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AGROFER - TE/80 passzív művelő fejjel szerelt tőközművelők 
 

Rendeltetésszerű felhasználási terület: A sorok tőközeinek gyomtalanítására ajánljuk, minimum 70 cm tőtávolságtól.  
 

A berendezés előnyei: TE/80 passzív művelő fejjel szerelt tőközművelő, vegyszer nélküli, környezetkímélő gyomtalaní-
tásra fejlesztette ki ezt a passzív művelőfejjel ellátott gépcsaládot az AGROFER gyár. A minimális teljesítmény felvétel 
lehetővé teszi más munkagépek egyidejű üzemeltetését is.  
 

 

TE/80 tőközművelő (cikkszám 
1030110) 

TE/80 tőközművelő széria főbb jellemzői 

 

A TE/80 késes tőközművelő berendezés rendelkezik egy olyan négyfuratos 
csatlakozó lappal, amellyel művelő eszközök, például talajmaró, szárzúzó, stb. 
oldalára csatlakoztatható.  
A kés mozgatásához szükséges energiát az erőgép hidraulikarendszere szolgál-

tatja. A hidraulikusan vezérelt és mozgatott kés a szabályozható ellenállású 
tőérzékelő jelzésére végzi a kitérő mozgást. 
A berendezés 1 db hidraulikus munkahengere egy egyszerű, egykaros szabály-

zó segítségével működtethető. A vezérlőegység segítségével lehet vészhelyzet-

ben zárni, majd ismét nyitni a kést. 
A tőközművelő rendelkezésre áll jobbos (DX) a munkagép jobb oldalára, job-

bos – balos (DX – SX), a hordozó munkagép mindkét oldalára rögzíthető kivi-

telben.  
Mind a két verzió kapható kézi, valamint elektromos vezérléssel is. 

 

TE/80 késes tőközművelő kettős működésű hidraulikus munkahengerrel 
Cikkszám Típus 

1030110 TE/80 DX (jobbos) tőközművelő kézi vezérléssel  
10301100 TE/80 DX-SX (jobbos-balos) tőközművelő kézi vezérléssel  
103011002 TE/80 DX (jobbos) tőközművelő elektromos vezérléssel  
1030110020 TE/80 DX-SX (jobbos-balos) tőközművelő elektromos vezérléssel  
 
A TE/80 kiegészítő tartozékok  

Cikkszám Megnevezés  

10301111 Autonóm hidraulika egység TE/80 DX típusra (1 db szivattyú hajtóművel, 24l olajtartály, szűrő)  

10301112 Kettős autonóm hidraulika egység TE/80 DX – TE/80 SX típusra (2 db szivattyú hajtóművel, 55l olajtar-
tály, szűrő) 

 

1030130 Forgóborona fej gyorscsatlakozóval 
10301311 Forgóborona fej szivattyúval, 55l olajtartállyal   

1030133 Tárcsás csoroszlya egység  

1030134 Lazítókés egység  

1030134001 Hidraulikus vezérlésű nyitóeke jobbos (DX)  

1030134002 Hidraulikus vezérlésű nyitóeke jobbos – balos (DX – SX)  

1030135 Passzív tárcsa egység 2 db csipkéstárcsával  

1030136 Hidraulikus késszög állítás  
 

 
Autonóm hidraulika egység és kettős autonóm hidraulika 

egység Cikkszám: 10301111 /103001112 

 
Hidraulikus késszög állítás Cikkszám:1030136 

 


