állítható. Ezáltal 

minden traktorhoz megfelelő-

en illeszthető. 

Optimalizált felépítmény 

Stabilitás és kényelem

Függesztőbak, süllyeszthető 
a kis traktorokhoz

Hátul csavarozott függesztőbak
Alapbeállítás

Elől csavarozott függesztőbak rövid 
felsőrúddal rendelkező traktorokhoz

 A homorú tárcsákat az elmunkáló vezeti és állítja, mélységállításuk azonban párban is lehetséges.

 Az opcionális határoló tárcsák a 3 méteres szállítási szélesség érdekében behajthatók.

 A kompakt váz a SYNKRO 3030 meghatározó jellegzetessége. Az első pengesor a traktorhoz 

nagyon közel helyezkedik el, így kedvezőbb súlyponti helyzetet biztosít.

 Két alsórúd függesztő magasság, dupla Kat. 2 /Szél. 2. persellyel.

 A függesztőbak dőlésszöge állítható és a 3 felsőrúd pozíciónak köszönhetően minden traktor 

típushoz optimálisan illeszkedik.

 A 75 cm-es sortávolság és a 85 cm-es sormagasság maximális átáramlást garantál terményma-

radványok vagy nagy munkamélység esetén.
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Felhajtható függesztett kultivátor

 A hidraulikus összecsukás lehetővé teszi a 3,0 méteres szélesség alatti kényelmes és problé-

mamentes közúti közlekedést. A két részben összecsukódó kultivátor alacsony szállítási ma-

gassággal rendelkezik.

 A szállításbiztosítás automati-

kusan működik egy hidraulikus 

munkahenger által működte-

tett csappal.

A 4,0 és 6,0 méteres mun-

kaszélességű függesztett és 

vontatott kultivátor a közúti 

közlekedés során felhajtható, 

így a szállítási szélessége a 

3,0 métert nem haladja meg 

és a szállítási magasság is 

alacsony marad. A felhajtás 

egy automatikus mechanikus 

szállítási retesszel van ellátva.

SYNKRO 4030 K / 5030 K
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 Munka során a szállító futómű felemelt állapotban van. Ezáltal a munkaszerszámok és a kerék-

nyom nem kap terhelést. A biztonságos behúzás a nehéz, száraz és kemény talajon is biztosítva 

van.

 A felhajtható és a vontatott kultivátor esetén is a hossztartók a függesztőbak irányába össze 

vannak húzva.

 Tökéletes erőelosztás a teljes munkaszélességen.

 Az elmunkáló hengerek és a homorú tárcsák mélységállítása egy rögzítő kereten keresztül gyor-

san és egyszerűen történik a gép mindkét oldalán.

 A rögzítő rendszer hozzáférhetősége felhajtott gépnél is könnyen és veszélyek nélkül biztosított.

 A különösen nyugodt és egyenletes vezetés biztosítása érdekében opcióként két nagyméretű 

10/75-15.3-as támasztókerék is felszerelhető. A mélységállítás a racsnis felsőrúdon lehetséges.

Vontatott kultivátor

A SYNKRO talajlazító nagy 

területen történő tarlóhántásra 

és általános mag-ágy elkészí-

tésre lett kifejlesztve.

SYNKRO 4030 T / 5030 T / 6030 T

Nagy területteljesítményre
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 A kultivátor két félben hajtható össze. A futómű közúti közlekedés során lesüllyeszthető, így az 

alacsony súlypont nagy menetstabilitást biztosít. Az automatikus végállás reteszelés szintén a 

szállítási biztonságot szolgálja.

SYNKRO 4030 T / 5030 T / 6030 T

A szállító futómű gondoskodik 

arról, hogy a függesztőmű és 

a traktor hátsó tengelye ne 

legyen túlterhelve.

Vontatott kultivátor
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 A futómű hátul egy vázra van felhelyezve és elől a függesztőbak támasztja. Az illeszkedés az 

elmunkáló hengerhez tökéletes és megfelelő mértékű az emelési magasság is. 

 Alapkivitelben 500/45-17 gumiabroncsokkal szerelve, süppedős talajra kívánságra nagyobb ár-

mérőjű 550/45-22,5 abroncsok ajánlottak.

 Opcióként légfék vagy hidraulikus fék rendelhető, ami teljes biztonságot garantál a legnagyobb 

sebességnél is. 

 A rögzítőfék minden törvényi előírást kielégít.

 A vonórúd az alsó- és felső függesztő perselyre csatlakozik. A felső vonórudazat dőlése állítható, 

mely lehetővé teszi az optimális rögzítést a traktorhoz és biztosítja az optimális hasmagasságot 

kanyarodás vagy közúti közlekedés során. 

 Az alsórúd felfüggesztése egy persellyel ellátott függesztő himba segítségével történik. Elérhető 

Kat.3 / Szél 2. és Szél. 3 kivitelben (opcióként Kat.4.) 

 A vonórúd opcionálisan teleszkópos rúdként is elérhető különböző csatlakozási variációkkal. Ez 

max. 95°-os alákormányzást tesz lehetővé 4,20 méteres traktor külső szélességig. 

 A praktikus tömlőtartó és a leállító támasz szériakivitel.

Teljesítmény és kényelem

A vonórúd és a szállító futómű 

utólag is megrendelhető.
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Minden talajra a megfelelő hengert

Típus
Használat / Talajnedvesség Használat / Talajnehézség

Száraz Közepes Nedves Könnyű Közepes Nehéz

Csőpálcás henger 540 mm

Csőpálcás henger 660 mm

Kettős pálcás henger 540 / 420 mm

Vágógyűrűs henger 600 mm

Vágó-tömörítő henger 550 mm

Gumis-tömörítő henger 590 mm

Rotopack 270 / 215 mm

Minden adat tájékoztató jellegű.

SYNKRO Csőpálcás henger Kettős pálcás henger Vágógyűrűs henger Vágó-tömörítő henger Gumis-tömörítő henger

540 mm 660 mm 540 / 420 mm 600 mm 550 mm 590 mm

2600

2600 S

3000

3000 S

4700 SH

3030

3030 nova

4030 K / K nova

4030 T / T nova

5030 K / K nova

5030 T / T nova

6030 T / T nova

Henger kivitelek és felhasználási lehetőségek
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Talaj és talaj között van kü-

lönbség.

A talaj típusától függően a 

Pöttinger cég széles válasz-

tékot kínál utánfutó szerel-

vényekből. Az egész hen-

gerprogramot a következők 

jellemzik: pontos, robosztus 

felépítés és kialakítás.

A Rotopack henger a talajt elég intenzíven kever-

geti – gyenge vagy nehéz, nem tapadós talajhoz. A 

növényi maradványok a talaj felszínén maradnak és 

védik azt a kiszáradástól.

Ideális megoldás száraz és nem tapadós talajhoz.

A henger erős pálcákkal készül a megfelelő tömörí-

téshez. 

540 mm átmérő 11 pálcával,

660mm átmérő 12 pálcával.

Csőpálcás henger

A kettős pálcás henger különböző átmérővel rendel-

kezik. A lengő funkció az optimális talajkövetésről és 

porhanyításról gondoskodik.

Kettős pálcás henger

Vágógyűrűs henger

A vágógyűrűs henger (600 mm átmérő) az ékformájú 

gyűrű által erősebb porhanyítás és visszatömörítés 

jellemzi. A kés a gyűrű között összetöri a földet és 

tisztítja a gyűrűk közötti részt. A húzásos visszatömö-

rítésnek az előnye, hogy a talaj a vizet könnyebben 

fel tudja venni. Száraz, nehéz talajhoz ez a legjobb 

megoldás.

Vágó-tömörítő henger

Az oldalt zárt tömörítő gyűrű 550 mm átmérőjű és 1 

méteres munkaszélességenként a henger 8 gyűrűt 

tartalmaz (12,5 cm-es sortáv).

A henger húzásos visszatömörítést alkalmaz: a talaj 

vízfelvétele és lélegzése javul. Ideális köves, nedves 

és nagyszámú szerves maradványt tartalmazó talaj-

hoz.

Gumis-tömörítő henger

Ez a henger erősen változó talajhoz ideális. Különö-

sen olyan vontatott gépek esetén, ahol más típusú 

hengerek használata a teherbírás miatt akadályokba 

ütközik. Az 590 mm-es átmérő és a speciális profi l-

kialakítás lehetővé teszi a húzásos visszatömörítést.

Lengő Rotopack

Elmunkálók – Öné a választás

Rotopack

270 / 215 mm

Lengő Rotopack 

Lengő Rotopack 

Lengő Rotopack 

Lengő Rotopack 
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Műszaki adatok

Függesztés Munkaszélesség Szállítási szélesség  Kések száma Osztás távolság 

Széria: 1000

SYNKRO 2600 Kat. 2 / 2 2,60 m 2,60 m 6 43 cm

SYNKRO 3000 Kat. 2 / 2 3,00 m 3,00 m 7 43 cm

Széria: 1000 S

SYNKRO 2600 S Kat. 2 / 2 2,60 m 2,60 m 6 43 cm

SYNKRO 3000 S Kat. 2 / 2 3,00 m 3,00 m 7 43 cm

SYNKRO 4700 SH Kat. 3 4,70 m 3,00 m 11 43 cm

Széria: 1030

SYNKRO 3030 Kat. 2 / 2 3,00 m 3,00 m 11 27 cm

SYNKRO 4030 K / T Kat. 3 / 2 / 3 4,00 m 3,00 m 14 27 cm

SYNKRO 5030 K / T Kat. 3 / 2 / 3 5,00 m 3,00 m 18 27 cm

SYNKRO 6030 T Kat. 3 / 2 / 3 6,00 m 3,00 m 22 27 cm
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Elmunkáló 2,60 m 3,00 m 4,00 m 4,70 m 5,00 m 6,00 m

Csőpálcás henger 

540 mm
201 kg 325 kg 480 kg 428 kg 619 kg 650 kg

Csőpálcás henger 

660 mm
425 kg 610 kg 766 kg 850 kg

Kettős pálcás henger 

540 / 420 mm
520 kg 760 kg 880 kg 1040 kg

Vágógyűrűs henger 

600 mm
440 kg 480 kg 890 kg 919 kg 1054 kg

Vágógyűrűs henger 

550 mm
595 kg 820 kg 1000 kg 1190 kg

Gumis-tömörítő henger

590 mm
560 kg 1010 kg 1120 kg

Rotopack 

270/215 mm
284 kg 400 kg

  Minden adat tájékoztató jellegű.

Tárcsák száma Vázméret Gerendely távolság Vázmagasság
Teljesítmény szük-

séglet kW / LE

Súly elmunkáló 

nélkül

Súly 

kőbiztosítással

5 80 x 80 cm 75 cm 75 cm 51 / 70 560 kg 776 kg

6 80 x 80 cm 75 cm 75 cm 66 / 90 650 kg 902 kg

5 100 x 100 cm 75 cm 82 cm 59 / 80 680 kg 896 kg

6 100 x 100 cm 75 cm 82 cm 80 / 110 760 kg 1012 kg

10 100 x 100 cm 75 cm 82 cm 118 / 160 1420 kg 1816 kg

SYNKRO nova

6 100 x 100 cm 75 cm 85 cm 80 / 110 994 kg 1379 kg

8 100 x 100 cm 75 cm 85 cm 110 / 150 1752 / 2783 kg 2242 / 3273 kg

11 100 x 100 cm 75 cm 85 cm 132 / 180 2420 / 3451 kg 3050 / 4081 kg

13 100 x 100 cm 75 cm 85 cm 155 / 210 3669 kg 4439 kg

Minden adat tájékoztató jellegű és a kivitel országonként változhat.

Elmunkálók súlya
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Kivitelek

Csoroszlya formák

Vésős kés szárnyas 

betéttel

Kettős szív alakú 

kés lapos betéttel

Szóló vésős cso-

roszlya szárnyas 

kapával

Kettős szív ala-

kú kés szárnyas 

betéttel

Kapahegy 

keményfém,

szárnyas kapával

Lúdláb kapa 

gyorscserélős

Széria 1000

Széria 1030

Széria 1030 nova

 = Standard,  = Választható

Túlterhelés biztosítás Határoló tárcsa Támasztókerék Drillbox Védőlemez

2600 / 3000

2600 S / 3000 S

4700 SH  23/10.5-12

3030 / 3030 nova nova  

4030 / 4030 nova nova  T  10/75-15.3

5030 / 5030 nova nova  T  10/75-15.3

6030 / 6030 nova nova  T  10/75-15.3

 = Standard,  = Választható, T = vontatott




