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LANCOS ERDESZETI ZUZO 

LEZ-2,0 

RENDELTETÉS: 

Főleg erdészetek számára kifejlesztett speciális zúzógép ami a korszerű nyugati 
traktorokhoz is csatlakoztatható. Visszamaradt területeken is alkalmazható. A gép 
főleg cserjés, bokros erdei utak, nyiladékok tisztítására alkalmazható. 

MŰSZAKI ADATOK: 

Törne 

/rakodási méret is/ 

Hosszúság /rakodási méret is/ 

Hajtómű áttétel 

Vágóelemek 

Vágható max. gallyátmérő 

Vágószerkezet üzemi fordulatszám 

Vágószerkezet külső átmérő 

Vágási magasság 

Behajtó fordulatszám 

Munkaszélesség 

Vontatási sebesség munkában 

Vontatási sebesség szállításkor 

Területteljesítmény 

Megengedett max. tuskó magasság 

kg 485 

mm 2136 

mm 2255 

1,563 

Szemes lánc 

mm 50 

f/perc 844 

mm 1800 

mm 100-260

f/perc 540 

mm 1800 

Km/h 3-6

Km/h 15 

Ha/h 0,3-1,0 

mm 200 

WlllJIRKHHD WALTERSCHEID erőátviteli újdonságok� 
ULTRA.PLUS 

>BYSTBM 

Elállftás védett nyomaték• 

határolópontos leoldási f 
nyomaték fixál.'.lssal. 

Profilozott burkolatcs6 

bilinccsel rögzíthetO 

védOharmónikával ellátva. 

Új megnövekedett élettartamú 

(30-40%) kardánkeresztek csésze

fenéken keresztüli zsírzással. 

- Tartalmazza: kardán, gépkönyv, jótállási jegy, termékfelelősség.

Akkreditált minősítés. 
A gyártó minden terméke esetén javasolja az opcionálisan rendelhető 

kitűzhető fényjelző berendezés használatát. 
Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! A képek csak illusztrációk! 

A műszaki változás jogát fenntartjuk, külön megegyezés nélkül! 

GYÁRTÓ: 

AGRO-CONTAKT 2000 Kft. 

H-5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. út.1.
+3620/9781-540 Fax.: · 

agrocontakt.hu www.agrocontakt.hu 

KIZÁRÓLAGOS FORGALMAZÓ: 





■■ , ,, , , ,, , , , 

ROPITOTARCSAS MUTRAGYASZORO 

(M-5615/AC) 

RENDELTETÉS: 

Az M-5615/AC típusú kéttárcsás műtrágyaszóró bármely II. és Ill. függesztési 
kategóriájú traktorral üzemeltetve alkalmas a farmergazdaságok műtrágyázási 
feladataira, illetve gabonafélék szórvavetésére. 

MŰSZAKI JELLEMZŐK: 

- nagyszilárdságú, hajlított lemezekből és zártszelvényekből hegesztett vázszerkezet

- é/hajlításokkal merevített, hegesztés nélküli, csavarozott lemeztartály

- valamennyi műtrágyához hozzáállítható lapátozássa/ ellátott szórószerkezet

hidraulikus zárással/nyitással

- korrózió álló szórótárcsa, szóró/apát, traktort védő ponyva

- "WALTERSCHEID" hajtásrendszer

- elhanyagolható szórásegyenlőtlenség

- röpítőtárcsa forgatásával befolyásolt, állítható leadási pontú résadagoló

A GÉP JELLEMZŐ ADATAI: 

max. mm 

Szélessé max. mm 

Magasság: (mm) 

Tömeg (kg) 

Munkaszélesség (m) 

Tartálytérfogat m3 

Szórásegyenlőlenség 

1460 /rakodási méret is/ 

1900 /rakodási méret is/ 

1400 /rakodási méret is/ 

250 

18-24 műtrágya típustól függően

1,5 

15% alatt 

Műszaki adatok: 

Traktor nagyság: II. kategória 
{MTZ-50, MTZ-80) 

Csatlakozás: hárompont 
felfüggesztés 

Meghajtó TLT tengely: 540 min 

Csonk mérete: 1 3/8"(6) 

-Tartalmazza: kardán, gépkönyv, jótállási jegy, termékfelelősség, akkreditált minősítés

A gyártó minden terméke esetén javasolja az opcionálisan rendelhető 
kitűzhető fényjelző berendezés használatát. 

Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! A képek csak illusztrációk! 
A műszaki változás jogát fenntartjuk, külön megegyezés nélkül! 

GYÁRTÓ: 

AGRO-CONTAKT 2000 Kft. 

H-5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. út.1.
+36 20/9781-540 Fax.: +36 56/411-933
·

.hu www.agrocontakt.hu 

KIZÁRÓLAGOS FORGALMAZÓ: 





ROTÁCIÓS KASZACSALÁD 
RK-165/AC, RK-185/AC, RK-210/AC 

RENDELTETÉS: 
A gép alkalmas telepített és természetes fű, lucerna, vöröshere, füves lucerna, vala
mint hasonló szárszerkezetű szálastermények vágására, szűkített rendre rakására. 

ALKALMAZÁSI ELŐNYÖK: 
- optimális munkaszélességek
- nagy területteljesítmény
- gyorsan cserélhető vágókések
- alkalmazható különböző nyomtávú traktorhoz
- akadályba ütközéskor kitérés 45°-ig
- szállításkor 90°-ban a traktor mögé befordítható
- kívánságnak megfelelő vágásmagasság állítás*

A GÉPEK JELLEMZŐ ADATAI: 
RK-165 RK-185 

Hosszúság (mm) 3260 3410 

Szélesség (mm) 1320 1420 

Magasság (mm) 1080 1080 

Rakodási méret hosszúsá 2000 2200 
Rakodási méret szélessé mm 800 900 
Rakodási méret magasság (mm) 2100 2100 
Forgórészek száma (db) 2 2 

Vágókések száma (db) 6 6 

Teljesítmény igény (LE) 50 80 

Vágásmagasság (mm) 40 40 

Vágásmagasságállítóval 28-40 28-40

Munkaszélesség (mm) 1650 1850

Területteljesítmény (ha/h) 0,7-1,1 0,8-1,2

Tömeg (kg) 383 435

Meghajtás: szabadonfutós, nyomatékhatárolós kardántengely 

WIHJIRKHHD WALTERSCHEI D erőátviteli újdonságok! 
Elállllás védett nyomalék• 

határolópontos leoldási J 

RK-210 

3810 

1550 

1080 

2400 

1000 
2100 
2 

8 

80 

40 

28-40

2100

0,9-1,4

480

ULTRA.PLUS 

>SVSTEM 

nyomaték fixálással. 

Profilozott burkolatcsO 

bilinccsel rögzithotO 
v6d6h1rm6nilúlv11 ellétva. 

Új megnövekedett élettartamú 

(30-40%) kardánkeresztek csésze

fenéken keresztüli zsirzással. 

Traktor csatlakoztatás: Traktor nagyság: II. kat, (MTZ-80), Csatlakozás: vontatott kivitel., Meghajtó: TLT 1000 min, Csonk mérete: 1 3/8" (6) 

*opciós felszereltség: vágásmagasság állító,
- tartalmazza: kardán, gépkönyv, jótállási jegy, termékfelelősség, akkreditált minősítés

A gyártó minden terméke esetén javasolja az opcionálisan rendelhető 
kitűzhető fényjelző berendezés használatát. 

Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! A képek csak illusztrációk! 
A műszaki változás jogát fenntartjuk, külön megegyezés nélkül! 

GYÁRTÓ: 

AGRO-CONTAKT 2000 Kft. 

H-5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. út 1.
+3620/9781-540 Fax.: +3656/411-933
·

.hu www.agrocontakt.hu 

KIZÁRÓLAGOS FORGALMAZÓ: 





VONTATOTT ROTÁCIÓS KASZA (RK-320/AC) 
RENDELTETÉS: 

A gép alkalmas telepített és természetes fű, lucerna, vöröshere, füves lucerna, vala
mint hasonló szárszerkezetű szálastermények vágására, szűkített rendre rakására. 

ALKALMAZÁSI ELŐNYÖK: 
- optimális munkaszélesség
- nagy területteljesítmény
- gyorsan cserélhető vágókések
- alkalmazható különböző nyomtávú traktorhoz
- kívánságnak megfelelő vágásmagasság állítás
- talajkövetés forgórészeként külön-külön
- a talajterhe/és állítható erőfeszítésű tehermentesítő rugók segítségével

beállítható egy egyszeres működtetésű rendszer a kasza kiemeléséhez,
egy kettős működtetésű henger a vonórúd e/fordításához

A GÉP JELLEMZŐ ADATAI: 

Hosszúsá munkahel zetben mm 4460 

Szélesség munkahelyzetben (mm) 4450 

Magasság (mm) 1200 

Hossz szállítási helyzetben (mm) 4530 

Szélesség szállítási helyzetben (mm) 3580 

Forgórészek száma (db) 4 

Vágókések száma (db) 12 

Teljesítmény igény (LE) 80 

Vágásmagasság (mm) 24 

Vágásmagasságállítóval 40 

Munkaszélesség (mm) 3250 

Területteljesítmény (ha/h) 1,5-2,5 

Tömeg (kg) 1300 

Meghajtás: szabadonfutós, nyomatékhatárolós kardántengely 

Minimum rakodási méretek: Hosszúság: 4200mm Szélesség: 2400mm Magasság: nyitott platós jármű 

WlllJIRKHHD 
= WALTERSCHEI D erőátviteli újdonságok! 

Elállflás védett nyomaték· 
határolópontos leoldási ♦ 

ULTRA.PLUS 

>BYBTEM 

nyomaték fixálással. 

Profilozott burkolatcs6 

bilinccsel rögzithotO 
v6d6harm6nik6val ellétva. 

Új megnövekedett élettartamú 

(30-40%) kardánkereszlek CSÓSZO· 
fenéken keresztüli zsirzással. 

Traktor csatlakoztatás: Traktor nagyság: 1. a, - , sa a oz s: von a o v e., eg a : TLT 1000 min, Csonk mérete: 1 3/8" (6) 

- opciós felszereltség: vágásmagasság állító,

- tartalmazza: kardán, világítás, gépkönyv, jótállási jegy, termékfelelősség, akkreditált minősítés
A gyártó minden terméke esetén javasolja az opcionálisan rendelhető 

kitűzhető fényjelző berendezés használatát. 
Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! A képek csak illusztrációk! 

A műszaki változás jogát fenntartjuk, külön megegyezés nélkül! 

GYÁRTÓ: 

AGRO-CONTAKT 2000 Kft. 

H-5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. út 1.
+3620/9781-540 Fax.: +3656/411-933
·

agrocontakt.hu www.agrocontakt.hu 

KIZÁRÓLAGOS FORGALMAZÓ: 
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EREDETI FUGGOLEGES TENGELVU 
SZÁRZÚZÓ 

RZ-1,5/AC, RZE-1,5/AC, 
RENDELTETÉS: 

A függőleges tengelyű szárzúzó gépek robosztus zúzókések felhasználásával 
alkalmasak kukorica napraforgószár, szőlővenyige, gyümölcsfa nyesedék, 
zöldtrágya céljára vetett növényzet zúzására és a zúzott anyag szétterítésére, 
cserjés területek letakarítására, karbantartására. Magasság állítás szántóföldi 
kivitelnél mankókerékkel, erdészeti kivitelnél csúszótalp segítségével 

MŰSZAKI ADATOK: 

Törne 

Szélessé /rakodási méret is/ 

Hosszúsá /rakodási méret is/ 

Magasság /rakodási méret is/ 

Munkaszélesség 

Vontatási sebesség munkában 

Vontatási sebesség szállításkor 

Területteljesítmény 

Forgórész fordulatszám 

Zúzókés kerületi sebesség 

Maximális vágási átmérő 

k 460 

mm 1850 

mm 2660 

mm 1025 

mm 1500 

Km/h 3-6

Km/h 25 

Ha/h 0,8-1,5 

Ford/min. 843 

m/sec. 66 

mm 50 

WlllRRUHHD WALTERSCHEID erőátviteli ú'donságok! ULTRA.PLUS 

>SYSTEM 

Elállítás védett nyomatékha
tároló pontos leoldási 

nyomaték fixálással. 

Profilozott burkolatcsö 
bilinccsel rögzíthető 

védőharmónikával ellátva. 

Új megnövekedett élettartamú 
(30-40%) kardánkeresztek 
csészefenéken keresztüli 
zsírzással. 

Traktor csatlakoztatás: Traktor nagyság: II. kat, (MTZ-50, MTZ-80), Csatlakozás: hárompont függ., Megha)tó: TLT 540 min, Csonk mérete: 1 3/8 (6) 

- Tartalmazza:

Az erdészeti kivitel 2db szánkótalpat, megerősített váz és erősített késtartóval szerelt 

kardán, gépkönyv, jótállási jegy, termékfelelősség, akkreditált minősítés 

A gyártó minden terméke esetén javasolja az opcionálisan rendelhető 
kitűzhető fényjelző berendezés használatát. 

Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! A képek csak illusztrációk! 
A műszaki változás jogát fenntartjuk, külön megegyezés nélkül! 

GYÁRTÓ: 

AGRO-CONTAKT 2000 Kft. 

H-5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. út.1.
+3620/9781-540 Fax.: +3656/411-933
·

agrocontakt.hu www.agrocontakt.hu 

KIZÁRÓLAGOS FORGALMAZÓ: 





RZ-2H/AC 
Függőleges bengelyú szárzúzó hidraulikus oldalelbolással 

Rendelbebés: 
A függőleges t;engelyú szárzúzó alkalmas egyaránt; a szánliáföldi, kerliészet;i kult;Crák zú

zására illeti\re a cseljés t;erület;ek let;akarítiására, karbant;art;ására. 
A gép alapt;art;ozéka a zúzókés és lánc amivel a gép sokoldalú használat;ra alkalmas. 

A hidraulikus oldalelt;olással pedig nehezen hozzáférhet;ó helyeken is képes 
dolgozni. Az RZ-21-1/AC szárzúzók Agro-Cont;akt; / Demetra kooperációban készülnek. 

* MŰSZAKI ADATOK:

TömeQ kg 725 
SzélesséQ (rakodási is) mm 2210 
Hosszúság (rakodási is) mm 2000 
Zúzókések száma db 2 
Láncok száma db 4 
Lóerőszü kséglet le 65-85
Hidraulikus oldaleltolás cm kb.50 

Tartalmazza: Erőgépcsatlakozás: 

- k ard án - csa t l ak o z ás : hát só 3 pont
- 2db zúz ók é s - kardántengely fordulatszám: 540 1/M
- 4db lánc - csonk mérete: 1 3/8 (6)
- jó tállás

- termékfelelőssé g

- CE

- g épkönyv

A gyártó minden terméke esetén javasolja az opcionálisan rendelhető 
kitűzhető fényjelző berendezés használatát. 

Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! A képek csak illusztrációk! 
A műszaki változás jogát fenntartjuk, külön megegyezés nélkül! 

AGRO-CONTAKT 2000 Kft. 

H-5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. út.1.

+ 36 20/9781-540 Fax.: + 36 56/ 411-933· 
ocontakt.hu takt.hu 

KIZÁRÓLAGOS FORGALMAZÓ: 





EREDETI FÜGGŐLEGES TENGELYŰ 
, , , 

RZ-3H/AC SZARZUZO 
Hidraulikus kerékkiemeléssel 

RENDELTETÉS: 

A függőleges tengelyű szárzúzó gépek robosztus zúzókések felhasználásával 
alkalmasak kukorica napraforgószár, szőlővenyige, gyümölcsfa nyesedék, 
zöldtrágya céljára vetett növényzet zúzására és a zúzott anyag szétterítésére, 
cserjés területek letakarítására, karbantartására. 

MŰSZAKI ADATOK: 

Törne k 1050 

Szélessé mm 3070 

Hosszúság mm 3420 

Magasság a talajtól maximum mm 1120 

Magasság a talajtól minimum mm 740 

Munkaszélesség mm 3000 

Vontatási sebesség munkában Km/h 3-6

Vontatási sebesség szállításkor Km/h 15 

Területteljesítmény Ha/h 0,9-1,8 

Rakodási méretek: Hosszúság: 320 cm, Szélesség: 260 cm (de 245 cm-es plató jó) 

Magasság: 120 cm 

w11meuH110 WALTERSCHEID erőátviteli ú·donságok! ULTRA.PLUS 

>SYSTEM 

Elállítás védett nyomatékha
tároló pontos leoldási 

nyomaték fixálással. 

Profilozott burkolatcsö 
bilinccsel rögzíthető 

védöharmónikával ellátva. 

Új megnövekedett élettartamú 
(30-40%) kardánkeresztek 
csészefenéken keresztüli 
zslrzással. 

Traktor csatlakoztatás: Traktor nagyság: II. kat. (MTZ-50, MTZ-80), Csatlakozás: alsó húzó, Meghajtó: TLT 540 min, Csonk mérete: 1 3/8 (6) 

- Tartalmazza: "ÚJ" hidraulikus magasságállítás

kardán, gépkönyv, jótállási jegy, termékfelelősség, akkreditált minősítés

A gyártó minden terméke esetén javasolja az opcionálisan rendelhető 
kitűzhető fényjelző berendezés használatát. 

Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! A képek csak illusztrációk! 
A műszaki változás jogát fenntartjuk, külön megegyezés nélkül! 

GYÁRTÓ: 

AGRO-CONTAKT 2000 Kft. 

H-5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. út.1.
+3620/9781-540 Fax.: +3656/411-933
·

agrocontakt.hu www.agrocontakt.hu 

KIZÁRÓLAGOS FORGALMAZÓ: 





ftTOVÁBBFEJLESZTETT 
RZ-5,5/AC 

■■ 11 11 I I I 

FUGGOLEGES TENGEL VU SZARZUZO 

RENDELTETÉS: 

A függőleges tengelyű szárzúzó gépek robosztus zúzókések felhasználásával 

alkalmasak kukorica-, napraforgószár zúzására, tarló- és bozótirtásra, legelő

tisztításra, természetvédelmi területek karbantartására. 

* MŰSZAKI ADATOK:

Össztömeg 

Fogásszélesség 

Szélesség felcsukott állapotban 
(Szállítási és rakodási is) 

Hosszúság (Szállítási és rakodási is) 

Magasság (Szállítási és rakodási is) 

Rotorok száma 

Rotor fordulatszám 

Bemeneti fordulatszám 

Kések száma rotoronként 

Javasolt teljesítmény 

Területteljesítmény 

Előnyök: 
- beépített nyomatékhatároló és szabadonfutó
- nagy terhelhetőségű hajtásrendszer
- az oldalszárnyak hidraulikusan felcsukhatóak

kg 2800 

mm 5500 

mm 2300 / 3000 

legkeskenyebb min. plató/ legszélesebb 

mm 5800 

mm 2350 

db 3 

min 740 

min 1000 

db 4 

Le 130-200

Ha/h 4-8

(állománysürüségtöl függően) 

- tarlómagasság hidraulikusan (középső tag) és mechanikusan (oldalszárnyak) állíthatóak (40-300 mm)

Vezető tervezőfl"ulajdonos: Dr. Deák Lajos 

* A műszaki adatok
és képek
tájékoztató jellegűek!

A szerkezeti
változások jogát
fenntartjuk!

A gyártó minden terméke esetén javasolja az opcionálisan rendelhető 
kitűzhető fényjelző berendezés használatát. 

Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! A képek csak illusztrációk! 
A műszaki változás jogát fenntartjuk, külön megegyezés nélkül! 

GYÁRTÓ: 

AGRO-CONTAKT 2000 Kft. 

H-5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. út.1.
+36 20/9781-540 Fax.: +36 · 

rocontakt.hu 

KIZÁRÓLAGOS FORGALMAZÓ: 





VZ-3/AC 
VÍZSZINTES TENGELYŰ SZÁRZÚZÓ 

RENDELTETÉS: 

Vízszintes tengelyű szárzúzó gépünk Y késes kialakítással alkalmas kukorica 
napraforgószár, szőlővenyige, gyümölcsfa nyesedék, zöldtrágya céljára vetett 

növényzet zúzására és a zúzott anyag szétterítésére illetve kalapácskéses 

kialakítással cserjés területek letakarítására, karbantartására. A VZ/AC 

Tömeg 

Hosszúság 

Szélesség 

Magasság 

Munkaszélesség 

Y kések száma 

Kalapácskések száma 

Ékszíjak száma 

szárzúzók Agro-Contakt/Demetra kooperációban készülnek többféle méretben, 

kivitelben. 

* MŰSZAKI ADATOK:

kg 900 

mm 2930 

mm 1220 

mm 1050 

mm 2760 

db 56 

db 28 

db 5 

Erőgép csatlakozás: 

Teljesítményigény: 75-90 LE 
Csatlakozás: hátsó 3 pont 
Kardántengely fordulatszám: 540-1000I/m 
Csonk mérete: 1 3/8 (6) 

- Tartalmazza: állítható magasságú átforduló támkerék v.henger, kardán, gépkönyv,
jótállás, termékfelelősség, CE 

A gyártó minden terméke esetén javasolja az opcionálisan rendelhető 
kitűzhető fényjelző berendezés használatát. 

Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! A képek csak illusztrációk! 
A műszaki változás jogát fenntartjuk, külön megegyezés nélkül! 

AGRO-CONTAKT 2000 Kft. 

H-5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. út.1.

+ 36 20/9781-540 Fax.: + 36 56/ 411-933· 
ntakt.hu 

KIZÁRÓLAGOS FORGALMAZÓ: 





VZ-2CL/AC 
VÍZSZINTES TENGELYŰ SZÁRZÚZÓ 

RENDELTETÉS: 

Vízszintes tengelyű szárzúzó gépek robosztus kalapácskésekkel (választható Y kés is) 
felhasználásával alkalmasak kukorica napraforgószár, szőlővenyige, gyümölcsfa 
nyesedék, zöldtrágya céljára vetett növényzet zúzására és a zúzott anyag 
szétterítésére, cserjés területek letakarítására, karbantartására. A gép rézsüvágásra is 

alkalmas hidraulikával, mélységállító hengerrel rendelkezik. A VZIAC szárzúzók 

többféle méretben, Agro-Con takt/Demetra k ooperációban készülnek 

kivitelben. 

* MŰSZAKI ADATOK:

Össztömeg kg 690 

Fogásszélesség mm 2000 

Gép teljes szélessége mm 2200 

Rakodási méretek magasság/szélesség/hosszúság mm 1000/1700/2400 

Kalapácskések/Y kések* száma db 

Bemeneti fordulatszám min 

Javasolt teljesítmény LE 

Vágási magasság mm 

Területteljesítmény (állománysűrűségtől függően) Ha/h 

Erőgép csatlakozás: 

Teljesítményigény: 75-90 LE 
Csatlakozás: hátsó 3 pont 

18/54 

540-1000

60-90

20-70

1-1,5

Kardántengely fordulatszám: 540-1000I/min 
Csonk mérete: 1 3/8 (6) 

�-- - Tartalmazza: mélységállító henger, kardán, gépkönyv, jótállás, termékfelelősség, CE 

A gyártó minden terméke esetén javasolja az opcionálisan rendelhető 
kitűzhető fényjelző berendezés használatát. 

Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.A képek csak illusztrációk. 
A műszaki változás jogát fenntartjuk külön megegyezés nélkül! 

AGRO-CONTAKT 2000 Kft. 

H-5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. út.1.
+36 20/9781-540 Fax.: +36 56/411-933· 

.hu ww takt.hu 

KIZÁRÓLAGOS FORGALMAZÓ: 





VZ-2GL/AC 
VÍZSZINTES TENGELYŰ SZÁRZÚZÓ 

RENDELTETÉS: 

Vízszintes tengelyű szárzúzó gépek robosztus kalapácskésekkel (választható Y kés is) 

felhasználásával alkalmasak kukorica napraforgószár, szőlővenyige, gyümölcsfa 

nyesedék, zöldtrágya céljára vetett növényzet zúzására és a zúzott anyag 

szétterítésére, cserjés területek letakarítására, karbantartására. A gép kétoldali 

lehajtással, mélységállítóhengerrel, koptatótalpakkal hidraulikus oldaleltolással 
rendelkezik. A VZ/AC szárzúzók Agro-Contakt/Demetra kooperációban 

készülnek többféle méretben, kivitelben. 

* MŰSZAKI ADATOK:

Össztömeg kg 680 

Fogásszélesség mm 2000 

Gép teljes szélessége mm 2200 

Rakodási méretek magasság/szélesség/hosszúság mm 500/1500/2200 

Kalapácskések/Y kések* száma db 20/60 

Bemeneti fordulatszám min 540-1000

Javasolt teljesítmény LE 45-80

Hidraulikus oldaleltolás mm 400 

Területteljesítmény (állománysűrűségtől függően) Ha/h 1-1,5

Erőgép csatlakozás: 

Teljesítményigény: 45-80 LE

-�-

Csatlakozás: front és hátsó 3 pont 
Kardántengely fordulatszám: 540-1000I/min 
Csonk mérete: 1 3/8 (6) 

- Tartalmazza: mélységállító henger, kardán, gépkönyv, jótállás, termékfelelősség, CE

A gyártó minden terméke esetén javasolja az opcionálisan rendelhető 
kitűzhető fényjelző berendezés használatát. 

Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.A képek csak illusztrációk. 
A műszaki változás jogát fenntartjuk külön megegyezés nélkül! 

KIZÁRÓLAGOS FORGALMAZÓ: 

AGRO-CONTAKT 2000 Kft. 

H-5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. út.1.
+36 20/9781-540 Fax.: +36 56/411-933· 

.hu ww takt.hu 





TFD-1000/AC 
Traktorra szerelhető hidraulikus darugém 

RENDELTETÉS: 
A TFD-1000 hidraulikus darugém az erőgépek hidraulikus hárompontjára 
csatlakoztatható. A darugém oszlopához csuklóponton keresztül egy teleszkópos, 
kinyúló kart mozgat kettős működésű hidraulikus hengerrel. 
Az emelendő teher /BIG zsák/ a teleszkópos kar végén elhelyezett horogra ifi speciális 
függesztékre köthető (opciós felszereltség). 
A darugém az erőgép hidraulika rendszeréről üzemeltethető, kettős működésű munka
hengerekkel. A gép alapkivitelben túlterhelés gátló és zuhanás gátló szeleppel van ellátva. 
Névleges hidraulika nyomás: 16 Mpa 
Alapfelszereltségként tartalmazza az M-5615/AC műtrágyaszórók csatlakozására 
szolgáló hárompont felfüggesztést, és tároláshoz 3 db fel illetve kitámasztót. 

MŰSZAKI ADATOK: 

Minimum rakodási hosszúság 

Minimum rakodási szélesség 

Önsúly 

Terhelhetőség min. extra orrsúly nélkül 

Terhelhetőség max. megfelelő adhéziós súllyal 
rendelkező traktornál! 

Minimum traktor önsúly 

Maximális emelési magasság 

Gémszerkezet magassága 

Gémhossz behúzott karral 

mm 

mm 

kg 

kg 

kg 

kg 

mm 

mm 

mm 

A darugémek megfelelőségi 
tanusítvánnyal, 
és kezelési karbantartási utasítással 
rendelkeznek. 

Üzemi csoportszám: 
1 az MSZ 9750/2009 szerint. 

2800 

1200 

420 

600 

980 

6000 

4000 

2200 

2050 

FONTOS! Az emelendő terhet a traktor 
önsúlyához és gumiabroncs terhelhető
ségéhez kell igazítani a stabilitás kormá
nyozhatóság, dinamikus terhelhetőség 
érdekében. 

Tartalmazza: gépkönyv, jótállási jegy, termékfelelősség, akkreditált minősítés 
A gyártó minden terméke esetén javasolja az opcionálisan rendelhető 

kitűzhető fényjelző berendezés használatát. 
Az esetleges nyomdai hibákét1 felelősséget nem vállalunk! A képek csak illusztrációk! 

A múszaki változás jogát fenntat1juk, külön megegyezés nélkül! 

GYÁRTÓ: KIZÁRÓLAGOS FORGALMAZÓ: 

� AGRO-CONTAKT 2000 Kft.
H-5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. út.1.
+36 20/9781-540 Fax.: +36 56/411-933
info@agrocontakt.hu www.agrocontakt.hu




	2015_LEZ_2m
	2015_M-5615
	2015_rotacios_kaszacsalad
	2015_vontatott_RK-320
	2015_RZ_1_5
	RZ-2H_AC
	RZ-2H AC-1
	RZ-2H AC-2

	2015_RZ-3H_AC
	2015_RZ-5-5_AC
	VZ-3_AC
	Oldal 1
	Oldal 2

	vz2clac
	Oldal 1
	Oldal 2

	vz2glac
	Oldal 1
	Oldal 2

	2015_TFD-1000AC



