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A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőségtanúsítással adjuk át. 
A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész-utánpótlást biztosítunk. 

 

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.   
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CRUSHINGTECH - VT - talajművelők 

munkaszél.(cm): 380-650, müv.mély.(cm): 10-15 , telj.igény(LE): 100-240, tömeg(kg): 650-1650,  
 

  

 

 

Rendeltetésszerű felhasználási terület: a nehéz terepadottságú, köves táblák felületi talajművelésére, vetőágy előkészíté-
sére ajánljuk a CRUSHINGTECH – VT – talajművelőt. A gépi talajművelés elsősorban fizikai behatás, de közvetett mó-
don befolyásolja a kémiai és a biológiai folyamatokat is, és így jön létre az az összhang, amelynek eredménye betakarítás-

kor a jó minőségű, bő termés. Tehát a gépnek és az azt kezelő embernek mindig a fenti célokat kell szolgálnia. A talajmű-
velő gépek energiát használnak fel működésük közben. Ezt az energiát az erőgépektől, a traktoroktól kapják, ezért az erő-
gépnek és a munkagépnek együtt kell mozognia, a két gépegység között kapcsolatnak kell lenni.  
 

A berendezés rövid leírása: A VTL típusjelű késes kultivátorral 10-15 cm-es munkamélységben végezhető. A berende-

zés robosztus felépítésű, rendkívül ellenálló. Karbantartási igénye minimális. A három sorban található művelő elemek 
egymástól 150 mm-re helyezkednek el. A kapafejek munkaszélessége 170 mm, így a gép munkája során nem marad mű-
veletlen sáv. 
 

VTL három késsoros vibrotiller 

Cikkszám Modell Teljesítmény igény 

 LE 

Munkaszélesség  
m 

Szállítási szélesség 

 m 

Tömeg  
kg 

0585022 VTL3-380.25-RI 100-130 3,80 2,45 930 

0585023 VTL3-470.31-RI 120-150 4,70 2,45 1100 

0585024 VTL3-560.37-RI 150-180 5,60 2,45 1400 

0585025 VTL3-650.39-RI 200-240 6,50 2,45 1650 
 

 

VTS vetőgéppel kombinálható, hidraulikusan felbillenthető, átmenő hajtóművel szerelt vibrotiller 

Cikkszám Modell Teljesítmény igény  
LE 

Munkaszélesség  
m 

Szállítási szélesség  
m 

Tömeg  
kg 

0585026 VT2-S-400.19.(4+11+4) 120/160 4,00 2,45 650 

0585027 VT2-S-450.21.(5+11+5) 140/180 4,50 2,45 700 
 

 


