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Design by LUCIANO PEGORARO

SCHWERE ZINKEN-GRUBBER
CULTIVADOR DE BRAZOS PESADO
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ

Reihe / Gama / Γκάμα

SCHWERE ZINKEN-GRUBBER
CULTIVADOR DE BRAZOS PESADO
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ

E

La nueva gama CAYMAN está compuesta por un integro
programa de cultivadores de 3 filas para un trabajo entre 5 y 30
cm. El CAYMAN se distingue por su versatilidad: Ideal para el
laboreo superficial del rastrojo y el mezclado total garantizado
de las 3 filas, paso 300 mm, y la gran altura

ΕΛ

Η καινούρια γκάμα CAYMAN αποτελείται από καλλιεργητές
που διαθέτουν 3 σειρές σταβαριών για χρήση σε βάθος από 5
έως 30 εκ. Ο CAYMAN διαπρέπει για την ευελιξία του: ιδανικός
για την επιφανεικακή κατεργασία στην καλαμιά, αλλά και για
την ολική ανάμειξη που εγγυώνται οι 3 σειρές σταβαριών, το
αυξημένο ύψος και η απόσταση των 30 εκ. από σταβάρι σε
σταβάρι.

Gezogener, klappbarer Grubber
Cultivador plegable arrastrado
Καλλιεργητής σπαστός συρόμενος

Starrer Grubber
Cultivador fijo
Καλλιεργητής σταθερός

Klappbarer Grubber
Cultivador plegable
Καλλιεργητής σπαστός

CC

160 - 320 HP

4

Die neue CAYMAN Baureihe besteht aus einem
gesamten
Programm von Grubbern mit 3 Balken zur
Bearbeitung bei Tiefen von 5 bis 30 cm. Der CAYMAN zeichnet
sich wegen seiner Vielseitigkeit aus. Optimal für die flache
Stoppelbearbeitung aber auch für die komplette Durchmischung, Dank der 3 Zinkenreihen mit Abstand 300 und der
großen Höhe.

.1

DE

Pg

CB
C
B

160 - 300 HP

CA
CA

.1

0

120 - 240 HP

Pg

2

3

DIE WAHL DES ZINKENS...
LA ELECCIÓN DEL ANCORA...
Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΒΑΡΙΟΥ...

SCHWERE ZINKEN-GRUBBER
CULTIVADOR DE BRAZOS PESADO
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ

TOP-SPRING
Der Körper des Zinkens in der TOP SPRING Ausführung ist mit einem ÜberlastungsSicherung mit einer doppelten Feder ausgerüstet: diese gewährleistet die größte
Federkraft und einen breiten Anwendungsbereich. Diese Lösung ist unerlässlich für
Hochgeschwindigkeit-Bearbeitungen auch in unebenen, steinigen oder sehr harten
Böden.

1

“ No-Grease ”: durch selbstschmierende
Buchsen für sämtliche Lagerstellen und
Bolzen. Schmierung ist nicht nötig.

1

“No-Grease”: Pernos y las articulaciones
de los bujes autolubricantes especiales
que no requieren lubricación.

1
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Zinkenspitzen,
mit
Doppelfunktion
konstruiert: zur Tiefenlockerung und
flachen Durchmischung. Nach Anfrage
können auch verschleißfeste Zinkenspitzen geliefert werden.

2

Rejas, están concebidas para un
doble tratamiento del terreno; de fractura
en profundidad y de mezcla en la parte
superior. En opción puede equiparse con
puntas antidesgaste
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“TOP-SPRING” Federkraft-Aggregat:
bestehend aus Doppelfedern, die auch
bei den schwersten Einsatzbedingungen
einwandfrei wirken.
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Grupo elastico “TOP-SPRING: Se
compone de resortes dobles que actúan
perfectamente incluso en condiciones de
suelo particularmente fuerte.
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Schrägklemme: mit durchgehenden
Stiften für eine einfache und sichere
Befestigung am Rahmen

4

Mordedura en diagonal: con tornillos
pasantes, para el bloqueo simple y seguro bloqueo en el bastidor.

5

Seiten-Flügel: sie verbessern die
Durchmischung bei flachen Bearbeitungen.

5

Aletas laterales, aumentar la mezcla en
tratamientos de superficie.

Er wird serienmäßig mit Flügeln geliefert, die in leichten Böden und bei flachen
Bearbeitungen zu verwenden sind.
El cuerpo de ancora versión TOP SPRING está equipado con un nuevo sistema
de de seguridad de doble muelle, garantiza máxima elesticidad y amplia gama de
utilizaciónes. Esta solución es indispensable en el laborea en alta velocidad incluso
en presencia de suelo muy pedregoso e irregular o muy duro
De serie está equipado con aletas para trabajos en terrenos fáciles y laboreos superficiales.
Το σώμα του σταβαριού στην έκδοση TOP SPRING είναι εξοπλισμένο με σύστημα με
διπλά ελατήρια και εγγυάται μέγιστη ελαστικότητα και εφαρμογή σε διάφορα εδάφη,
βαριά και ελαφριά. Με τα διπλά ελατήρια μπορεί ο χρήστης να πάει με μεγαλύτερη
ταχύτητα στο χωράφι, ιδίως σε χωράφια όχι ιδιαίτερα βαριά.
Στο στάνταρντ εξοπλισμό έρχεται με «φτερά» για χρήση σε ελαφριά εδάφη και
κατεργασία επιφανειακή.

“No- Grease” : Πείροι και αρθρωτά μέρη
που συνδυάζονται με αυτολιπαινόμενα
δαχτυλίδια και δεν απαιτούν καμία
λίπανση.
Μύτες: έχουν σχεδιαστεί για διπλή
κατεεργασία του εδάφους, είτε για σχίσιμο
σε βάθος και για ανάμειξη στην επιφάνεια.
Μπορούν να επιλεχθούν και μύτες με
επικάλυψη κατά της φθοράς.
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Ελαστικο
σετ
“TOP-SPRING”:
Αποτελούμενο από διπλά ελατήρια που
δρουν τέλεια ακόμη και σε συνθήκες
εδάφους ιδιαίτερα “βαριές”.
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Πιασμένο διαγωνίως: Με περαστά
μπουλόνια για απλό και σίγουρο, στιβαρό
πιάσιμο στο πλαίσιο

5

Πλευρικά φτερά, τα οποία αυξάνουν την
ανάμειξη στην επιφανειακή κατεργασία.
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Zinken mit Seitenflügel
(für flache Durchmischung)
Punteras con aletas
(profundidad de trabajo superficial)

Zinken ohne Seitenflügel
(für Tiefelockerung)

TOP-mecc
Der Körper des Zinkens in der TOP MECC Ausführung ist mit
einem Scherbolzen-Überlastungs-Sicherung ausgerüstet: der in der
Anwesenheit eines Hindernisses abgeschert wird, und dabei die
Struktur schützt. Diese Ausführung senkt das gesamte Gewicht des
Geräts und erlaubt seine Kupplung an leichtwiegenden Schleppern,
was für Bearbeitungen in lösen, steinfreien Böden empfehlenswert ist.
Er wird serienmäßig mit Flügeln geliefert, die in leichten Böden und
bei flachen Bearbeitungen zu verwenden sind.

Υνιά με φτερά
(για κατεργασία επιφανειακή)

Punteras sin aletas
(Trabajo en profundidad)
Υνιά χωρίς φτερά
(για κατεργασία σε βάθος)

2

Scheibenegge: Die Scheiben sind einstellbar für die optimale
Nivellierung des vorher durchgemischten Bodens.
Discos, El sistema de discos es ajustable para una perfecta
nivelación del suelo previamente mezclado.
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Δίσκοι: Το σύστημα των δίσκων ρυθμίζεται ώστε να επιτυγχάνεται
εξαιρετική ισοπέδωση του εδάφους το οποίο πιο πριν έχει ήδη
αναμειχθεί.

3

El cuerpo de áncora TOP MECC está equipado con un sistema de
seguridad por tornillo fusible, el fusible en presencia de un obstaculo
se rompe salvaguardando la estructura. Esta solución reduce el peso
total del apero y el consecuente acoplamiento en tractores ligeros
aconsejado en situaciones de terreno suelto sin piedras.
De serie está equipado con aletas para trabajos en terrenos fáciles y
laboreos superficiales.
Το σώμα στην έκδοση TOP MECC είναι εξοπλισμένο με σύστημα
με βίδα ασφαλείας. Η βίδα σε περίπτωση εμποδίου κόβεται
προστατεύοντας το μηχάνημα. Αυτή η λύση μειώνει το συνολικό
βάρος του παρελκόμενου και μπορεί να συνδυαστεί με τρακτέρ
χαμηλότερης ιπποδύναμης σε χώματα μαλακά χωρίς πέτρες.
Στο στάνταρντ εξοπλισμό έρχεται με «φτερά» για χρήση σε ελαφριά
εδάφη και κατεργασία επιφανειακή.
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15 cm
25/30 cm
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STRUKTURELLE PLANUNG...
DISEÑO ESTRUCTURAL...
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ...

SCHWERE ZINKEN-GRUBBER
CULTIVADOR DE BRAZOS PESADO
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ

Sehr leicht zu transportieren / Excelente manejo / Εξαιρετική κινητικότητα
Hydraulisch betätigte Einziehung der
“Compact“ Walze, um den Transport des
Caymans (Mod.CA) leichter zu machen.

Sistema
Retracción
hidráulica
“Compact” del rodillo para facilitar el
transporte de Cayman (mod. CA).

Σύστημα υδραυλικής σύμπτηξης “COMPACT” του κυλίνδρου για την ελάφρυνση
του φορτίου μεταφοράς του καλλιεργητή.
(Μοντέλο CA).

Die Werkstoffe bestehen aus hochfestem SSAB-Stahl.
Material de construcción en acero SSAB autoresistencial.

1

Größere Bodenhaftung auf der Vorderachse

1

Más control sobre el eje delantero

1

Μεγαλύτερη πρόσφυση στον εμπρόσθιο άξονα

Υλικά από σουηδικό χάλυβα υψηλής αντοχής SSAB.

2

Verwendung von kleineren Schleppern

2

Masa tractores reducida

2

Χρήση τρακτέρ μικρότερου όγκου

3

Der Vorschub des Schwerpunkts
verursacht eine 25%ige Verminderung
des Transportgewichts

3

3

Η προώθηση του κέντρου βάρους
επιφέρει μια μείωση του φορτίου
μεταφοράς κατά 25%

El adelanto del centro de gravedad
implica una reducción de la carga de
transporte de 25%

3470 mm

2090 mm

2

Die Planung der neuen CAYMAN Baureihe hat
unsere Erfahrung, fortgeschrittene PlanungTechnologien und neue Materiale in Betracht
gezogen: das hat es ermöglicht, eine neue,
elastische und zuverlässige Struktur zu entwickeln.

El diseño de la nueva gama de CAYMAN
ha combinado la experiencia, tecnologías
progresistas y los nuevos materiales, esto
nos ha permitido definir un nuevo y moderno
flexible y seguro.

Ο σχεδιασμός της νέας γκάμας CAYMAN έχει
ενώσει την εμπειρία, την υψηλή τεχνολογία σε
υλικά με το νέο σχεδιασμό πλαισίου με αποτέλεσμα
την κατασκευή ενός αξιόπιστου και ελαστικού.

1
3

Transportbreite 2,50 mt.
Dimensiones para el transporte 2,50 mt.
2.50 mt.

Μειωμένο πλάτος μεταφοράς 2,50 μτ.

2,50 mt

6

7

SCHWERE ZINKEN-GRUBBER
CULTIVADOR DE BRAZOS PESADO
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ

Walze / Rodillo / Κύλινδροι

Zubehör / Accesorios / Αξεσουαρ

RING WALZE / RODILLO DE ANILLOS / ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΜΕ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ
Ringwalze für eine bessere Zerkleinerung der Erde mittels keilförmigen Ringe. Die Sonderbleche
zwischen den Ringen zerkrümeln die Erdschollen und reinigen den Raum zwischen den Ringen.
Sie eignet sich für Böden mittlerer Dichte und trocken.
Rodillo de Anillos para un desterronamiento mejorado y recompactación por medio de anillos
cuñiforme. Las cuchillas especiales entre los anillos aplastan los terrones de la tierra y también
limpian los espacios entre los anillos. Adecuado para suelos medianos y seco.

VR6

Ø 600

Κύλινδρος με δαχτυλίδια κωνικά για ένα καλύτερο τεμαχισμό και πίεση στο έδαφος. Οι ειδικές
λάμες μεταξύ των δαχτυλιδιών μικροτεμαχίζουν τους σβώλους και καθαρίζουν το χώρο μεταξύ
των δαχτυλιδιών. Ενδείκνυται για χώματα στεγνά, μέτριας σκληρότητας.

Zinkenspitzen mit
verschleißfesten
Plättchen

Puntas con placas
antidesgaste

Υνιά με πλακέτα από
μαχαίρι τόρνου

Seiten-Abweiser

Deflectores laterales

Πλευρικοί εκτροπείς

Hydraulisch betätigte
Einziehung der
“Compact“ Walze

Retracción hidráulica
del rodillo “Compact”

Υδραυλική σύμπτηξη
του κυλίνδρου
“Compact”

Hydraulisch betätigte
Einstellung der
Walze

Regulación hidráulica
del rodillo

Υδραυλική ρύθμιση
του κυλίνδρου

Paar Vorderräder

Pareja de ruedas
delanteras

Ζεύγος εμπρόσθιων
τροχών

Front/Heck-Warntafeln
und Beleuchtung

Placas de señalización
delantera / trasera e
iluminación posterior

Πίνακες του πλάτους
μεταοφοράς
εμπρόσθιοι/οπίσθιοι
και οπίσθια φώτα

WALZE DISC / RODILLO DISC / ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ DISC
Walze bestehend aus kräftigen gestanzter Stahl, um einen „inline“ Druck, auch unter der
Boden-Oberfläche zu entladen, wobei die Zerkleinerung verbessert wird. Sie eignet sich für
schwere und trocknete Böden.
Rodillo construido con anillos de acero robustos ejercen una presión “en línea” por debajo de
la superficie del suelo, aumentando el desterronamiento. Y ‘adecuado para suelos pesados y
secos.

DR6

Ø 600

Κύλινδρος κατασκευασμένος από πολύ γερά δαχτυλίδια από πρεσσαριστό ατσάλι για να
δώσουν μια πίεση «γραμμική» και κάτω από την επιφάνεια του εδάφους αυξάνοντας έτσι τον
τεμαχισμό. Ενδείκνυται για δυνατά και στεγνά εδάφη.

STAB WALZEN / RODILLO JAULA / ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΚΛΩΒΟΣ
Flachstabwalze aus Stahl: sie wird normalerweise wegen ihres Leichtgewichts und für die
flache Durchmischung des Bodens gewählt. Sie eignet sich für mulmige und nicht besonders
leimige Böden.
Rodillos de barras de acero, generalmente escogidos por su ligereza y para mezclar superficie
de la tierra. Y ‘adecuado para suelos movedizos y no particularmente pegajosos.

G6

Ø 550

Κύλινδρος με κοιλοδοκούς από ατσάλι (κλωβός), γενικώς επιλέγεται για την ελαφριά κατασκευή
του και για την επιφανειακή ανάμειξη του εδάφους. Ενδείκνυται για χώματα που τρίβονται και
δεν κολλάνε.
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Cayman CA

Cayman CA

300 350

Starrer Grubber für Traktoren bis max 200PS
Cultivador fijo para tractores de hasta 200HP
Καλλιεργητής σταθερός για τρακτέρ ως 200HP

300 350

Starrer Grubber für Traktoren bis max 240PS
Cultivador fijo para tractores de hasta 240HP
Καλλιεργητής σταθερός για τρακτέρ ως 240HP

ΕΛ
ΕΛ
E
DE

CARACTERÍSTICAS

EIGENSCHAFTEN

· Versión “TOP MECC” con sistema de seguridad
de fusible intercambiable
· Soporte de ancora desmontable con el exclusivo
· “TOP MECC” Ausführung mit Scherbolzensistema de amarre diagonal a la estructura
Überlastungssicherheit
· Discos envolvedores Ø460mm montados en
· Abnehmbare Zinkenträger mit Sonderbefestigung
brazos elásticos y con cojinetes en baño de
am Schrägrahmen
aceite “No-Grease”
· Förderscheiben ø 460mm, auf gefederten Armen
· Regulación de profundidad por mando mecánico
und „No-Grease“ Lagern im Ölbad montiert
· Regulación rápidda de los discos de nivelación
· Mechanisch betätigte Arbeitstiefe-Einstellung
· Enganche al tractor con CAT II y III
· Schnelle Einstellung der Planier-Scheibenegge
· Rejas de 8 cm con aletas de 36 cm y envolvedores
· Schlepper-Anhängungen Kat. 2. und 3.
derecha / izquierda
· 8cm Zinken mit 36 cm langen Flügeln und
rechten/linken Förderscheiben

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

E

· Έκδοση “TOP MECC” με σύστημα ασφαλείας
με βίδα
· Στηρίξεις σταβαριών αποσυναρμολογούμενες
με το αποκλειστικό σύστημα στήριξης στο
πλαίσιο διαγωνίως
· Δίσκοι Ø460 χιλ. τοποθετημένοι σε λάστιχα από
καουτσούκ και σε ρουλεμάν αυτολιπαινόμενα
· Ρύθμιση βάθους εργασίας με μηχανικό έλεγχο
· Γρήγορη ρύθμιση των δίσκων ισοπέδωσης
· Πιάσιμο στο τρακτέρ 2ης και 3ης κατηγορίας
· Υνιά από 8 εκ. με φτερά από 36 εκ.

TECHNISCHE DATEN / DATOS TÉCNICOS / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Kg

VR

DE

EIGENSCHAFTEN

“TOP SPRING” Ausführung mit
Doppelfeder-Überlastungssicherheit
Hydraulisch betätigte Arbeitstiefe-Einstellung
Exklusives System zur hydraulisch betätigten
Einziehung der “Compact“-Walze
· Abnehmbare Zinkenträger mit Sonderbefestigung
am Schrägrahmen
· Förderscheiben ø 460mm, auf gefederten Armen
und „No-Grease“ Lagern im Ölbad montiert
· Leichtgewicht-Struktur aus hochfestem Stahl
· Schnelle Einstellung der Planier-Scheibenegge
· Schlepper-Anhängungen Kat. 2. und 3.
· 8cm Zinken mit 36 cm langen Flügeln und
rechten/linken Förderscheiben

CARACTERÍSTICAS

· Versión “TOP SPRING” con sistema de seguridad
de doble muelle
Regulación de profundidad por mando
hidráulico
Exclusivo sistema de retracción hidráulica del
rodillo “compact”
· Soporte de ancora desmontable con el exclusivo
sistema de amarre diagonal a la estructura
· Discos envolvedores Ø460mm montados en
brazos elásticos y con cojinetes en baño de
aceite “No-Grease”
· Estructura aligerada en acero de alta resistencia
· Regulación rápidda de los discos de nivelación
· Enganche al tractor con CAT II y III
· Rejas de 8 cm con aletas de 36 cm y envolvedores
derecha / izquierda

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Έκδοση “TOP SPRING” με σύστημα ασφαλείας
με διπλά ελατήρια
Ρύθμιση βάθους εργασίας με υδραυλικό
έλεγχο
Αποκλειστικό σύστημα υδραυλικής σύμπτηξης
του κυλίνδρου “Compact”
· Στηρίξεις σταβαριών αποσυναρμολογούμενες
με το αποκλειστικό σύστημα στήριξης στο
πλαίσιο διαγωνίως
· Δίσκοι Ø460 χιλ. τοποθετημένοι σε λάστιχα από
καουτσούκ και σε ρουλεμάν αυτολιπαινόμενα
· Πλαίσιο ελαφρύ από ατσάλι υψηλής αντοχής
· Γρήγορη ρύθμιση των δίσκων ισοπέδωσης
· Πιάσιμο στο τρακτέρ 2ης και 3ης κατηγορίας
· Υνιά από 8 εκ. με φτερά από 36 εκ.

TECHNISCHE DATEN / DATOS TÉCNICOS / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
DR

Kg

G

VR

DR

G

HP

mm

mm

mm

(n°)

mm

KG

KG

KG

KG

HP

mm

mm

mm

(n°)

mm

KG

KG

KG

KG

Cayman CA-300 TOP-MECC

110-200

3000

2980

300

10

290

1180

1690

1770

1465

Cayman CA-300 TOP-SPRING

120-240

3000

2980

300

10

290

1640

2150

2230

1925

Cayman CA-350 TOP-MECC

130-200

3500

2980

300

12

290

1350

1950

2010

1660

Cayman CA-350 TOP-SPRING

140-240

3500

3490

300

12

290

1940

2540

2600

2250

AUSRÜSTUNG / EQUIPAMIENTO / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

= serienmäßig - de serie - Στάνταρντ
O = Option - Opcional - Προαιρετικά
/ = Nicht Verfügbar - No disponible - Δε διατιθεται
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AUSRÜSTUNG / EQUIPAMIENTO / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

= serienmäßig - de serie - Στάνταρντ
O = Option - Opcional - Προαιρετικά
/ = Nicht Verfügbar - No disponible - Δε διατιθεται

O

O

O

O

O

O

O

O
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Cayman CB

400 500

Klappbarer Grubber für Traktoren bis max 300PS
Cultivador plegable para tractores de hasta 300HP
Καλλιεργητής σπαστός για τρακτέρ ως 300HP

2.50mt

ΕΛ
E
DE

EIGENSCHAFTEN

“TOP SPRING” Ausführung mit
Doppelfeder-Überlastungssicherheit
· Abnehmbare Zinkenträger mit Sonderbefestigung
am Schrägrahmen
· Förderscheiben ø 460mm, auf gefederten
Armen und „No-Grease“ Lagern im Ölbad
montiert
· Hydraulisch betätigte Arbeitstiefe-Einstellung
· Leichtgewicht-Struktur aus hochfestem Stahl
· Schnelle Einstellung der Planier-Scheibenegge
· Schlepper-Anhängungen Kat. 3.
· 8cm Zinken mit 36 cm langen Flügeln und
rechten/linken Förderscheiben
· Front/Heck-Warntafeln und Beleuchtung
· Transportbreite 2,50 mt
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CARACTERÍSTICAS

Versión “TOP SPRING” con sistema de
seguridad de doble muelle
· Soporte de ancora desmontable con el
exclusivo sistema de amarre diagonal a la
estructura
· Discos envolvedores Ø460mm montados en
brazos elásticos y con cojinetes en baño de
aceite “No-Grease”
· Regulación de profundidad por mando hidráulico
· Estructura aligerada en acero de alta resistencia
· Regulación rápidda de los discos de nivelación
· Enganche al tractor con CAT III
· Rejas de 8 cm con aletas de 36 cm y
envolvedores derecha / izquierda
· Placas de señalización delantera / trasera e
iluminación posterior
· Dimensiones para el transporte 2,50 mt

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Έκδοση “TOP SPRING” με σύστημα
ασφαλείας με διπλά ελατήρια
· Στηρίξεις σταβαριών αποσυναρμολογούμενες
με το αποκλειστικό σύστημα στήριξης στο
πλαίσιο διαγωνίως
· Δίσκοι Ø460 χιλ. τοποθετημένοι σε
λάστιχα από καουτσούκ και σε ρουλεμάν
αυτολιπαινόμενα
· Ρύθμιση βάθους εργασίας με υδραυλικό
έλεγχο
· Πλαίσιο ελαφρύ από ατσάλι υψηλής αντοχής
· Γρήγορη ρύθμιση των δίσκων ισοπέδωσης
· Πιάσιμο στο τρακτέρ 3ης κατηγορίας
· Υνιά από 8 εκ. με φτερά από 36 εκ
· Πίνακες του πλάτους μεταοφοράς
εμπρόσθιοι/οπίσθιοι και οπίσθια φώτα
· Μειωμένο πλάτος μεταφοράς 2,50 μτ.

TECHNISCHE DATEN / DATOS TÉCNICOS / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Kg

VR

DR

G

HP

mm

mm

mm

(n°)

mm

KG

KG

KG

KG

Cayman CB-400 TOP-SPRING

160-250

4000

2520

300

13

310

2685

3410

3535

3130

Cayman CB-500 TOP-SPRING

240-300

5000

2520

300

16

310

3090

3960

4125

3600

AUSRÜSTUNG / EQUIPAMIENTO / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

= serienmäßig - de serie - Στάνταρντ
O = Option - Opcional - Προαιρετικά
/ = Nicht Verfügbar - No disponible - Δε διατιθεται

O

O

O
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Cayman CC

400 500

Gezogener, klappbarer Grubber für Traktoren bis max 320PS
Cultivador plegable arrastrado para tractores de hasta 320HP
Καλλιεργητής σπαστός συρόμενος για τρακτέρ ως 320HP

2.50mt

ΕΛ
E
DE

EIGENSCHAFTEN

“TOP SPRING” Ausführung mit
Doppelfeder-Überlastungssicherheit
· Abnehmbare Zinkenträger mit Sonderbefestigung
am Schrägrahmen
· Förderscheiben ø 460mm, auf gefederten
Armen und „No-Grease“ Lagern im Ölbad
montiert
· Hydraulisch betätigte Arbeitstiefe-Einstellung
· Leichtgewicht-Struktur aus hochfestem Stahl
· Schnelle Einstellung der Planier-Scheibenegge
· Schlepper-Anhängungen Kat. 3.
· 8cm Zinken mit 36 cm langen Flügeln und
rechten/linken Förderscheiben
· Front/Heck-Warntafeln und Beleuchtung
· Paar mittels einer Kurbel einstellbare
Vorderräder
· Transportbreite 2,50 mt
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CARACTERÍSTICAS

Versión “TOP SPRING” con sistema de
seguridad de doble muelle
· Soporte de ancora desmontable con el
exclusivo sistema de amarre diagonal a la
estructura
· Discos envolvedores Ø460mm montados en
brazos elásticos y con cojinetes en baño de
aceite “No-Grease”
· Regulación de profundidad por mando hidráulico
· Estructura aligerada en acero de alta resistencia
· Regulación rápidda de los discos de nivelación
· Enganche al tractor con CAT III
· Rejas de 8 cm con aletas de 36 cm y
envolvedores derecha / izquierda
· Placas de señalización delantera / trasera e
iluminación posterior
· Pareja de ruedas delanteras regulables a
manivela
· Dimensiones para el transporte 2,50 mt

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Έκδοση “TOP SPRING” με σύστημα
ασφαλείας με διπλά ελατήρια
· Στηρίξεις σταβαριών αποσυναρμολογούμενες
με το αποκλειστικό σύστημα στήριξης στο
πλαίσιο διαγωνίως
· Δίσκοι Ø460 χιλ. τοποθετημένοι σε
λάστιχα από καουτσούκ και σε ρουλεμάν
αυτολιπαινόμενα
· Ρύθμιση βάθους εργασίας με υδραυλικό
έλεγχο
· Πλαίσιο ελαφρύ από ατσάλι υψηλής αντοχής
· Γρήγορη ρύθμιση των δίσκων ισοπέδωσης
· Πιάσιμο στο τρακτέρ 3ης κατηγορίας
· Υνιά από 8 εκ. με φτερά από 36 εκ
· Πίνακες του πλάτους μεταοφοράς
εμπρόσθιοι/οπίσθιοι και οπίσθια φώτα
· Ζεύγος εμπρόσθιων τροχών ρυθμιζόμενοι με
μανιβέλλα
· Μειωμένο πλάτος μεταφοράς 2,50 μτ.

TECHNISCHE DATEN / DATOS TÉCNICOS / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Kg

VR

DR

G

HP

mm

mm

mm

(n°)

mm

KG

KG

KG

KG

Cayman CC-400 TOP-SPRING

160-250

4000

2520

300

13

310

3800

4525

4650

4245

Cayman CC-500 TOP-SPRING

240-320

5000

2520

300

16

310

4210

5080

5245

4715

AUSRÜSTUNG / EQUIPAMIENTO / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

= serienmäßig - de serie - Στάνταρντ
O = Option - Opcional - Προαιρετικά
/ = Nicht Verfügbar - No disponible - Δε διατιθεται

O

O
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1.10 - 8.00 mt
50 - 500 HP

FRÄSEN

Fraises rotatives / Φρεζες
1.60 - 4.00 mt
50 - 240 HP

KURZSCHEIBENEGGEN
Preparador a discos / Δισκοσβάρνα
2.50 - 8.00 mt
80 - 400 HP

TIEFENLOCKERER
Subsoladores / Ρίπερ
1.60 - 5.00 mt
80 - 500 HP

Die in diesem Katalog eingeführten Bilder und Angaben sind nicht bindend und dürfen zu jeder Zeit ohne Vorwarnung geändert werden.
Las imagenes los datos del rpesente catalogo no son vinculantes y pueden ser modifi cados en cada momento sin obligaciòn sin previo aviso.
οι φωτογραφίεs,οι πληροφορίεs και οι περιγραφέs μπορεί να αλλάξουν από τον κατασκευαστή χωρίs καμία προειδοποίηση άνα πάσα στιγμή.

KREISELEGGEN
Grada rotativa / Σβωλοτρίφτες

DRILL-MASCHINEN
Sembradoras / Σπαρτικές

1.10 - 3.20 mt
40 - 160 HP

Alpego S.p.a
Via Torri di Confine, 6
36053 Gambellara (VI) Italy
Tel. +39 0444646100
Fax: +39 0444646199
www.alpego.com
info@alpego.com

Copyright ® by ALPEGO

MULCHGERÄTE
Desbrozadoras / Καταστροφείς

Q10A00231/1 - DEPLIANT “GAMMA Coltivatori a denti”
DE-E-GR 20/11/2015

2.50 - 8.00 mt
80 - 500 HP

