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ΥΠΕΔΑΦΙΑ ΡΙΠΕΡ:
ΚΑΤΑΚΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ 
ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

Τα πρώτα χρόνια μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο 
Πόλεμο, ο Vittorio Pegoraro επιστράτευσε 
τις εκτεταμένες γνώσεις του γύρω από τις 
ανάγκες των αγροτών και κατασκεύασε 
τα πρώτα του γεωργικά μηχανήματα που 
συνδύαζαν έξυπνες, καινοτόμες λύσεις.
Αρχικά, τα πάντα σχεδιάζονταν και 
κατασκευάζονταν στο χέρι, στο μικρό 
εργαστήριο δίπλα στο σπίτι του, αλλά χάρη 
στις εξαιρετικές του ιδέες και την υψηλή 
ποιότητα κατασκευής που έχαιρε μεγάλης 
δημοφιλίας μεταξύ των πελατών του, ο 
Vittorio έγινε σύντομα γνωστός στον τομέα 
της μηχανοποίησης της γεωργίας.

Στη δεκαετία του '70, τα πρώτα πρωτότυπα 
υπεδάφια ρίπερ άρχισαν να εμφανίζονται 
στην ιταλική αγορά. 
Σηματοδοτώντας μια βελτίωση των 
μεθόδων καλλιέργειας και των οικονομικών 
απολαβών, η υπεδάφια άροση προσέλκυσε 
σύντομα το ενδιαφέρον των αγροτών.

Αντιλαμβανόμενος νωρίς τη σημασία των 
υπεδάφιων ρίπερ, ο Vittorio ξεκίνησε, με τη 
βοήθεια των γιων του, μια εις βάθος έρευνα 
για τη βελτιστοποίησή τους και κυκλοφόρησε 
στην αγορά το πρώτο υπεδάφιο ρίπερ 
με αρθρωτό πλαίσιο διαμορφωμένο με 
κοχλιωτές συνδέσεις. Αυτό το μηχάνημα με 
την ελαφριά, αλλά πολύ στιβαρή κατασκευή 
έφερε ένα εξαιρετικά σημαντικό νέο 
στοιχείο: τη βίδα ασφαλείας.

Αυτή η λύση, η οποία είναι απαραίτητη για 
την αποφυγή τυχόν αστοχίας του σταβαριού 
σε συνθήκες βαριάς χρήσης, εξακολουθεί 
να χρησιμοποιείται σήμερα από τους 
περισσότερους κατασκευαστές.

Τα υπεδάφια ρίπερ γνώρισαν γρήγορα 
επιτυχία σε όλη την Ευρώπη και ο Vittorio και 
οι γιοι του, που εργάζονταν αδιάλειπτα για την 
υποστήριξη των αγροτών, εφηύραν μία ακόμη 
καινοτομία: τους κυλίνδρους franter.
Οι δύο κύλινδροι, που αρχικά 
χρησιμοποιήθηκαν για την υποστήριξη του 
υπεδάφιου ρίπερ, βρίσκονται στο πίσω μέρος 
του μηχανήματος και εκτελούν την πρώτη, 
εξαιρετικά σημαντική επιφανειακή άροση, 
για τη βέλτιστη ισοπέδωση του εδάφους. 
Χάρη στην αποτελεσματική λειτουργία τους, 
μειώνεται ο απαιτούμενος όγκος εργασίας κατά 
την επακόλουθη άροση, ενώ διευκολύνεται 
σημαντικά η ταφή των υπολειμμάτων των 
καλλιεργειών. 

Σήμερα, τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες 
που εισήγαγε ο Vittorio Pegoraro στα 
υπεδάφια ρίπερ θεωρούνται απαραίτητα και 
χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο για την 
εξασφάλιση βέλτιστων αποτελεσμάτων.



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
Η εντυπωσιακή ωφέλιμη διάρκεια 
ζωής των δομικών εξαρτημάτων 
της Alpego είναι εγγυημένη για 
περισσότερα από είκοσι χρόνια 
χάρη στην αποτελεσματική μέθοδο 
συγκόλλησης που εφαρμόζει 
η εταιρεία, σε συμμόρφωση 
με τυποποιημένες διαδικασίες 
πιστοποιημένες από το Ιταλικό 
Ινστιτούτο Συγκόλλησης.

ΧΑΛΥΒΑΣ 
ΥΨΗΛΗΣ 
ΑΝΤΟΧΗΣ
Όλα τα μηχανήματα Alpego 
κατασκευάζονται με χάλυβα 
βέλτιστης ποιότητας με 
στόχο τη μείωση του 
βάρους και την αύξηση της 
απόδοσής τους, γεγονός 
που βελτιστοποιεί πλήρως 
τα οφέλη που προσφέρουν 
ως προς την κατανάλωση 
και το κόστος λειτουργίας. 
Με αυτόν τον τρόπο, 
συμβάλλουν επίσης τα 
μέγιστα στη βιωσιμότητα 
του περιβάλλοντος.

ΑΝΑΠΤΥΞΑΜΕ ΕΝΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ, ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ 
ΕΠΑΝΑΠΑΥΟΜΑΣΤΕ ΑΠΛΩΣ 
ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΑΛΥΒΑ ΤΗΣ 
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.

Η ετικέτα «ALPEGO INSIDE», που υπάρχει σε όλα τα μηχανήματά μας, πιστοποιεί την εξαιρετική ποιότητα των προϊόντων Alpego. 
Ένας τέλειος συνδυασμός πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας, βιώσιμης διαδικασίας βαφής και πιστοποιημένης συγκόλλησης: 
όλα για την εγγυημένη διασφάλιση εξαιρετικής διάρκειας ζωής και ποιότητας που αντέχει στον χρόνο.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 
ΒΑΦΗ
Στην Ευρώπη, χάρη σε 
αυτό το μοναδικό σύστημα, 
κάθε εξάρτημα μπορεί να 
βάφεται σύμφωνα με την 
πιο κατάλληλη διαδικασία, 
γεγονός που προστατεύει 
παράλληλα το περιβάλλον. 
Τα χρώματα με βάση το νερό 
και τα χρώματα σε σκόνη 
δεν παράγουν εκπομπές 
VOC (πτητικές οργανικές 
ενώσεις).



« »Τα υπεδάφια ρίπερ Alpego 
χρησιμοποιούνται σε διάφορες 
γεωργικές εργασίες προσφέροντας 
πολλαπλά οφέλη.

Mattia Trevini
Γεωπόνος

Η υπεδάφια άροση είναι μια τεχνική κατεργασίας του 
εδάφους που απαιτεί μειωμένους χρόνους εργασίας, 
συμβάλλοντας έτσι στην εξοικονόμηση καυσίμου. Από 
αγρονομική άποψη, η υπεδάφια άροση βελτιώνει την 
αποστράγγιση των υδάτων, ενισχύει το φαινόμενο της 
τριχοειδούς ανύψωσης του νερού και παρέχει πολλαπλά 
οφέλη σε καλλιέργειες με υψηλότερες αποδόσεις, γεγονός 
που συνεπάγεται υψηλότερα κέρδη.

Όλες οι συμβατικές μέθοδοι άροσης απαιτούν 
μεγαλύτερους χρόνους εργασίας και υψηλή κατανάλωση 
καυσίμου και έχουν μειονεκτήματα από αγρονομική 
άποψη: περιορισμένη αποστράγγιση υδάτων, μείωση 
του φαινομένου της τριχοειδούς ανύψωσης του νερού, 
απώλειες απόδοσης και, κατά συνέπεια, χαμηλότερες 
απολαβές.

ΥΠΕΔΑΦΙΑ ΡΙΠΕΡ ALPEGO

Η υπεδάφια άροση μειώνει το κόστος 
κατεργασίας του εδάφους σε σύγκριση με τη 
συμβατική άροση

Οφέλη υπεδάφιας άροσης

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΡΟΣΗ



Η σειρά υπεδάφιων ρίπερ της Alpego 
ήταν η πρώτη που εισήγαγε μια ευρεία 
γκάμα εργαλείων για διαφορετικούς 
τύπους άροσης. Αυτή η ποικιλομορφία 
επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών 
τεχνικών καλλιέργειας. 

Γιατί να επιλέξετε τα 
υπεδάφια ρίπερ της 
Alpego;
Τρεις λύσεις, ένα μηχάνημα

ΥΝΙ DEK
Τα υνιά Dek έχουν σχεδιαστεί 
για επιφανειακή άροση, ακόμη 
και όταν υπάρχουν υπολείμματα 
καλλιεργειών.
Η διαμόρφωσή τους εξασφαλίζει 
αποτελεσματική άροση σε όλο το 
πλάτος εργασίας του μηχανήματος 
και είναι ιδανική για βάθη έως και 15 
cm.

ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΥΝΘΛΙΨΗΣ ΣΒΩΛΩΝ
Παρελκόμενο σχεδιασμένο από 
την Alpego με ρυθμιζόμενα 
πλευρικά πτερύγια για καλύτερο 
θρυμματισμό και αναποδογύρισμα 
του επιφανειακού εδάφους. Επίσης, 
ξεριζώνουν αποτελεσματικά τα 
ριζικά συστήματα των ζιζανίων ή των 
υπολειμμάτων των καλλιεργειών.

ΣΤΑΒΑΡΙ CRAKER
Το κυρτό σταβάρι διεισδύει 
σταδιακά στο έδαφος , μειώνοντας 
την απαιτούμενη δύναμη βύθισης 
και βελτιώνει την ανάμειξη του 
εδάφους τόσο σε βάθος όσο και στην 
επιφάνεια, αναποδογυρίζοντας τους 
σβώλους.



Η σειρά υπεδάφιων ρίπερ της Alpego αξιοποιεί πρότυπα υψηλής ποιότητας που εγγυώνται εξαιρετικές επιδόσεις και αξιοπιστία 
ακόμη και στις πιο βαριές εργασίες και χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ελκυστήρες μεγάλης ιπποδύναμης. Είναι κατασκευασμένα 
εξ ολοκλήρου από χάλυβα υψηλής αντοχής, διατίθενται σε εκδόσεις με πλάτος εργασίας που έως 5 μέτρα, είναι εξοπλισμένα με 
διάφορες λύσεις και παρελκόμενα, και μπορούν να καλύψουν τις διαφορετικές ανάγκες κάθε αγρότη.

Μια ολοκληρωμένη σειρά  
για κάθε ανάγκη
Το σωστό υπεδάφιο ρίπερ  
για κάθε κατάσταση

Σταθερό μηχανικό υπεδάφιο ρίπερ
HP 50-130
Σελίδα 16

Σταθερό μηχανικό υπεδάφιο ρίπερ
HP 120-220
Σελίδα 17

Σταθερό μηχανικό υπεδάφιο ρίπερ
HP 150-350
Σελίδα 18



Σπαστό μηχανικό υπεδάφιο ρίπερ
HP 200-500
Σελίδες 22-23

Υδροπνευματικό υπεδάφιο ρίπερ
HP 120-250
Σελίδα 28

Υδροπνευματικό υπεδάφιο ρίπερ
HP 200-400
Σελίδα 29

Τα υπεδάφια ρίπερ της Alpego είναι σχεδιασμένα για λειτουργία σε υψηλές ταχύτητες, στο πλαίσιο 
της επονομαζόμενης διαδικασίας «Velocitilling (άροση σε υψηλές ταχύτητες)». Στα πολλά οφέλη 
συγκαταλέγονται οι μειωμένοι χρόνοι εργασίας, η εντυπωσιακή εξοικονόμηση καυσίμου και η εργασία 
υψηλής ποιότητας.



Τεχνικά χαρακτηριστικά 
σειράς CRAKER
Λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΒΥΘΙΣΗ
Λύση ασφαλείας που εισήγαγε η Alpego, μια μηχανική βίδα ασφαλείας που τοποθετείται σε κάθε σταβάρι. Εάν το σταβάρι 
προσκρούσει σε κάποιο εμπόδιο, η βίδα κόβεται, προστατεύοντας έτσι τον σκελετό του μηχανήματος.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑΒΑΡΙΩΝ
Οι σφιγκτήρες τοποθετούνται διαγώνια 
για να μειωθεί η μηχανική καταπόνηση 
των βιδών, ελαχιστοποιώντας έτσι 
τον αριθμό των αστοχιών που 
παρατηρούνται στις βίδες. 
Βασικός εξοπλισμός στα μοντέλα: 
K-DYNO / K-EVO / K-FORCE / K-EXTREME

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΧΛΙΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
Πλαίσιο υψηλής απόδοσης 
διαμορφωμένο εξ ολοκλήρου με 
κοχλιωτές συνδέσεις. Πλευρικός δίσκος 
νέας σχεδίασης για γρηγορότερη 
προσάρτηση των κυλίνδρων. Ο 
χρησιμοποιούμενος χάλυβας υψηλής 
αντοχής προσφέρει τη βέλτιστη δυνατή 
αντιστάθμιση μεταξύ χαμηλού βάρους 
και αντίστασης.
Βασικός εξοπλισμός στα μοντέλα: 
K-DYNO / K-EVO / K-FORCE

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ ΣΤΑΒΑΡΙΟΥ
Ο συνδυασμός αποστάτη και 
μακρύτερης βίδας βοηθά στην αύξηση 
και αξιοποίηση όλης της ελαστικότητας, 
μειώνοντας τον κίνδυνο αστοχίας. 
Βασικός εξοπλισμός στα μοντέλα: 
K-EVO / K-FORCE / K-EXTREME



Νέα  
τεχνικά χαρακτηριστικά
Τεχνική και σχεδιασμός για τα νέα μοντέλα 

ΝΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΒΙΔΑΣ
Νέα, επιπλέον υποδοχή βίδας ενσωματωμένη στο πλαίσιο. 
 (ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)

ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΟ
Νέο γωνιόμετρο ενσωματωμένο στο πλαίσιο. Η τοποθέτησή 
του εσωτερικά και εξωτερικά του μηχανήματος εξασφαλίζει 
ορατότητα από το έδαφος και από το κάθισμα του οδηγού. 
(ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)

ΝΕΕΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΒΩΛΩΝ
Νέες υδραυλικά ελεγχόμενες τηλεσκοπικές πλευρικές πλάκες 
απομόνωσης σβώλων, σχεδιασμένες να διευκολύνουν 
τη μετακίνηση του μηχανήματος. Χαρακτηρίζονται από 
ρυθμιζόμενο πλάτος και δυνατότητα εύκολης ακινητοποίησης 
όταν η χρήση τους δεν είναι απαραίτητη και ενδείκνυνται 
για απλές εργασίες χωρίς να εγείρουν προβλήματα για την 
ασφάλεια του χειριστή. (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)

ΒΑΘΥΜΕΤΡΟ
Νέο βαθύμετρο προσαρτημένο στον κύλινδρο, εύκολα ορατό 
από τη θέση του οδηγού του ελκυστήρα. Περιλαμβάνεται 
στον βασικό εξοπλισμό όλων των υδραυλικά ρυθμιζόμενων 
κυλίνδρων Franter και στο αρθρωτό παραλληλόγραμμο κιτ. 
(ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)



Σύστημα Alpego Fast

ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ

ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ

Η Alpego παρουσιάζει ένα καινοτόμο, 
εξαιρετικά γρήγορο σύστημα αντικατάστασης 
υνιών και παρελκομένων. Με το ALFAST, το 
μόνο που θα χρειαστείτε είναι ένα σφυρί. 
Δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε πείρους ή βίδες. 
Το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
σύστημα αποτελείται από ένα κλιπ που κινείται 
για την απασφάλιση και την ασφάλιση του 
παρελκομένου που προσαρτάται στο σταβάρι.

Νέα ενισχυμένα σταβάρια και 
υνιά που υποστηρίζουν το 
αποκλειστικό σύστημα ALFAST

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ:

ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ



Δυνατότητα εναλλαγής
Γρήγορες, εύκολες αλλαγές παρελκομένων

Η Alpego προσέφερε πάντα 
παρελκόμενα διαφόρων ειδών για 
διαφορετικές τεχνικές και αγροτικές 
λύσεις. Με το σύστημα ALFAST, τα 
μηχανήματα μπορούν να διαμορφωθούν 
έτσι ώστε να ενδείκνυνται για όλες τις 
συνθήκες εργασίας μέσα σε λίγα μόνο 
λεπτά, αντικαθιστώντας το τυπικό υνί 
ή το προστατευτικό περίβλημα του 
σταβαριού με άλλα παρελκόμενα.

Το νέο σύστημα DEK αποτελείται 
από το ειδικό υνί TROFEO DEK το 
οποίο είναι συνδεδεμένο με το 
πτερύγιο DEK.
Η συνδυαστική ή μεμονωμένη 
χρήση των δύο εξαρτημάτων 
επιτρέπει στον χειριστή να κάνει 
εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών 
σε πραγματικό χρόνο.
Το πλεονέκτημα αυτού του 
αρθρωτού συστήματος είναι ότι τα 
δύο αυτά εξαρτήματα μπορούν να 
επαναρρυθμιστούν ξεχωριστά. 

ΒΑΣΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Τα πλεονεκτήματα του 
νέου συστήματος ALFAST 
DEK

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΘΡΑΥΣΤΗΡΑΣ 
ΣΒΩΛΩΝ

PLUS

DEK

TROFEO



ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ FRANTER M12
Νέος κύλινδρος FRANTER M12 ιδανικός για ελαφριά εδάφη  
Μηχανική ρύθμιση βάθους εργασίας και δυνατότητα 
σύνδεσης σε δύο σημεία (μπροστά/πίσω) (Ø 140 mm)
Διατίθεται στα ακόλουθα μοντέλα: K-DYNO / K-EVO / S1

Οι κύλινδροι Franter, που σχεδιάστηκαν και εισήχθησαν στην αγορά από την Alpego, εξασφαλίζουν εξαιρετική επιφανειακή 
άροση στην αρχή, για βέλτιστη ισοπέδωση του εδάφους. Χάρη στη συνδυαστική λειτουργία των δύο οδοντωτών κυλίνδρων, 
μειώνεται ο απαιτούμενος όγκος εργασίας κατά την επακόλουθη άροση, ενώ διευκολύνεται σημαντικά η ταφή των υπολειμμάτων 
των καλλιεργειών. 

Κύλινδροι 
Franter
Απαραίτητο για τον περιορισμό της ανάγκης για 
περαιτέρω άροση

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ:

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ FRANTER H12
Νέος κύλινδρος FRANTER H12 ιδανικός για ελαφριά εδάφη. 
Υδραυλική ρύθμιση βάθους εργασίας και δυνατότητα 
σύνδεσης σε δύο σημεία (μπροστά/πίσω) (Ø 140 mm)
Διατίθεται στα ακόλουθα μοντέλα: K-DYNO / K-EVO / S1



ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ FRANTER H22
Νέος κύλινδρος FRANTER H22 ιδανικός και για βαριά εδάφη. 
Υδραυλική ρύθμιση βάθους εργασίας και δυνατότητα 
σύνδεσης σε δύο σημεία (μπροστά/πίσω) (Ø 194 mm)
Διατίθεται στα ακόλουθα μοντέλα: K-EVO / K-FORCE / S1 / S2

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ FRANTER ROLLER K-EXTREME
Κύλινδρος FRANTER H50 (Ø 220 mm) ιδανικός για όλα τα 
εδάφη Υδραυλική ρύθμιση βάθους εργασίας με αρθρωτό 
παραλληλόγραμμο κιτ στο οποίο μπορούν επίσης να 
προσαρτηθούν και άλλοι τύποι κυλίνδρων (G6 / DR6).

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ FRANTER H50
Νέος κύλινδρος FRANTER H50 ιδανικός 
για όλους τους τύπους εδαφών. 
Κινείται εύκολα στα ελαφρύτερα 
εδάφη, ενώ παράλληλα θρυμματίζει 
πολύ αποτελεσματικά τα βαριά εδάφη.
Υδραυλική ρύθμιση βάθους εργασίας. 
(Ø 220 mm)
Διατίθεται στα ακόλουθα μοντέλα:  
K-FORCE / K-EXTREME / S1 / S2

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΚΛΩΒΟΥ (CAGE) G6
Νέος κύλινδρος GABBIA G6, ιδανικός 
για ξηρά, ελαφριά εδάφη μέτριας 
πυκνότητας. (Ø 550 mm)
Διατίθεται στα ακόλουθα μοντέλα:  
K-FORCE / K-EXTREME / S1 / S2

ΔΙΣΚΟΕΙΔΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ DR6
Νέος ΔΙΣΚΟΕΙΔΗΣ κύλινδρος DR6 
κατάλληλος για πολύ βαριά εδάφη. (Ø 
600 mm)
Διατίθεται στα ακόλουθα μοντέλα:  
K-FORCE / K-EXTREME / S1 / S2

ΑΡΘΡΩΤΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ ΚΙΤ
Η Alpego έχει σχεδιάσει αυτό το αρθρωτό 
παραλληλόγραμμο κιτ που επιτρέπει τη 
γρήγορη αλλαγή του τύπου κυλίνδρου.
Χάρη σε αυτό το εξάρτημα, 
το μηχάνημα είναι  
εξαιρετικά ευέλικτο και 
κατάλληλο για όλες τις  
συνθήκες. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ:





Μηχανικό υπεδάφιο ρίπερ  
K-DYNO 



ΣΤΑΒΑΡΙ CRAKER
Σταβάρι πάχους 30 mm με κυρτό 
προφίλ για μείωση της δύναμης 
βύθισης και βελτίωση της ανάμειξης 
του εδάφους.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ζεύξη κατηγορίας 2 / Ανθεκτικό 
προστατευτικό περίβλημα 
σταβαριού / Διαγώνια τοποθέτηση 
σταβαριού / 
Δύο πόδια στήριξης 
(προσαρτημένα στον κύλινδρο)

Μοντέλο CRAKER 
K-DYNO 3-160

CRAKER 
K-DYNO 5-200

CRAKER 
K-DYNO 5-250

CRAKER 
K-DYNO 7-250

CRAKER 
K-DYNO 7-300

Πλάτος εργασίας (mm) 1600 2000 2500 2500 3000

Μεταφορά στον δρόμο (mm) 1575 2061 2480 2480 2975

Ισχύς ελκυστήρα (HP) 50-130 50-130 60-130 70-130 80-130

Βάθος εργασίας (mm) 510 510 510 510 510

Σταβάρια (αριθ.) 3 5 5 7 7

Βάρος με μηχανικό κύλινδρο Franter M12 (Kg) 825 985 1045 1175 1280

Βάρος με υδραυλικό κύλινδρο Franter H12 (Kg) 830 990 1060 1190 1290

Το νέο μοντέλο υπεδάφιου ρίπερ 
K-DYNO είναι συμπαγές, ελαφρύ, 
εξαιρετικά ανθεκτικό και στιβαρό 
χάρη στο πλαίσιο νέας σχεδίασης που 
διαθέτει. Διατίθεται σε εκδόσεις πλάτους 
εργασίας 1,6 - 2 - 2,5 -3 m και συνιστάται 
για χρήση με ελκυστήρες ισχύος από 50 
έως 130 HP.

ΣΤΑΒΑΡΙ CRAKER

ΣΦΥΡΗΛΑΤΑ ΥΝΙΑ  
TROFEO

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΝΕΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ  
FRANTER

ΣΦΥΡΗΛΑΤΑ ΥΝΙΑ TROFEO
Υνιά γρήγορης αφαίρεσης με 
μεταβλητό πάχος, ενισχυμένο άκρο 
και ειδική χαλύβδινη δομή.

ΠΛΑΙΣΙΟ
Πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα 
υψηλής αντοχής διαμορφωμένο εξ 
ολοκλήρου με κοχλιωτές συνδέσεις 
με νέα σχεδίαση για καλύτερες 
επιδόσεις.

ΝΕΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ FRANTER
Νέοι κύλινδροι FRANTER M12/H12 
(Ø 140 mm) 
Δυνατότητα σύνδεσης σε δύο 
σημεία (μπροστά/πίσω)

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Όλα τα σταβάρια διαθέτουν βίδα 
ασφαλείας. Εάν ένα σταβάρι 
προσκρούσει σε κάποιο εμπόδιο, η 
βίδα κόβεται, προστατεύοντας έτσι 
τον σκελετό του μηχανήματος.

ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΙΒΑΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Σταθερό μηχανικό υπεδάφιο ρίπερ 
για βάθη εργασίας έως 51 cm



Το νέο μοντέλο υπεδάφιου ρίπερ K-EVO 
προορίζεται για επαγγελματική χρήση 
και είναι εξοπλισμένο με σύστημα 
ALFAST.
Διατίθεται σε εκδόσεις πλάτους εργασίας 
2,5 - 3 - 3,5 m και συνιστάται για χρήση 
με ελκυστήρες ισχύος από 120 έως 220 
HP.

Μοντέλο CRAKER 
K-EVO 5-250

CRAKER 
K-EVO 7-300

CRAKER 
K-EVO 7-350

Πλάτος εργασίας (mm) 2500 3000 3500

Μεταφορά στον δρόμο (mm) 2505 3002 3494

Ισχύς ελκυστήρα (HP) 120-180 150-220 150-220

Βάθος εργασίας (mm) 580 580 580

Σταβάρια (αριθ.) 5 7 7

Βάρος με μηχανικό κύλινδρο Franter M12 (Kg) 1345 1560 -

Βάρος με υδραυλικό κύλινδρο Franter H12 (Kg) 1380 1590 -

Βάρος με υδραυλικό κύλινδρο Franter H22 (Kg) 1515 1800 1875

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΔΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΝΕΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ  
FRANTER

ΣΤΑΒΑΡΙ CRAKER
Σταβάρι πάχους 35 mm με κυρτό 
προφίλ για μείωση της δύναμης 
βύθισης και βελτίωση της ανάμειξης 
του εδάφους τόσο σε βάθος όσο και 
στην επιφάνεια.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ζεύξη κατηγορίας 2 και 3 / 
Διαγώνια τοποθέτηση σταβαριού 
/ Σφιγκτήρας απορρόφησης 
κραδασμών στα δύο μπροστινά 
σταβάρια / Δύο πόδια στήριξης 
(προσαρτημένα στον κύλινδρο) 

ΣΥΣΤΗΜΑ ALFAST
Σφυρήλατα υνιά TROFEO και 
προστατευτικά περιβλήματα 
σταβαριών με εξαιρετικά γρήγορο 
σύστημα τοποθέτησης και 
αφαίρεσης.

ΠΛΑΙΣΙΟ
Πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα 
υψηλής αντοχής διαμορφωμένο εξ 
ολοκλήρου με κοχλιωτές συνδέσεις 
με νέα σχεδίαση για καλύτερες 
επιδόσεις.

ΝΕΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ FRANTER
Νέοι κύλινδροι FRANTER M12/H12/
H22 (Ø 140/220 mm) 
Δυνατότητα σύνδεσης σε δύο 
σημεία (μπροστά/πίσω)

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Όλα τα σταβάρια διαθέτουν βίδα 
ασφαλείας. Εάν ένα σταβάρι 
προσκρούσει σε κάποιο εμπόδιο, η 
βίδα κόβεται, προστατεύοντας έτσι 
τον σκελετό του μηχανήματος.

ΣΤΑΒΑΡΙ CRAKER

ΣΥΣΤΗΜΑ ALFAST

ΠΛΑΙΣΙΟ

ΕΞΤΡΑ ΥΨΟΣ 

+ 50 mm
ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 
ΕΚΔΟΣΗ 

ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Σταθερό μηχανικό υπεδάφιο ρίπερ 
για βάθη εργασίας έως 58 cm



Μοντέλο CRAKER 
K-FORCE 7-300

CRAKER 
K-FORCE 7-350

CRAKER 
K-FORCE 9-400

Πλάτος εργασίας (mm) 3000 3500 4000

Μεταφορά στον δρόμο (mm) 3002 3495 3996

Ισχύς ελκυστήρα (HP) 150-310 150-310 175-350

Βάθος εργασίας (mm) 650 650 650

Σταβάρια (αριθ.) 7 7 9

Βάρος με υδραυλικό κύλινδρο Franter H22 (Kg) 2200 2290 2645

Βάρος με υδραυλικό κύλινδρο Franter H50 (Kg) 2230 2335 2680

Βάρος με κύλινδρο κλωβό (Cage) G6 (Kg) 1985 2030 -

Βάρος με δισκοειδή κύλινδρο DR6 (Kg) 2290 2420 -

Το νέο μοντέλο υπεδάφιου ρίπερ 
K-FORCE προορίζεται για σκληρή 
επαγγελματική χρήση και διαθέτει 
σύστημα ALFAST και υδραυλικά 
ρυθμιζόμενο κύλινδρο στον βασικό 
εξοπλισμό.
Διατίθεται σε εκδόσεις πλάτους εργασίας 
3 - 3,5 - 4 m και συνιστάται για χρήση με 
ελκυστήρες ισχύος από 150 έως 350 HP.

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΝΕΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ  
FRANTER

ΣΤΑΒΑΡΙ CRAKER
Σταβάρι πάχους 35 mm με κυρτό 
προφίλ για μείωση της δύναμης 
βύθισης και βελτίωση της ανάμειξης 
του εδάφους τόσο σε βάθος όσο και 
στην επιφάνεια.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ζεύξη κατηγορίας 3/4 στιβαρότητας 
N και 3/4 με βάση το σύστημα 
των ΗΠΑ / Διαγώνια τοποθέτηση 
σταβαριού / Σφιγκτήρας απόσβεσης 
κραδασμών σε όλα τα σταβάρια / 
Δύο πόδια στήριξης (προσαρτημένα 
στον κύλινδρο)

ΣΥΣΤΗΜΑ ALFAST
Σφυρήλατα υνιά TROFEO και 
προστατευτικά περιβλήματα 
σταβαριών με εξαιρετικά γρήγορο 
σύστημα τοποθέτησης και 
αφαίρεσης.

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Όλα τα σταβάρια διαθέτουν βίδα 
ασφαλείας. Εάν ένα σταβάρι 
προσκρούσει σε κάποιο εμπόδιο, η 
βίδα κόβεται, προστατεύοντας έτσι 
τον σκελετό του μηχανήματος.

ΝΕΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ FRANTER
Νέοι κύλινδροι FRANTER H22 (Ø 
220 mm) Δυνατότητα σύνδεσης 
σε δύο σημεία (μπροστά/πίσω) 
Προαιρετικός εξοπλισμός: Αρθρωτό 
παραλληλόγραμμο κιτ.

ΠΛΑΙΣΙΟ
Πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα 
υψηλής αντοχής διαμορφωμένο εξ 
ολοκλήρου με κοχλιωτές συνδέσεις 
με νέα σχεδίαση για καλύτερες 
επιδόσεις.

ΣΤΑΒΑΡΙ CRAKER

ΣΥΣΤΗΜΑ ALFAST

ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΕΙΡΑΣ
Σταθερό μηχανικό υπεδάφιο ρίπερ 
για βάθη εργασίας έως 65 cm



Μηχανικό υπεδάφιο ρίπερ  
K-FORCE 



Σπαστό υπεδάφιο ρίπερ με υδραυλικό 
σύστημα ασφάλισης, εξοπλισμένο με 
9 ή 11 σταβάρια, με μεταφορά στον 
δρόμο μόλις 2,60 m.
Η ιδιαίτερα στιβαρή δομή του 
καθιστά δυνατή τη συνδυαστική 
χρήση του με ελκυστήρες πολύ 
μεγάλης ιπποδύναμης.

ΣΠΑΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
(Κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας) υδραυλικό σπαστό πλαίσιο, με μεταφορά στο δρόμο 2,60 m και πλάτος εργασίας 4,1 και 
5 m.

Το ιδανικό μηχάνημα  
για εξαιρετικά βαριές εργασίες

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
K-EXTREME



ΛΥΣΗ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ
Ειδική λύση πλαισίου που εισήγαγε η Alpego για την αύξηση του διάκενου, η οποία σε αντίθεση με τα συμβατικά πλαίσια εξασφαλίζει 
εγγυημένα την καλή ροή του εδάφους στο μέγιστο βάθος εργασίας (έως 65 cm).

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ
Τα υπεδάφια ρίπερ Mega Craker είναι εξοπλισμένα με κύλινδρο που φέρει πατενταρισμένο παραλληλόγραμμο, κατοχυρωμένο 
με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα το οποίο χρησιμοποιεί έναν μηχανισμό ελέγχου του βάθους εργασίας με υδραυλικό κύκλωμα 
εγκάρσιας τοποθέτησης.



Το σπαστό υπεδάφιο ρίπερ Mega 
Craker K-EXTREME είναι ένα 
επαγγελματικό, κορυφαίο στην 
κατηγορία του μηχάνημα που 
διαθέτει σύστημα ALFAST και 
υδραυλικά ρυθμιζόμενο κύλινδρο 
στον βασικό εξοπλισμό. Διατίθεται 
σε εκδόσεις πλάτους εργασίας 4,1 
και 5 m και είναι σχεδιασμένο 
για ελκυστήρες πολύ μεγάλης 
ιπποδύναμης, έως 500 HP.

ΠΛΑΙΣΙΟ
Πλαίσιο υψηλής απόδοσης 
διαμορφωμένο εξ ολοκλήρου 
με κοχλιωτές συνδέσεις και 
κατασκευασμένο με ανοξείδωτο 
χάλυβα υψηλής αντοχής. 
Υδραυλικό σύστημα ασφάλισης με 
μεταφορά στον δρόμο 2,60 m.

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Όλα τα σταβάρια διαθέτουν βίδα 
ασφαλείας. Εάν ένα σταβάρι 
προσκρούσει σε κάποιο εμπόδιο, η 
βίδα κόβεται, προστατεύοντας έτσι 
τον σκελετό του μηχανήματος.

ΣΤΑΒΑΡΙ CRAKER

ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ALFAST

ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ
Σπαστό μηχανικό υπεδάφιο ρίπερ 
για βάθη εργασίας έως 65 cm

ΚΕΝΤΡΙΚΗ  
ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ

ΕΞΤΡΑ ΥΨΟΣ 

+ 50 mm
ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 

ΣΤΑΒΑΡΙ CRAKER
Σταβάρι πάχους 35 mm με κυρτό 
προφίλ για μείωση της δύναμης 
βύθισης και βελτίωση της ανάμειξης 
του εδάφους τόσο σε βάθος όσο και 
στην επιφάνεια.

ΣΥΣΤΗΜΑ ALFAST
Σφυρήλατα υνιά TROFEO και 
προστατευτικά περιβλήματα 
σταβαριών με εξαιρετικά γρήγορο 
σύστημα τοποθέτησης και 
αφαίρεσης.

ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ  
ΣΥΣΤΗΜΑΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ 2,60 M



ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ
Νέα κεντρική σειρά προβολέων 
ενισχυμένη με ανακλαστικά πλευρικά 
πλαίσια και φωτισμό LED ως βασικό 
εξοπλισμό. 

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ FRANTER
Κύλινδρος FRANTER H50 (Ø 
220 mm) ιδανικός για όλα τα 
εδάφη. Υδραυλική ρύθμιση 
βάθους εργασίας με αρθρωτό 
παραλληλόγραμμο κιτ στο οποίο 
μπορούν επίσης να προσαρτηθούν 
και άλλοι τύποι κυλίνδρων (G6 / 
DR6).

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ζεύξη κατηγορίας 3/4, 3/4 και 
4N κατά το σύστημα των ΗΠΑ / 
Σταβάρια γρήγορης τοποθέτησης 
TROFEO / Ανθεκτικό προστατευτικό 
περίβλημα σταβαριού / 
Δύο πόδια στήριξης (με 
προσαρτημένο κύλινδρο) / 
Ανακλαστικά πλευρικά πλαίσια με 
πίσω φώτα

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ FRANTER

ΚΕΝΤΡΙΚΗ  
ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ

Μοντέλο K-EXTREME 
9-410

K-EXTREME
11-500

Πλάτος εργασίας (mm) 4100 5000

Μεταφορά στον δρόμο (mm) 2600 2600

Ισχύς ελκυστήρα (HP) 200-400 300-500

Βάθος εργασίας (mm) 650 650

Σταβάρια (αριθ.) 9 11

Βάρος με υδραυλικό κύλινδρο Franter H40 (Kg) 6705 7900

ΕΞΤΡΑ ΥΨΟΣ 

+ 50 mm
ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Μηχανισμός ασφάλισης με 
υδραυλικό σύστημα, γάντζους 
αυτόματης αποδέσμευσης και 
ασφάλισης.

ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ  
ΣΥΣΤΗΜΑ



Υδροπνευματικό σύστημα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ NO STOP 
Αυτό το σύστημα, που περιλαμβάνει έναν συσσωρευτή αζώτου με ρυθμιστική βαλβίδα και μια σειρά κυλίνδρων, έναν σε κάθε 
σταβάρι, επιτρέπει στα σταβάρια να απορροφούν κραδασμούς και τάσεις και να επιστρέφουν σταδιακά στη θέση τους, με 
αποτέλεσμα να αποφεύγεται η πρόκληση ζημιάς στη δομή του πλαισίου.

ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εκτός από το υδραυλικό σύστημα NO 
STOP, κάθε σταβάρι είναι εφοδιασμένο 
με μια εύκολα αντικαταστάσιμη βίδα 
ασφαλείας που σπάει σε περίπτωση 
υπερβολικής καταπόνησης για 
την προστασία του σκελετού του 
μηχανήματος.

Τεχνικά χαρακτηριστικά  
SKAT



ΣΤΑΒΑΡΙ ROCK
Σταβάρι Rock με ενισχυμένα ανθεκτικά υνιά, για την 
υπέρβαση εμποδίων σε πολύ πετρώδη εδάφη. Η 
πρωτότυπα διαμορφωμένη γωνία του εμποδίζει τις πέτρες 
να ανασύρονται στην επιφάνεια.

ΣΤΑΒΑΡΙ CRAKER
Κατάλληλο για βαριά εδάφη, χωρίς πολλές πέτρες. Όταν 
συνδυάζεται με το υδροπνευματικό σύστημα SKAT, 
παρέχει εξαιρετική ελαστικότητα, γεγονός που εξασφαλίζει 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μικρότερη καταπόνηση του 
ελκυστήρα.

ΣΤΑΒΑΡΙ ROCK
(για πολύ πετρώδη εδάφη)

ΣΤΑΒΑΡΙ CRAKER
(για βαριά εδάφη)

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΧΛΙΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
Πλαίσιο υψηλής απόδοσης διαμορφωμένο εξ 
ολοκλήρου με κοχλιωτές συνδέσεις. Πλευρικός δίσκος 
νέας σχεδίασης για γρηγορότερη προσάρτηση των 
κυλίνδρων. Ο χρησιμοποιούμενος χάλυβας υψηλής 
αντοχής προσφέρει τη βέλτιστη δυνατή αντιστάθμιση 
μεταξύ χαμηλού βάρους και αντίστασης.
Βασικός εξοπλισμός στα μοντέλα: S1 / S2





Υδροπνευματικό υπεδάφιο ρίπερ  
SKAT S2 



ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΤΑΒΑΡΙ CRAKER Η  
ROCK

ΜΗΧΑΝΙΚΗ  
ΒΙΔΑ  
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ALFAST

Μοντέλο SKAT S1 5-250 SKAT S1 7-300 SKAT S1 7-350

Πλάτος εργασίας (mm) 2500 3000 3500

Μεταφορά στον δρόμο (mm) 2505 3002 3495

Ισχύς ελκυστήρα (HP) 120-200 130-230 130-250

Βάθος εργασίας (mm) 580 580 580

Σταβάρια (αριθ.) 5 7 7

Βάρος με μηχανικό κύλινδρο Franter M12 + σταβάρι (Kg) 1470 1865 -

Βάρος με υδραυλικό κύλινδρο Franter H12 + σταβάρι (Kg) 1485 1875 -

Βάρος με υδραυλικό κύλινδρο Franter H22 + σταβάρι (Kg) 1655 2085 2195

Το υδροπνευματικό υπεδάφιο 
ρίπερ S1 είναι ένα μηχάνημα 
επαγγελματικής χρήσης που διαθέτει 
δύο κυλίνδρους franter με μηχανικό ή 
υδραυλικό μηχανισμό ρύθμισης. Είναι 
κατασκευασμένο με χάλυβα υψηλής 
αντοχής και διατίθεται σε 3 εκδόσεις με 
διαφορετικό πλάτος εργασίας, 2,5 - 3 - 
3,5 m και είναι ιδανικό για ελκυστήρες 
με ισχύ από 120 έως 250 HP.

ΣΤΑΒΑΡΙ CRAKER Η ROCK
Σταβάρι 35 mm διαθέσιμο σε δύο 
διαφορετικούς τύπους για την 
κάλυψη πολλών αναγκών.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ζεύξη κατηγορίας 2/3 / Δύο πόδια 
στήριξης (προσαρτημένα στον 
κύλινδρο) 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Όλα τα σταβάρια διαθέτουν βίδα 
ασφαλείας. Εάν ένα σταβάρι 
προσκρούσει σε κάποιο εμπόδιο, η 
βίδα κόβεται, προστατεύοντας έτσι 
τον σκελετό του μηχανήματος.

ΣΥΣΤΗΜΑ ALFAST
Σφυρήλατα υνιά TROFEO και 
προστατευτικά περιβλήματα 
σταβαριών με εξαιρετικά γρήγορο 
σύστημα τοποθέτησης και 
αφαίρεσης.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Αυτό το σύστημα, που περιλαμβάνει 
έναν συσσωρευτή αζώτου με 
ρυθμιστική βαλβίδα και μια 
σειρά κυλίνδρων, έναν σε κάθε 
σταβάρι, επιτρέπει στα σταβάρια 
να απορροφούν κραδασμούς και 
τάσεις και να επιστρέφουν σταδιακά 
στη θέση τους, με αποτέλεσμα να 
αποφεύγεται η πρόκληση ζημιάς στη 
δομή του πλαισίου.

ΕΞΤΡΑ ΥΨΟΣ 

+ 50 mm
ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 
ΕΚΔΟΣΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΧΜΗΣ
Υδροπνευματικό υπεδάφιο ρίπερ 
για βάθη εργασίας έως 58 cm



ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΤΑΒΑΡΙ CRAKER Η  
ROCK

ΜΗΧΑΝΙΚΗ  
ΒΙΔΑ  
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ALFAST

Μοντέλο SKAT S2 7-300 SKAT S2 7-350 SKAT S2 9-400

Πλάτος εργασίας (mm) 3000 3500 4000

Μεταφορά στον δρόμο (mm) 3002 3495 3996

Ισχύς ελκυστήρα (HP) 200-335 200-335 270-400

Βάθος εργασίας (mm) 650 650 650

Σταβάρια (αριθ.) 7 7 9

Βάρος με υδραυλικό κύλινδρο Franter H22 + σταβάρι (Kg) 2615 2775 3155

Το υδροπνευματικό υπεδάφιο ρίπερ 
S2 είναι ένα μηχάνημα στιβαρής 
κατασκευής που προορίζεται για σκληρή 
επαγγελματική χρήση και διαθέτει 
δύο κυλίνδρους franter με υδραυλικό 
μηχανισμό ρύθμισης.
Είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου 
από χάλυβα υψηλής αντοχής και 
διατίθεται σε 3 εκδόσεις με διαφορετικό 
πλάτος εργασίας, 3 - 3.5 - 4 m και είναι 
ιδανικό για ελκυστήρες με ισχύ από 130 
έως 400 HP.

ΣΤΑΒΑΡΙ CRAKER Η ROCK
Σταβάρι 35 mm διαθέσιμο σε δύο 
διαφορετικούς τύπους για την 
κάλυψη πολλών αναγκών.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ζεύξη κατηγορίας 3/3 σύμφωνα με 
το σύστημα ΗΠΑ και ζεύξη 4N / Δύο 
πόδια στήριξης (προσαρτημένα 
στον κύλινδρο) 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Όλα τα σταβάρια διαθέτουν βίδα 
ασφαλείας. Εάν ένα σταβάρι 
προσκρούσει σε κάποιο εμπόδιο, η 
βίδα κόβεται, προστατεύοντας έτσι 
τον σκελετό του μηχανήματος.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Αυτό το σύστημα, που περιλαμβάνει 
έναν συσσωρευτή αζώτου με 
ρυθμιστική βαλβίδα και μια 
σειρά κυλίνδρων, έναν σε κάθε 
σταβάρι, επιτρέπει στα σταβάρια 
να απορροφούν κραδασμούς και 
τάσεις και να επιστρέφουν σταδιακά 
στη θέση τους, με αποτέλεσμα να 
αποφεύγεται η πρόκληση ζημιάς στη 
δομή του πλαισίου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ALFAST
Σφυρήλατα υνιά TROFEO και 
προστατευτικά περιβλήματα 
σταβαριών με εξαιρετικά γρήγορο 
σύστημα τοποθέτησης και 
αφαίρεσης.

ΥΨΗΛΗ ΙΣΧΥΣ
Υδροπνευματικό υπεδάφιο ρίπερ 
για βάθη εργασίας έως 65 cm



Επιλογή  
υνιού
Το σωστό υνί για κάθε χρήση

Υνιά K-DYNO K-EVO K-FORCE K-EXTREME S1 S2

TROFEO

TROFEO WEARPROOF

TROFEO PLUS

Υνί Trofeo, αποκλειστικής σχεδίασης, 
με μεταβλητό πάχος, ενισχυμένη μύτη, 
κατασκευή από ειδικό σφυρήλατο 
χάλυβα και μεγαλύτερη ωφέλιμη 
διάρκεια ζωής κατά 20%. Οι αυλακώσεις 
στην επάνω πλευρά του υνιού γεμίζουν 
με χώμα και κατά συνέπεια μειώνουν 
τη φθορά χάρη στην επαφή χώματος-
χώματος.

Το υνί WEARPROOF φέρει ειδική 
επιφανειακή επεξεργασία ανθεκτική 
στη φθορά και εγγυάται την 
παρατεταμένη διάρκεια ζωής και τη 
βέλτιστη απόδοση εργασίας για πολύ 
μεγαλύτερο διάστημα σε σχέση με την 
τυπική έκδοση.

Το υνί TROFEO PLUS φέρει στη μύτη 
του ειδικές πλάκες από καρβίδιο του 
βολφραμίου. Αυτός ο τύπος υνιού 
συνιστάται για βαριές χρήσεις και πολύ 
σκληρές συνθήκες εδάφους. 
Η πλάκα επιτρέπει στη μύτη να διατηρεί 
το πραγματικό της μήκος με την 
πάροδο του χρόνου, διασφαλίζοντας 
μεγαλύτερη διατήρηση του βάθους 
εργασίας σε σύγκριση με τα τυπικά υνιά.

ALFAST ALFAST ALFASTALFAST ALFAST

ALFAST ALFAST ALFASTALFAST ALFAST

ALFAST ALFAST ALFASTALFAST ALFAST



ΝΕΕΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ 
ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΒΩΛΩΝ

ΥΝΙ DEK

ΚΙΤ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ 
ΣΒΩΛΩΝ

Επιλογή  
παρελκόμενου
Το σωστό παρελκόμενο για κάθε χρήση

ALFAST 
ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΥΝΘΛΙΨΗΣ 
ΣΒΩΛΩΝ

Παρελκόμενο Βασικός εξοπλισμός Μη διαθέσιμο

ΖΕΥΓΟΣ ΟΠΙΣΘΙΩΝ  
ΤΡΟΧΩΝ

ΠΙΣΩ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ

Παρελκόμενα και κύλινδροι K-DYNO K-EVO K-FORCE K-EXTREME S1 S2

Πτερύγια σύνθλιψης σβώλων ALFAST ALFAST ALFAST ALFAST ALFAST

Υνί DEK ALFAST ALFAST ALFAST ALFAST ALFAST

Ζεύγος οπίσθιων τροχών

Τηλεσκοπικές πλευρικές πλάκες 
απομόνωσης σβώλων

Κιτ ανακλαστικών πλευρικών πλαισίων με 
σταθερά πίσω φώτα

M12 Μηχανικός Κύλινδρος Franter

H12 Υδραυλικός Κύλινδρος Franter

H22 Υδραυλικός Κύλινδρος Franter

H50 Υδραυλικός Κύλινδρος Franter

Κύλινδρος Κλωβού (Cage) G6

Δισκοειδής Κύλινδρος DR6



ΦΡΕΖΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΘΑΦΤΕΣ

ΣΠΑΣΤΟΙ ΣΒΩΛΟΚΟΠΤΕΣΣΤΑΘΕΡΟΙ ΣΒΩΛΟΚΟΠΤΕΣ

ΣΠΑΡΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΑΜΠΑΡΙΑ

ΥΠΕΔΑΦΙΑ ΡΙΠΕΡ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

50 - 500 HP

320 - 500 HP40 - 320 HP

75 - 320 HP 90 - 500 HP

50 - 500 HP

110 - 270 HP 40 - 160 HP
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