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A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk. 
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AGROFER COMBY MAGNUM tőközművelő  
 
Rendeltetésszerű felhasználási területe: A COMBY MAGNUM tőközművelőket ajánljuk az ültetvény sorok hatékony 
és környezetkímélő gyomtalanítására és talajművelésére. Az AGROFER tőközművelők csuklós vázszerkezet szállítási 
helyzetben az erőgép mögé hajtható, munkahelyzetben 350 cm kinyúlást tesz lehetővé az erőgép középvonalától.  
 
 

 
 

     

 

 
 

Késes művelőfej 
 A tárcsás művelőfej szögének változtatásával a gyomtalanítás mellett a nyitás és takarás is elvégezhető. 

Alap kivitelben a késes fejjel, vagy az opcióként kérhető 310 mm átmérőjű, 3 tárcsás, hidromotorral meghajtott 
művelőfejjel használható. 
A berendezés rövid leírása:  

A tőközművelő saját hidraulikarendszerrel van ellátva, meghajtását az erőgép teljesítmény leadó tengelyére helyezhető 
szivattyú biztosítja. Az összes funkció hidraulikusan vezérelt, így a kezelés igen egyszerű, a telepített növények sérülése 
szinte kizárt. A tőérzékelő ellenállása szabályozható a kultúra igényének megfelelően. 
A tőközművelő előnyei: gyümölcsösök művelésére kifejlesztett nagy oldalkinyúlású tőközművelő. 

Műszaki adatok: 

Cikkszám Megnevezés 
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kg 
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LE 
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mélység 

cm 
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tőtáv 

cm 
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cm 

103011210 
Vezérelt késes művelőfejjel szerelt COMBY MAGNUM 

tőközművelő 
660 50 3 - 20 50 450 

10301121013 

Vezérelt késes művelőfejjel szerelt COMBY MAGNUM 
tőközművelő 
+ tárcsás művelőfej és elektromos olajhűtő 

760 50 3 - 20 50 450 

Külön rendelhető kiegészítők:  
Cikkszám Megnevezés 
1030010 Talajmaró fej 3x4 kés, 45cm munkaszélesség. Csak a tárcsás fejjel szerelt típusokhoz 
1030020 Forgóborona fej, csak a tárcsás fejjel szerelt típusokhoz 
10301121011 Tárcsás művelőfej, 3 tárcsás Ø 330, hidromotoros, szivattyúval, 65 literes olajtartállyal és hőcserélővel 
10301630 Tárcsás művelőfej, 3 tárcsás Ø 330, hidromotoros, szivattyúval és olajtartállyal 
1030019 4. tárcsa készlet d=380 (bővítő készlet)  

 


