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CESARI MULTIPLEX KÉTOLDALI ÜLTETVÉNY SORKÖZÁPOLÓ 

teljesítmény igény min. 60 LE; munkaszélesség 170-450 cm; 2 db hidraulikus gyorscsatlakozó aljzat 
 

   
Seprőfejjel szerelt sorközápoló Gyomirtó fejjel szerelt sorköz-

ápoló 

Tárcsás kasza fejjel szerelt 

sorközápoló 
 

A Multiplex egy szabadalmaztatott többfunkciós rendszer, amely meggyorsítja és ésszerűsíti a 
tisztítási munkálatokat a gyümölcs- és szőlőültetvényekben, biztosítva a kezelő legnagyobb ké-
nyelmét és biztonságát.  
Többféle kétoldali kivitelben készül, a munka széle sség 170 és 450 cm között lehet és a követ-
kező jellemzői vannak: 
• A kétoldali ültetvény sorközápoló gépek, legalább 60 LE teljesítményű, lehetőleg frontemelő 

nélküli traktorok fronthidraulikájára csatlakoztathatók. A csatlakoztatáshoz 2 db hidraulikus 

gyorscsatlakozó aljzat szükséges. 
• Szárzúzóval együtt használva egy menetben teljes tisztítást lehet végezni felére csökkentve 

a munkaidőt 
• Az első tartókeretre csatlakoztatott különböző adapterek emelését és oldalirányú elmozdulá-

sát hidraulikus munkahengerek végzik, melyeket a kezelő független hidraulika elosztóval 
elektromosan vezérli. 

• Ugyanarra a front tartóvázra háromféle adaptert lehet csatlakoztatni. Forgó seprőfej párt a 
venyige összegyűjtésére, gyomirtó fej párt vagy tárcsakasza fejet. A manuális helyzetszabá-
lyozó rendszerrel állítható be a műveletnek leginkább megfelelő géphelyzet. Így tehetők 
használhatóvá az adapterek a különböző talaj- és ültetvénytípusokhoz. 

• A seprőfej rugalmas, hatékony nylon szálakból áll, amelyek nem károsítják az öntöző beren-
dezést vagy a növények kérgét, a használati ideje nagyon behatárolt és mindegyik egyesé-
vel cserélhető; a seprő magasságban szabályozható és a tárcsa csapágyas alátámasztásá-
nak köszönhetően szabadon követi a talaj egyenetlenségeit, felső része tárcsával védett, 
amely megakadályozza a venyige felcsavarodását a seprőfejre. Ezzel a sorközápolóval távo-
líthatók el az ültetvénysorokban a fák alól a száraz levelek is, előkészítve így a terepet a 
gyomirtásra vagy tőköz ápolásra. 

• A gyomirtó fej önvisszatérő csuklóval, levél védő haranggal ellátott. 
• A növénysorok és tőközök kaszálására a tárcsás rotációs kasza szolgál.  

 

Műszaki adatok: 
Típus MULTIPLEX RAD 5 MULTIPLEX RAD 5 széles MULTIPLEX RAV 8 

Cikkszám 15670018 1567001801 156700182 

Szélesség 2,5-4 m 2,8-4,5 1,7-2,7 

 

Opciók: 
Cikkszám Megnevezés 
15670019 Seprőfej pár, munkaszélesség: 70 cm/db 

156700191 Seprőfej pár, munkaszélesség: 100 cm/db (csak a RAD 5 típusra) 
15670021 Tárcsás kasza fej, munkaszélesség: 60 cm 

 


