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A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.  
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FAZA TIGER kultivátor ÚJDONSÁG! 
Telj.igény 50-100 LE, munkaszél. 110-220cm, váz magasság 66,5 cm, max. művelési mélys. 25 cm, fogak száma 5-9 db, 

tömeg hengerrel 515-715 kg. 

A FAZA TIGER kultivátorok szőlő és gyümölcs ültetvényekben sorköz művelésére, illetve szántóföldi talajlazításra 
használhatók. 

Rövid gépleírás:  
A TIGER kultivátor széria tagjai spirálrúgós 
biztosítású, oldalirányban egyszerűen állítható, 
robosztus kapaelemekkel vannak ellátva. 
Rendelhetők állítható munkamélységű, az adott típusnak 
megfelelő szélességű pálcás rögtörő hengerrel vagy 
henger nélkül. A különféle talajokhoz, illetve a 
végzendő munkának megfelelően választhatók a 
cserélhető kapakések. 
A spirálrúgós kapabiztosítás kőnek, gyökérnek, vagy 
egyéb akadálynak ütközéskor lehetővé teszi a kapa 
elmozdulását, jelentősen csökkentve így a sérülés 
veszélyét. Az akadályon túlhaladva a rúgó visszaállítja a 
kapát a kellő művelési mélységbe.  
Az opcióként rendelhető a TIGER kultivátorok jobb 
oldalára szerelhető, hidraulikus működésű, 
automatikusan kitérő késes tőközművelő. Az eszköz az 
erőgép kettős hatású gyorscsatlakozó szelepéről 
üzemeltethető.  

A tőközművelőhöz rendelhető elektromos vész leállító rendszer is, mellyel szükség esetén azonnal zárt helyzetbe hozható 
a kés. 
Műszaki adatok: 

Típus 

 

cikkszám munka 

szélesség 

(cm) 

váz 
magasság 

(cm) 

művelési 
mélység 

(cm) 

teljesítmény 
igény 

(LE) 

fogak 

száma 

(db) 

súly 
hengerrel 

(kg) henger nélkül hengerrel 

TIGER 5 0500320 0500322 110-150 66,5 25 50-70 5 515 

TIGER 7 0500324 0500326 150-190 66,5 25 70-90 7 615 

TIGER 9 0500328 0500330 180-220 66,5 25 80-100 9 715 

 

Alapfelszereltségként: Felhasználástól függően választható művelő kés. 
 

Opciók: 
Cikkszám Megnevezés 

0500335 Késes tőközművelő hidraulikus vezérlővel (kpl. fej + 4 furatos lemezzel, kettős működésű hidr.)  
0500336 Elektromos vész leállító rendszer (12 volt)   

 

Rendelhető kések: 

05002531 05002532 05002533 05002534 05002535 

     
Reverzibilis dárdakés Szív kés Közepes kés Nagy kés Szicília kés 

 

FAZA TIGER 7 és késes tőközművel fej 


