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Reihe MULCHGERÄT
Gama TRITURADORAS
Γκάμα ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ



UNIVERSAL- MEHRZWECK-MULCHGERÄTE
TRITURADORAS POLIVALENTES
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ – ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ-ΚΛΑΔΙΩΝ-ΚΑΛΑΜΙΑΣ

Die ALPEGO Mehrzweck-Mulchgeräte sind die idealen Werkzeuge mit den besten Ergebnissen 
und der höchsten Sicherheit, um Gras zu schneiden und Ranken und Holz in den Weinbauen und 
Obstgärten zu mulchen.

Trituradoras polivalentes ALPEGO, son el instrumento ideal para trabajar en todas las situaciones, 
con óptimos resultados y máxima seguridad, para cortar hierba, trirurar sarmientos y rama de frutales.

Καταστροφείς ALPEGO για διάφορες χρήσεις, είναι το ιδανικό εργαλείο για να δουλέψει σε όλες 
τις συνθήκες με άριστα αποτελέσματα και μέγιστη ασφάλεια. Ιδανικό για την καταστροφή χόρτου και 
κλαδιών σε αμπελώνες και οπωρώνες. 





Mehrzweck- Mulch-Kammer SSA / Mehrzweck- Mulch-Kammer SSA / Camara de corte SSACamara de corte SSA/ θάλαμος κοπής SSA/ θάλαμος κοπής SSA

Exklusiv zu Alpego gehört die neue Mulch-
Kammer SSA – Super Shredder Alpego - 
(patentiert) mit variablem Volumen: wenn man 
die Stellung der hinteren Klappe ändert, erhält 
man 2 verschiedene Arbeitsweisen.

Exclusiva Alpego (patentada) es la 
nueva camara de corte SSA “Super Shredder 
Alpego” de volumen variable, cambiando la 
posición de la tapa y posibilidad de obtener 
dos tipos de trabajo.

Αποκλειστική πατέντα Alpego: Νέος 
θάλαμος κοπής “Υπερτεμαχιστής Alpego” 
πολλαπλών λειτουργιών. Με την αλλαγή 
θέσης του καπακιού μπορεί να εκτελέσει 
δύο είδη εργασίας ιδανικά.

Gras-Mähen: die hintere Klappe bleibt geschlossen, ohne Abwurf des 
gemulchten Produktes.

Función para la hierba: la tapa está cerrada sin “expulsión del producto”.

Λειτουργία για χόρτο: με το πίσω καπάκι ανοικτό, τα κομμένα χόρτα 
φεύγουν πιο εύκολα από πίσω χωρίς να μποκώνει.

Mulchen von Holz durch den Turbomulcher: mit der hinteren Klappe in ihrer 
niedrigsten Stelle wird der Holz-Reststoff sehr fein gemulcht, indem er in der 
Mulch-Kammer bis zur feinsten Zerkleinerung bleibt 

Función para leña: Turbotrituradora: con la tapa baja los residuoas leñosos 
estan triturados, permaneciendo en la camara hasta la máxima trituración.

Λειτουργία για κλαδιά: με το πίσω καπάκι κατεβασμένο ακόμη και τα χοντρά 
κλαδιά τεμαχίζονται ιδανικά.

Gras-, Strauch- und dickes Bewuchs-Mähen
Siega de hierba, arbustos, vegetación densa
Κόψιμο χόρτου, θάμνων, πυκνής βλάστησης

Ranken- Unterholz, Beschneiden- Holz- Mulchen
Sarmientos, maleza, poda, leña
Καταστροφή βλαστών, αγριόχορτων, κλαδιών



· Mehrzweck- Mulch-Kammer SSA “Super    
  Mulcher Alpego“ (Patentiert), mit einstellbarem
  inneren Volumen:
   a) zum Grasmulchen mit beschleunigtem 
       Auswurf
   b) mit „Turbomulchen“ zum Holzmulchen
· Rahmen mit vorne nach innen geneigter 
   rechten Ecke und Seitenschutz
· Doppeltwandiges Chassis
· Rotor mit Hammerschlegeln mit innen 
  geschützten Lagern
· Freilauf im Ölbad im Getriebe
· Mechanische oder hydraulische Seitenverstellung
· Dreipunkt-Aufhängung Kat. 1 u. 2
· Für Äste bis zum 5 cm Ø

· Camara de corte SSA “Super Shredder Alpego” 
  (patentada) plurifuncional de volumen variable:
  a) Función para hierba de paso facilitado
  b) Función para leña turbotrituradora
· Chasis con el lado derecho redondeado y con
  protección lateral
· Contra bastidor interior (doble chapa)
· Rotor de mazas con soporte de protección
  interna
· Rueda libre en baño de aceite en el moltiplicador
· Desplazamiento lateral mecánico y hidráulico
· Enganche 1° y 2° Categoría
· Para sermientos hasta  Ø 5 cm

· θάλαμος κοπής (πατέντα) “Υπερτεμαχιστής
   Alpego” πολλαπλών λειτουργιών:
   a) λειτουργία για εύκολη καταστροφή χόρτου
       χωρίς ζόρι
   b) λειτουργία Turbo για χοντρά κλαδιά
· Πλαίσιο με δεξιά πλευρά λοξευμένη και με
   πλευρική προστασία 
· Πλαίσιο με διπλή λαμαρίνα 
· Ρότορες με σφυριά με εσωτερικά κουζινέτα για
   προστασία
· Γκρουπ με ρουλίπ σε λουτρό λαδιού
· Μηχανική ή υδραυλική πλευρική μετατόπιση
· Σύνδεση στο τρακτέρ 1ης και 2ης κατηγορίας
· Για κλαδιά μέχρι και Ø 5 εκ.

TECHNISCHE DATEN / DATOS TÉCNICOS / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

AUSRÜSTUNG / EQUIPAMIENTO / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

     =  serienmäßig - de serie - Στάνταρντ
O = Option - Opcional - Προαιρετικά

Ranken-Mulchgerät für traktoren bis max 80PS
Trituración de sarmientos para tractores de hasta 80HP
Καταστροφείς για χόρτα-κλαδιά Για τρακτέρ ως 80HP

EIGENSCHAFTENDE

CARACTERÍSTICASES

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΕΛ



AUSRÜSTUNG / EQUIPAMIENTO / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ranken-Mulchgerät für traktoren bis max 100PS
Trituración de sarmientos para tractores de hasta 100HP
Καταστροφείς για χόρτα-κλαδιά Για 
τρακτέρ ως 100HP

TECHNISCHE DATEN / DATOS TÉCNICOS / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

     =  serienmäßig - de serie - Στάνταρντ
O = Option - Opcional - Προαιρετικά

· Mehrzweck- Mulch-Kammer SSA “Super
  Mulcher Alpego“ (Patentiert), mit einstellbarem
  inneren Volumen:
   a) zum Grasmulchen mit beschleunigtem 
       Auswurf
   b) mit „Turbomulchen“ zum Holzmulchen
· Rahmen mit vorne nach innen geneigter 
   rechten Ecke, ohne ausragenden Teilen und
   Rotor mit innen geschützten Lagern
· Doppeltwandiges Chassis
· Rotor mit Hammerschlegeln mit innen 
  geschützten Lagern
· Freilauf im Ölbad im Getriebe
· Mechanische oder hydraulische Seitenverstellung
· Dreipunkt-Aufhängung Kat. 1 u. 2
· Für Äste bis zum 8-10 cm Ø

· Camara de corte SSA “Super Shredder Alpego” 
  (patentada) plurifuncional de volumen variable:
  a) Función para hierba de paso facilitado
  b) Función para leña turbotrituradora
· Chasis con lado derecho biselado sin 
  bloqueo, consoporte rotor interno
· Contra bastidor interior (doble chapa)
· Rotor de mazas con soporte de protección
  interna
· Rueda libre en baño de aceite en el moltiplicador
· Desplazamiento lateral mecánico y hidráulico
· Enganche 1° y 2° Categoría
· Para sermientos hasta  Ø 8-10 cm

· θάλαμος κοπής (πατέντα) “Υπερτεμαχιστής
   Alpego” πολλαπλών λειτουργιών:
   a) λειτουργία για εύκολη καταστροφή χόρτου
       χωρίς ζόρι
   b) λειτουργία Turbo για χοντρά κλαδιά
· Πλαίσιο με λοξευμένη τη δεξιά πλευρά χωρίς
   εξογκώματα και με εσωτερικά κουζινέτα
· Πλαίσιο με διπλή λαμαρίνα 
· Ρότορες με σφυριά ενισχυμένα 
· Γκρουπ με ρουλίπ σε λουτρό λαδιού
· Μηχανική ή υδραυλική πλευρική μετατόπιση
· Σύνδεση στο τρακτέρ 1ης και 2ης κατηγορίας
· Για κλαδιά μέχρι και Ø 8-10 εκ.

EIGENSCHAFTENDE

CARACTERÍSTICASES

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΕΛ



     =  serienmäßig - de serie - Στάνταρντ
O = Option - Opcional - Προαιρετικά

TECHNISCHE DATEN / DATOS TÉCNICOS / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ranken-Mulchgerät für traktoren bis max 150PS
Trituración de sarmientos para tractores de hasta 150HP
Καταστροφείς για χόρτα-κλαδιά Για τρακτέρ ως 150HP

AUSRÜSTUNG / EQUIPAMIENTO / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

· Mehrzweck- Mulch-Kammer SSA “Super
  Mulcher Alpego“ (Patentiert), mit einstellbarem
  inneren Volumen:
   a) zum Grasmulchen mit beschleunigtem 
       Auswurf
   b) mit „Turbomulchen“ zum Holzmulchen
· Doppeltes Dreieck für Heck- u. Frontanbau
· Rahmen mit vorne nach innen geneigter 
   rechten Ecke, ohne ausragenden Teilen und
   Rotor mit innen geschützten Lagern
· Doppeltwandiges Chassis
· Grosser Rotor mit Hammerschlegeln 
   (TR46-280 M)
· Freilauf im Ölbad im Getriebe
· Hydraulische Seitenverschiebung
· Dreipunkt-Aufhängung Kat. 2
· Für Äste bis zum 8-10 cm Ø

· Camara de corte SSA “Super Shredder Alpego”
  (patentada) plurifuncional de volumen variable:
  a) Función para hierba de paso facilitado
  b) Función para leña turbotrituradora
· Doble enganche a los tres puntos Desplazable
  y Reversible para aplicación posterior y frontal
· Chasis con lado derecho biselado sin 
  bloqueo, consoporte rotor interno
· Contra bastidor interior (doble chapa)
· Rotor a mazas mejorado (TR46-280M)
· Rueda libre en baño de aceite en el moltiplicador
· Desplazamiento lateral hidráulico
· Enganche a los tres puntos de 2° categoría
· Para sermientos hasta  Ø 8-10 cm

· θάλαμος κοπής (πατέντα) “Υπερτεμαχιστής 
   Alpego” πολλαπλών λειτουργιών:
   a) λειτουργία για εύκολη καταστροφή χόρτου
       χωρίς ζόρι
   b) λειτουργία Turbo για χοντρά κλαδιά
· Διπλή ζεύξη 3 σημείων μετατοπιζόμενη για
   εμπρόσθια ή οπίσθια τοποθέτηση
· Πλαίσιο με λοξευμένη τη δεξιά πλευρά χωρίς
  εξογκώματα και με εσωτερικά κουζινέτα
· Πλαίσιο με διπλή λαμαρίνα 
· Ρότορες με σφυριά ενισχυμένα (TR46-280M)
· Γκρουπ με ρουλίπ σε λουτρό λαδιού
· Υδραυλική μετατόπιση πλευρική 
· Ζεύξη 3 σημείων 2ης κατηγορίας
· Για κλαδιά μέχρι και Ø 8-10 εκ.

EIGENSCHAFTENDE

CARACTERÍSTICASES

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΕΛ



UNIVERSAL- MEHRZWECK-MULCHGERÄTE
TRITURADORAS POLIVALENTES
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ – ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ-ΚΛΑΔΙΩΝ-ΚΑΛΑΜΙΑΣ

Paar hinterer Lenkräder, als Alternative zur 
Stützwalze. (option für TR-26 und TR-36 Mod.)

Par de ruedas traseras, en alternativa al rodillo. 
(opcional para TR-26 e TR-36)

Ζεύγος οπίσθιων τροχών διεύθυνσης, ως 
εναλλακτική λύση για τον κύλινδρο.
(Προαιρετικά για TR-26 και TR-36)

Hintere Stützwalze: in 2 Positionen einstellbar, 
mit Verstopfungsfreiem Seiten-Profi l, das das 
Abwurf des gemulchten Produkts hinter der 
Walze erlaubt.
Die Lager, die sich  innerhalb des Maschinen-
Rahmens befi nden, sind geschützt.

Sammel-Kamm, um die Äste zu sammeln.
(option für TR-36 und TR-46 Mod.)

Pletinas recogedoras, para recoger las 
ramas. (opcional para TR-36 e TR-46)

Κτένια, για να μαζεύονται τα υπολείμματα.
(Προαιρετικά για TR-36 και TR-46)

Abgekanteter Rahmen mit Seiten-Schild.

Chasis biselado con protección lateral.

Πλαίσιο λοξευμένο με πλευρική προστασία.

Rodillo posterior regulable en 2 posiciones, 
con perfi l lateral anti-obastrucción que permite la 
descarga del producto triturado dentro del rodillo.
Los rodamientos posicionados internamente 
al lado estan protegidos.

Οπίσθιος κύλινδρος ρυθμιζόμενος σε 2 
θέσεις που δεν επιτρέπει το μπούκωμα που 
δημιουργείται από το κομμένο χόρτο πίσω από 
τον κύλινδρο. 
Τα ρουλεμάν που τοποθετούνται στο εσωτερικό 
πλευρικά προστατεύονται.

Die Werkstoffe bestehen aus hochfestem 
SSAB-Stahl.

Material de construcción en acero SSAB 
autoresistencial.

Υλικά από σουηδικό χάλυβα υψηλής αντοχής 
SSAB.



Η πλευρική μετατόπιση των καταστροφέων Alpego μπορεί να είναι 
χειροκίνητη ή υδραυλική. 
(Κατ’επιλογή για TR-26 και TR-36 / υδραυλική στάνταρντ για TR-46 )

El desplazamiento lateral de la trituradora Alpego pude ser con 
mando manual o hidráulico. 
(a elegir para TR-26 e TR-36 / hidráulico de serie para TR-46)

Die Seitenverstellung der Alpego Mulchgeräte kann mechanisch oder 
hydraulisch betätigt werden. (nach wahl für TR-26 und TR-36 Mod. / 
hydraulische serienmäßig für TR-46 Mod. )

Kit de cadenas delanteras en alternativa de las 
chapas para una utilización mas intensiva.
(opcional para TR-36 / de serie para TR-46)

Κιτ εμπρόσθιων αλυσίδων ως εναλλακτική 
λύση για πιο βαριές συνθήκες. 
(Προαιρετικά για TR-36 / Στάνταρντ για TR-46 )

Satz vorderer Ketten als Alternative zu den 
Frontblechen für schwere Arbeiten.
(option für TR-36 Mod. / serienmäßig für TR-46 
Mod.)

Die Mulch-Kammer, die   aus einem Rahmen mit doppeltem Bleich 
besteht, erhöht den Widerstand und die Integrität der Maschine und 
schützt gleichzeitig die hintere Klappe gegen Schaden.

Die selbst-reinigende Stütztwalze ist durch ein Selbstreinigungssystem 
gekennzeichnet, dank seiner am Rotor sehr nahen Position.

El rodillo trasero autolimpiante, caracterizado por un sistema de 
Limpieza automática del rodillo debido a la poción muy cerca del rotor.

Ο πίσω αυτό-καθαριζόμενος κύλινδρος χαρακτηρίζεται από ένα 
σύστημα αυτόματου καθαρισμού του κυλίνδρου λόγω της πολύ 
κοντινής απόστασης του από το στροφείο/ρότορα.

La cámara de corte compuesta de un bastidor de carrocería con un 
doble fondo que aumenta la fuerza y la integridad de la máquina para 
evitar daños a la tapa.

Ο θάλαμος κοπής αποτελείται από ένα πλαίσιο διπλής λαμαρίνας που 
αυξάνει την αντοχή και την ακεραιότητα του καταστροφέα ώστε να μην 
προκληθούν ζημιές.

Το σύστημα του αναστρεφόμενου διπλού 
συνδέσμου του μοντέλου TR46 επιτρέπει στο 
συγκεκριμένο καταστροφέα να εργαστεί τόσο 
μπροστά όσο και πίσω από το τρακτέρ.

El sistema de doble enganche reversible de 
la trituradora TR46 permite a la máquina una 
aplicación frontal o posterior.

Der doppelte Dreipunkt-Gestell der TR46 
Mulchgeräte ermöglicht den Front- und 
Heckanbau der Maschine

Kit doble contracuchilla, para mejorar la 
trituración de residuos de cosecha, con rotor 
de mazas mejorado con tornillos de M18.
(de serie para TR-36 e TR-46)

Διπλό κιτ κόντρα-μαχαιριών που ενισχύουν 
την κοπή/καταστροφή των υπολειμμάτων των 
καλλιεργειών με ρότορες με σφυριά με βίδες 
M18. ( Στάνταρντ για TR-36 και TR-46 )

Satz doppelter Gegenschneide, für eine 
feinere Zerkleinerung des Kultur-Reststoffes, 
mit größerem Rotor. Die Hammerschlägel sind 
mit Bolzen M18 befestigt. 
(serienmäßig für TR-36 und TR-46 Mod.)

MECHANISCHE HYDRAULISCHE



FACH-SEITENMULCHGERÄTE FÜR DÄMME
TRITURADORA LATERAL PARA CUNETAS
ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΑΪΝΑ  ΔΡΟΜΩΝ/ΧΩΡΑΦΙΩΝ

Die Seitenmulchegeräte sind das ideale Werkzeug für die Wartung von Gräben, Straßen-Rändern, 
Weiden und für die Reinigung von Dämmen und zum Schneiden von Hecken.

La trituradora lateral es el instrumento ideal para la manutención de: cunetas, bordes de caminos, 
jardines, limpieza de los setos

Οι πλευρικοί καταστροφείς είναι το ιδανικό εργαλείο για τη συντήρηση των: τάφρων, γκαζόν, 
καθαρισμό φρακτών και γωνίες/πλαϊανά δρόμων/χωραφιών.





Die hydraulische Verstellung der Seitenmul-
chgeräten ist sehr vielseitig. Sie einigt sich hinter 
dem Schlepper sowie an seiner Seite zu arbeiten.

Versátil y el desplazamiento hidráulico de la 
trituradora lateral, apto para trabajar detrás del 
tractor como lateralmente

Η υδραυλική μετατόπιση των πλευρικών 
καταστροφέων είναι ευέλικτη.

Verstellung / Verstellung / DesplazamientoDesplazamiento / Μετατόπιση / Μετατόπιση



     =  serienmäßig - de serie - Στάνταρντ
O = Option - Opcional - Προαιρετικά

AUSRÜSTUNG / EQUIPAMIENTO / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

TECHNISCHE DATEN / DATOS TÉCNICOS / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Seitenmulchegeräte für traktoren bis max 60PS
Trituradora lateral para tractores de hasta 60HP
Πλευρικοί καταστροφείς Για τρακτέρ ως 60HP

· Rahmen mit pendelndem,  versenkungsfreiem
   System
· Rotor mit Hammerschlegeln
· Freilauf im Ölbad im Getriebe
· Hydraulisch, vom Schlepper betätigte 
  Seiten- und Neigungsverstellung
· Dreipunkt-Aufhängung Kat. 1 u. 2 mit Gabel
· Für Äste bis zum 3 cm Ø

· Enganche al tractor con sistema oscilante
· Rotor a Mazas
· Rueda libre en baño de aceite en el moltiplicador
· Desplazamiento y inclinación hidráulico del
  tractor
· Enganche tres puntos 1°y 2° cat. a forcella
· Para sermientos hasta  Ø 3 cm

· Πλαίσιο με σύστημα ταλάντωσης για να 
   δουλεύει εύκολα σε κάθε τύπο εδάφους
· Ρότορες με σφυριά
· Γκρουπ με ρουλίπ σε λουτρό λαδιού
· Μετατόπιση και κλίση υδραυλική από το
   τρακτέρ
· Ζεύξη 3 σημείων 1ης και 2ης κατηγορίας με
   δίχαλο
· Για κλαδιά μέχρι και Ø 5 εκ.

EIGENSCHAFTENDE

CARACTERÍSTICASES

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΕΛ



     =  serienmäßig - de serie - Στάνταρντ
O = Option - Opcional - Προαιρετικά

Fach-Seitenmulchegeräte für traktoren bis max 130PS
Trituradora lateral profesional para tractores de hasta 130HP
Πλευρικοί καταστροφείς επαγγελματικοί Για τρακτέρ ως 130HP

TECHNISCHE DATEN / DATOS TÉCNICOS / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

AUSRÜSTUNG / EQUIPAMIENTO / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

· 3-Punkt-Aufhängung mit “No-Stop„ 
  elastisches,  stoß-sicheres System
· Sonder hydraulisch-bestätigter, auf der
  Kippachse selbst-ausrichtender Dämpfer
· Hydraulische Neigungsverstellung mit 
  Sicherheitsventil
· Doppeltwandiges Chassis
· Rotor mit grösseren Hammerschlegeln und
   Bolzen
· Freilauf im Ölbad im Getriebe
· Bremsventile zur Steuerung der hydraulischen
   Zylinder
· Hydraulische Seitenverschiebung mit Sperrventil
· Dreipunkt-Aufhängung Kat. 2 mit Gabel
· Für Äste bis zum 6 cm Ø

· Enganche a los tres puntos con sistema de
  seguridad con anti-choque elástico “Non Stop” 
· Especial Amortiguador hidráulico 
  AUTONIVELANTE sobre el eje de 
  “ribaltamento”
· Inclinación hidráulica con válvula de seguridad
· Contra chasis interno de doble chapa
· Rotor con martillos y tornillos mayorados
· Rueda libre en baño de aceite en el moltiplicador
· Válvula de control de la velocidad de 
  movimiento de los cilindros
· Desplazamiento lateral hidráulico mayorado
  con válvula de bloqueo
· Enganche a los tres puntos de 2ª categoría a
  forcella
· Para sermientos hasta  Ø 6 cm

· ζεύξη 3 σημείων με σύστημα σύστημα
  ασφαλείας ελαστικό αντικραδασμικό “No-Stop”
· Ειδικές υδραυλικό αμορτισέρ με άζωτο που
  ευθυγραμμίζεται στον άξονα περιστροφής
· Υδραυλική κλίση με βαλβίδα ασφαλείας
· Πλαίσιο με διπλή λαμαρίνα 
· Ρότορας με σφυριά και βίδες ενισχυμένες
· Γκρουπ με ρουλίπ σε λουτρό λαδιού
· Βαλβίδες ελέγχου της ταχύτητας κίνησης των
   κυλίνδρων
· Υδραυλική μετατόπιση πλευρική ενισχυμένη 
   με βαλβίδα μπλοκαρίσματος 
· Ζεύξη 3 σημείων 2ης κατηγορίας με δίχαλο
· Για κλαδιά μέχρι και Ø 6 εκ.

EIGENSCHAFTENDE

CARACTERÍSTICASES

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΕΛ



     =  serienmäßig - de serie - Στάνταρντ
O = Option - Opcional - Προαιρετικά

AUSRÜSTUNG / EQUIPAMIENTO / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

TECHNISCHE DATEN / DATOS TÉCNICOS / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Fach-Seitenmulchegeräte für traktoren bis max 130PS
Trituradora lateral profesional para tractores de hasta 130HP
Πλευρικοί καταστροφείς επαγγελματικοί  Για τρακτέρ ως 130HP

· Getriebe ausserhalb des Rahmen montiert
· 3-Punkt-Aufhängung mit “No-Stop„ 
  elastisches,  stoß-sicheres System
· Sonder hydraulisch-bestätigter, auf der
  Kippachse selbst-ausrichtender Dämpfer
· Hydraulische Neigungsverstellung mit 
  Sicherheitsventil
· Doppeltwandiges Chassis
· Rotor mit grösseren Hammerschlegeln und
   Bolzen
· Freilauf im Ölbad im Getriebe
· Bremsventile zur Steuerung der hydraulischen
   Zylinder
· Hydraulische Seitenverschiebung mit Sperrventil
· Dreipunkt-Aufhängung Kat. 2 mit Gabel
· Für Äste bis zum 6 cm Ø

· Grupo multiplicador montado externamente
· Enganche a los tres puntos con sistema de
  seguridad con anti-choque elástico “Non Stop” 
· Especial Amortiguador hidráulico 
  AUTONIVELANTE sobre el eje de 
  “ribaltamento”
· Inclinación hidráulica con válvula de seguridad
· Contra chasis interno de doble chapa
· Rotor con martillos y tornillos mayorados
· Rueda libre en baño de aceite en el moltiplicador
· Válvula de control de la velocidad de movimiento
   de los cilindros
· Desplazamiento lateral hidráulico mayorado
  con válvula de bloqueo
· Enganche a los tres puntos de 2ª categoría a
  forcella
· Para sermientos hasta  Ø 6 cm

· Γκρουπ με ρουλίπ τοποθετημένο εξωτερικά
· ζεύξη 3 σημείων με σύστημα σύστημα
  ασφαλείας ελαστικό αντικραδασμικό “No-Stop”
· Ειδικές υδραυλικό αμορτισέρ με άζωτο που
  ευθυγραμμίζεται στον άξονα περιστροφής
· Υδραυλική κλίση με βαλβίδα ασφαλείας
· Πλαίσιο με διπλή λαμαρίνα 
· Ρότορας με σφυριά και βίδες ενισχυμένες
· Γκρουπ με ρουλίπ σε λουτρό λαδιού
· Βαλβίδες ελέγχου της ταχύτητας κίνησης των
   κυλίνδρων
· Υδραυλική μετατόπιση πλευρική ενισχυμένη
   με βαλβίδα μπλοκαρίσματος 
· Ζεύξη 3 σημείων 2ης κατηγορίας με δίχαλο
· Για κλαδιά μέχρι και Ø 6 εκ.

EIGENSCHAFTENDE

CARACTERÍSTICASES

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΕΛ



FACH-SEITENMULCHGERÄTE FÜR DÄMME
TRITURADORA LATERAL PARA CUNETAS
ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΑΪΝΑ  ΔΡΟΜΩΝ/ΧΩΡΑΦΙΩΝ

Hintere Stützwalze mit Verstopfungsfreiem 
Seiten-Profi l, das das Abwurf des gemulchten 
Produkts hinter der Walze erlaubt.
Die Lager, die sich  innerhalb des Maschinen-
Rahmens befi nden, sind geschützt.

Kit pareja de patines.

Κιτ ζεύγους τσαρουχιών (πέδιλων).

Satz Paar Gleitkufen.

Rodillo posterior anti-atasco que permite la 
descarga del producto dentro del rodillo.
El cojinete posicionado lateralmenteal lado, 
está protegido.

Οπίσθιος κύλινδρος που δεν επιτρέπει το 
μπούκωμα που δημιουργείται από το κομμένο 
χόρτο πίσω από τον κύλινδρο. 
Τα ρουλεμάν που τοποθετούνται στο εσωτερικό 
πλευρικά προστατεύονται.

Größer Rotor  mit Hammerschägeln und M18 
Bolzen. (nicht für TL-18)

Rotor de mazas mejorado con tornillos de M18. 
(no para TL-18)

Ρότορες με σφυριά ενισχυμένα με μπουλόνια 
M18. (όχι για τον TL-18)

Die Werkstoffe bestehen aus hochfestem 
SSAB-Stahl.

Material de construcción en acero SSAB 
autoresistencial.

Υλικά από σουηδικό χάλυβα υψηλής αντοχής 
SSAB.



Doppeltes Walterscheid Weitwinkelgelenk, für eine 
bessere Gleichmäßigkeit und Sicherheit in der Verstellung 
auch bei sehr scharfen Arbeitswinkeln. 
(nach wahl für TL-31 und TL-33 Mod.)

Die Mulch-Kammer, die   aus einem Rahmen mit doppeltem 
Bleich besteht, erhöht den Widerstand und die Integrität der 
Maschine und schützt gleichzeitig die hintere Klappe gegen Schaden.

Das neue hydraulische,  selbst-nivellierende, dämpfende  
System auf der Kipp-Achse erlaubt eine einfachere Verwen-
dung der Maschine, wenn Hindernisse vorhanden sind und auf 
schwierigen  Böden. Außerdem schützt es das ganze Kipp-System der 
Maschine indem es dämpft die während der Arbeit erzeugten Stöße. 
(serienmäßig für TL-31 und TL-33 Mod.)

El nuevo sistema de amortiguación hidráulica autonivelante de 
eje basculante permite un fácil uso de la máquina en presencia de 
obstáculos y condiciones especiales del terreno. Protege tambien 
el sistema de levantamiento y suaviza los choques durante las 
operaciones de trabajo. (de serie para TL-31 e TL-33)

Το νέο αυτορυθμιζόμενο υδραυλικό σύστημα απόσβεσης 
του άξονα περιστροφής επιτρέπει την εύκολη χρήση του 
μηχανήματος όταν παρουσιάζονται εμπόδια και δύσκολα 
χωράφια. Επίσης διασφαλίζει την ακεραιότητα του μηχανήματος 
αποσβένοντας τους κραδασμούς κατά τη διάρκεια της εργασίας. 
(Στάνταρντ για TL-31 και TL-33)

Cardán con doble homocinético Walterscheid:
mejor regularidad y seguridad en desplazamientos aún con 
ángulo de desplazamiento particularmente elevado.
(a elegir para TL-31 e TL-33)

Διπλός ομοκινητικός σταυρός μετάδοσης Walter-
scheid: ταχύτητα Walterscheid: μεγαλύτερη ρυθμισιμότητα 
και ασφάλεια στη μετατόπιση ακόμη και σε γωνίες εργασίας 
ιδιαίτερα υψηλές. (Κατ’επιλογή για TL-31 και TL-33)

“No-Stop „ elastisches,  stoß-sicheres System: wenn 
unsichtbare Hindernisse vorhanden sind, schaltet das 
System ein und die Mulchkammer wird blockiert und der 
Stoß gedämpft. (serienmäßig für TL-31 und TL-33 Mod.)

La cámara de corte compuesta de un bastidor de carrocería con un 
doble fondo que aumenta la fuerza y la integridad de la máquina 
para evitar daños a la tapa.

Ο θάλαμος κοπής αποτελείται από ένα πλαίσιο διπλής λαμαρίνας 
που αυξάνει την αντοχή και την ακεραιότητα του καταστροφέα ώστε να 
μην προκληθούν ζημιές.

Sistema de seguridad con anti-choque elástico “Non Stop” 
en presencia de obstaculos no visibles, el sistema entra en 
acción bloqueando la caja trituradora y amortiguando el 
golpe. (de serie para TL-31 e TL-33)

Σύστημα ασφαλείας ελαστικό αντικραδασμικό “No-
Stop”, όταν παρουσιάζονται μη ορατά εμπόδια η συσκευή 
λειτουργεί μπλοκάροντας την κοπή και αποσβένοντας τους 
κραδασμούς. (Στάνταρντ για TL-31 και TL-33)

Die selbst-reinigende Stütztwalze ist durch ein Selbstreini-
gungssystem gekennzeichnet, dank seiner am Rotor sehr nahen 
Position.

El rodillo trasero autolimpiante, caracterizado por un sistema de 
Limpieza automática del rodillo debido a la poción muy cerca del 
rotor.

Ο πίσω αυτό-καθαριζόμενος κύλινδρος χαρακτηρίζεται από ένα 
σύστημα αυτόματου καθαρισμού του κυλίνδρου λόγω της πολύ 
κοντινής απόστασης του από το στροφείο/ρότορα.



GRAS- UND STROH-HÄCKSLER
TRITURADORAS DE CAMARA GRANDE
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΙΑ (ΒΑΜΒΑΚΙ-ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ Κ.Α.)

Dank ihrer Stärke sind die Alpego-Häcksler das ideale Werkzeug, um Sträucher, Stroh, Kornstöcke, 
Soja, Kulturreste, Holz- oder organisches Material auf offenen Feldern zu zerkleinern und zu häckseln.

Las trituradoras  Alpego debido a su robustez son la herramienta perfecta para cortar y triturar en el 
campo abierto: arbustos, paja, rastrojo de maíz, soja, residuos de cultivos, leñosa o de material orgánico 
en terrenos no cultivados.

Οι καταστροφείς καλαμιάς Alpego λόγω της στιβαρότητας τους είναι τα τέλεια εργαλεία για κοπή και 
τεμαχισμό σε ανοικτούς χώρους και για: θάμνους, άχυρα,  υπολείμματα ανοιχτών καλλιεργειών, υλικά 
από ξύλο ή οργανικά υπολείμματα .





TECHNISCHE DATEN / DATOS TÉCNICOS / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Stroh-häcksler für traktoren bis max 100PS
Trituradora para tractores de hasta 100HP
Καταστροφείς καλαμιάς Για τρακτέρ ως 100HP

AUSRÜSTUNG / EQUIPAMIENTO / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

     =  serienmäßig - de serie - Στάνταρντ
O = Option - Opcional - Προαιρετικά

· Strohhäksler mit zu Wartungszwecken
   aufklappbarer Klappe
· Rahmen ohne seitlich ausragende Teilen und 
  mit im Rotor enthaltenen Halterungen
· Rotor mit gebogenen Messern oder 
   Hammerschlegeln
· Freilauf im Ölbad im Getriebe
· Seitenbleche
· Mechanische oder hydraulische 
   Seitenverstellung
· Dreipunkt-Aufhängung Kat. 2, verschiebbar

· Trituradora con puerta abrible para 
  mantenimiento, chasis monochapa y 
  desplazamiento
· Chasis sin impedimentos externos con 
   soportes de rotor internos
· Rotor con mazas o cuchillas
· Rueda libre en baño de aceite en el moltiplicador
· Minifaldones laterales
· Desplazamiento lateral mécanico y hidráulico
· Enganche a los tres puntos de 2° categoría
  con desplazable

· Καταστροφείς με καπάκι που ανοίγει για
   συντήρηση και σασί μονοκόκ με μετατόπιση
· Πλαίσιο χωρίς εξογκώματα και με εσωτερικά
   κουζινέτα
· Ρότορες με καμπύλα μαχαίρια ή με σφυριά
· Γκρουπ με ρουλίπ σε λουτρό λαδιού
· Πλευρικές φούστες
· Μηχανική ή υδραυλική πλευρική μετατόπιση
· Ζεύξη 3 σημείων 2ης κατηγορίας μετατοπιζόμενη

EIGENSCHAFTENDE

CARACTERÍSTICASES

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΕΛ



AUSRÜSTUNG / EQUIPAMIENTO / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Stroh-häcksler für traktoren bis max 160PS
Trituradora para tractores de hasta 160HP
Καταστροφείς καλαμιάς Για τρακτέρ ως 160HP

TECHNISCHE DATEN / DATOS TÉCNICOS / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

     =  serienmäßig - de serie - Στάνταρντ
O = Option - Opcional - Προαιρετικά

· Selbsttragende Rahmen ohne Fugen oder
   sichtbare Schweissnähte
· Neue zu Wartungszwecken manuell oder
  durch Fernsteuerung (Option) aufklappbare  
  Klappe
· Rahmen ohne seitlich ausragende Teilen und 
  mit im Rotor enthaltenen Halterungen
· Rotor mit gebogenen Messern oder 
   Hammerschlegeln
· Freilauf im Ölbad im Getriebe
· Seitenbleche
· Hydraulische Seitenverstellung
· Dreipunkt-Aufhängung Kat. 2

· Chasis monocuerpo sin empalmes y soldaduras
  a vista
· Nuevo portillo que se puede abrir para 
  manutención con control hidráulico a 
 distancia,( OPCIONAL)
· Chasis sin impedimentos externos con 
  soportes de rotor internos
· Rotor con mazas o cuchillas
· Rueda libre en baño de aceite en el moltiplicador
· Minifaldones laterales
· Desplazamiento lateral mécanico y hidráulico
· Enganche a los tres puntos de 2° categoría

· Μονοκόκ σασί χωρίς αρμούς και συγκολλήσεις 
   ορατές στο μάτι
· Καπάκι που ανοίγει για συντήρηση ή με
  έλεγχο υδραυλικό από απόσταση (προαιρετικά)
· Πλαίσιο χωρίς εξογκώματα και με εσωτερικά
   κουζινέτα
· Ρότορες με καμπύλα μαχαίρια ή με σφυριά
· Γκρουπ με ρουλίπ σε λουτρό λαδιού
· Πλευρικές φούστες
· Υδραυλική πλευρική μετατόπιση
· Ζεύξη 3 σημείων 2ης κατηγορίας

EIGENSCHAFTENDE

CARACTERÍSTICASES

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΕΛ



Satz doppelter Gegenschneide, für eine 
feinere Zerkleinerung des Kultur-Reststoffes.
(option für TT-93 und TT-97 Mod.)

GRAS- UND STROH-HÄCKSLER
TRITURADORAS DE CAMARA GRANDE
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΙΑ (ΒΑΜΒΑΚΙ-ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ Κ.Α.)

Kit pareja de patines.
(opcional para TT-93 e TT-97)

Κιτ ζεύγους τσαρουχιών (πέδιλων).
(Προαιρετικά για TT-93 και TT-97)

Satz Paar Gleitkufen.
(option für TT-93 und TT-97 Mod.)

Paar hinterer Lenkräder, als Alternative zur 
Stützwalze. (option für TT-93 und TT-97 Mod.)

Kit doble contracuchilla, para mejorar la 
trituración de residuos de cosecha.
(opcional para TT-93 e TT-97)

Διπλό κιτ κόντρα-μαχαιριών που ενισχύουν 
την κοπή/καταστροφή των υπολειμμάτων των 
καλλιεργειών. (Προαιρετικά για TT-93 και TT-97)

Par de ruedas traseras.
(opcional para TT-93 e TT-97)

Ζεύγος οπίσθιων τροχών διεύθυνσης.
(Προαιρετικά για TT-93 και TT-97)

Hintere Stützwalze: in 2 Positionen einstellbar, 
mit Verstopfungsfreiem Seiten-Profi l, das das 
Abwurf des gemulchten Produkts hinter der 
Walze erlaubt.
Die Lager, die sich  innerhalb des Maschinen-
Rahmens befi nden, sind geschützt. 
(option für TT-93 und TT-97 Mod.)

Rodillo posterior regulable en 2 posiciones, 
con perfi l lateral anti-obastrucción que permite la 
descarga del producto triturado dentro del rodillo.
Los rodamientos posicionados internamente al 
lado estan protegidos. 
(opcional para TT-93 e TT-97)

Οπίσθιος κύλινδρος ρυθμιζόμενος σε 2 
θέσεις που δεν επιτρέπει το μπούκωμα που 
δημιουργείται από το κομμένο χόρτο πίσω από 
τον κύλινδρο. 
Τα ρουλεμάν που τοποθετούνται στο εσωτερικό 
πλευρικά προστατεύονται.
(Προαιρετικά για TT-93 και TT-97)



MECHANISCHE HYDRAULISCHE

Η πλευρική μετατόπιση των καταστροφέων της Alpego μπορεί να 
είναι είτε μηχανική είτε υδραυλική. (Κατ’επιλογή για TT-93)

El desplazamiento lateral de la trituradora Alpego pude ser con 
mando manual o hidráulico. (a elegir para TT-93)

Die Seitenverstellung  der Alpego-Häcksler kann mechanisch 
oder hydraulisch betätigt werden. (nach wahl für TT-93 Mod.)

Kit de cadenas delanteras en alternativa de 
las chapas para una utilización mas intensiva.
(opcional para TT-93 e TT-97)

Κιτ εμπρόσθιων αλυσίδων ως εναλλακτική 
λύση για πιο βαριές συνθήκες. 
(Προαιρετικά για TT-93 και TT-97)

Satz vorderer Ketten als Alternative zu den 
Frontblechen für schwere Arbeiten.
(option für TT-93 und TT-97 Mod.)

Die selbst-reinigende Stütztwalze ist durch ein 
Selbstreinigungssystem gekennzeichnet, dank seiner am Rotor 
sehr nahen Position.

El rodillo trasero autolimpiante, caracterizado por un sistema 
de Limpieza automática del rodillo debido a la poción muy cerca 
del rotor.

Ο πίσω αυτό-καθαριζόμενος κύλινδρος χαρακτηρίζεται από 
ένα σύστημα αυτόματου καθαρισμού του κυλίνδρου λόγω της 
πολύ κοντινής απόστασης του από το στροφείο/ρότορα.

Die starke Mulch-Kammer,  gebaut mit einem Rahmen mit  
doppeltem Blech, um den  Widerstand und die Integrität der 
Maschine zu erhöhen , schützt sie gegen Schaden an der Klappe, 
(option für TT-93 und TT-97Mod.), und serienmäßig gelieferte  
Gegenschneide.
La cámara de corte robusta construida con un marco de doble 
fondo, para aumentar la resistencia y la integridad de la máquina 
evita  daños a la puerta, (opcional para TT-93 e TT-97), y el 
contracuchilla de serie.
Ο στιβαρός θάλαμος κοπής είναι κατασκευασμένος με διπλή 
λαμαρίνα για να αυξάνει την αντοχή και την ακεραιότητα του 
καταστροφέα και να εμποδίζει την όποια ζημιά, (Προαιρετικά για 
TT-93 και TT-97), όπως επίσης διαθέτει και κόντρα-μαχαίρια 
στον στάνταρντ εξοπλισμό.
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1.60 - 4.00 mt
50 - 200 HP

FRÄSEN
Fresadora / Φρεζες

2.50 - 8.00 mt
80 - 400 HP

DRILL-MASCHINEN
Sembradoras / Σπαρτικές

1.60 - 5.00 mt
80 - 500 HP

TIEFENLOCKERER
Subsoladores / Ρίπερ

3.00 - 6.00 mt
120 - 350 HP

KURZSCHEIBENEGGEN
Preparador a discos / Δισκοσβάρνα 

3.00 - 5.00 mt
120 - 300 HP

DECHAUMEUR
Cultivadores / Kαλλιεργητης βαρεου τυπου
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Alpego S.p.a
Via Torri di Confi ne, 6

36053 Gambellara (VI) Italy
Tel. +39 0444646100 
Fax: +39 0444646199

www.alpego.com
info@alpego.com

1.10 - 8.00 mt
50 - 500 HP

Grada rotativa / Σβωλοτρίφτες
KREISELEGGEN


