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S/110 TELESZKÓPOS 

teljesítmény igény 50 LE; tőtáv 70 cm; sortáv 200-230 cm; munka mélység 3-15 sm; tömeg 
130-170 kg. 

Az S/110 tőközművelő berendezés a mezőgazdasági erőgépek két tengelye 
közé szerelhető. A következő részekből áll: hidraulikus működésű teleszkó-
pos tartószerkezet, késmozgató egység, sarabolókés, vezérlőpálca, elektro-

hidraulikus vezérlő. A vezérlővel végezhető a sarabolókés dőlésszögének 
beállítása, emelése és süllyesztése, valamint a vészkapcsolás. A vezérlőpál-
ca egy kettős működésű hidraulikus munkahengerrel téríti ki a kést a tövek 
előtt. A vészleállító is ezt a munkahengert vezérli. A berendezés a traktor 
hidraulikarendszeréről kettős hajtású gyorscsatlakozókon keresztül kapja a 
meghajtást. 
Az S/110N tőközművelők a mechanikus mozgatású adapterekkel (saraboló-
kés, nyitóeke, passzív tárcsa egység) működtethetők. 

Az S/110S tőközművelő a hidromotorral meghajtott adapterekhez (hajtott 

tárcsa egység, forgóborona, tőtisztító műanyag szálas seprő, fűnyíró) használható. 
Vegyszer nélküli, környezetkímélő gyomtalanításra fejlesztette ki ezt a passzív művelőfejjel ellá-
tott gépcsaládot az AGROFER gyár. A minimális teljesítményfelvétel lehetővé teszi más munka-
gépek egyidejű üzemeltetését is. 

S/110 teleszkópos, központi illesztésű, késes tőközművelő 

Cikkszám Típus Tömeg 
Telj. 

igény 
Munkamélység 

Művelhető 

min. tő-
táv 

Min.  

sortáv 

1030121 
S/110N Electronic elektronikusan vezérelt, mecha-

nikus mozgatású eszközökhöz, késes tőközművelővel 
130 kg 50 LE 3-15 cm 70 cm 

200 

cm 

1030122 

S/110 Plus Premium Electronic elektronikusan ve-

zérelt, hidromotoros hajtású eszközökhöz, késes 
tőközművelővel 

130 kg 50 LE 3-15 cm 70 cm 
200 

cm 

Az S/110 modellekhez rendelkezésre álló kiegészítő tartozékok 

Cikkszám Megnevezés 
1030122026 Autonóm hidraulika egység (1 db szivattyú hajtóművel, 25l olajtartály, szűrő, 3. pont csatlakozó) 
1030122027 Autonóm hidraulika egység (2 db szivattyú hajtóművel, 40l olajtartály, szűrő, 3. pont csatlakozó) 
1030122028 Csipkés tárcsás csoroszlya  
1030122025 Forgóborona fej gyorscsatlakozóval Plus Premium(4 késes, d.40 cm, gyorscsatlakozóval) min. 

sortáv 230 cm 

1030122024 4. tárcsa készlet Plus Premium 

1030122023 Tőalj tisztító Plus Premium 

1030122021 Hidraulika cső készlet  
1030122020 Olajhűtő berendezés 

1030122019 Simító lemez 

1030122018 Kés 700 mm tőközművelőhöz - jobb 

1030122012 Tárcsás csoroszlya egység jobb 

1030122013 Passzív tárcsa egység jobb (2 tárcsás) min. sortáv 230 cm 

1030122014 Lazítókés egység jobb 

1030122015 Hidraulikus vezérlésű nyitó eke 

1030122016 Forgó kapa 

1030122017 Tartó konzol 
1030122022 Hidromotoros hajtású tárcsa egység Plus Premium (3 db Ø330 mm tárcsával gyorscsatlakozóval) 

min. sortáv 230 cm 

1030122010 Hidromotorral hajtott tőtisztító seprőfej Plus Premium d.40 cm min. sortáv 200 cm 

1030122011 Hidromotorral hajtott tőközi fűnyírófej Plus Premium d.45 cm min. sortáv 230 cm 
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