
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ 
ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ
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ΑΤΣΑΛΙ ΥΨΗΛΗΣ 
ΑΝΤΟΧΗΣ
Όλα τα μηχανήματα ALPEGO 
χρησιμοποιούν τον καλύτερο ατσάλι 
για να μειώσουν το βάρος και να 
αυξήσουν την απόδοση της εργασίας 
μεγιστοποιώντας έτσι τόσο την 
κατανάλωση όσο και το λειτουργικό 
κόστος. Αυτό έχει επίσης μεγάλο 
αντίκτυπο στην περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΦΗ 
Ένα μοναδικό σύστημα του είδους του 
σε όλη την Ευρώπη, το οποίο επιτρέπει 
σε κάθε στοιχείο να χρωματίζεται με 
την πιο κατάλληλη διαδικασία και 
με πλήρη σεβασμό στο περιβάλλον.  
Tα χρώματα που χρησιμοποιούνται 
στην πραγματικότητα είναι με βάση 
το νερό και με βάση τη σκόνη και δεν 
παράγουν εκπομπές VOC (πτητικές 
οργανικές ενώσεις)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 
Για περισσότερα από είκοσι χρόνια, 
η εξαιρετική ανθεκτικότητα 
των δομικών εξαρτημάτων 
ALPEGO διασφαλίζεται από 
την αποτελεσματικότητα των 
συγκολλήσεων από εξειδικευμένο 
προσωπικό σύμφωνα με 
τυποποιημένες διαδικασίες 
πιστοποιημένες από το Εθνικό 
Ινστιτούτο Συγκόλλησης.

ΔΗΜΙΟΥ-
ΡΓHΣΑΜΕ 
EΝΑ ΠΛHΡΕΣ 
ΣYΣΤΗΜΑ 
ΓΙΑΤI ΔΕΝ 
ΑΡΚEI ΝΑ 
EΧΟΥΜΕ 
ΑΠΛΑ ΤΟ 
ΚΑΛYΤΕΡΟ 
ΑΤΣΑΛΙ 
Το αυτοκόλλητο “ALPEGO INSIDE”, που υπάρχει σε 
όλα τα μηχανήματα, πιστοποιεί την πολύ υψηλή 
ποιότητα των προϊόντων Alpego. Συνδυασμός 
υλικών κορυφαίας ποιότητας, οικολογικά 
βιώσιμης διαδικασίας βαφής και πιστοποιημένων 
συγκολλήσεων που εγγυώνται εξαιρετική αντοχή και 
ποιότητα στο χρόνο.
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“ “Ο καλλιεργητής για κάθε 
σας ανάγκη
Η καινούρια καινοτόμα γκάμα 
καλλιεργητών

ι καλλιεργητές με σταβάρια της σειράς Alpego ξεχωρίζουν χάρη στην εξαιρετική ικανότητά τους να δουλεύουν το έδαφος 
και γιατί είναι ευέλικτοι: από την εντατική βαθιά καλλιέργεια έως την ανάμειξη των υπολειμμάτων της καλλιέργειας στην 
επιφάνεια, έως την προετοιμασία της σποροκλίνης. Επιπλέον, λόγω των υψηλής αντοχής πλαισίων τους με πολύ υψηλό 
ελεύθερο χώρο από το έδαφος (850 mm), είναι εξαιρετικά βαρέα μηχανήματα, τα οποία μπορούν να εργαστούν σε 
οποιοδήποτε τύπο εδάφους και συνθήκες εργασίας.

CAYMAN CF: σπαστός καλλιεργητής διαθέσιμος σε πλάτος εργασίας 4 μέτρα και πλάτος μεταφοράς 2,5 μέτρα. Ιδανικός για 
τρακτέρ με ισχύ από 200 έως 270 HP. Για επαγγελματική χρήση, καθιστά δυνατή την εργασία σε διαφορετικούς τύπους 
εδαφών, παρέχοντας πάντα υψηλά ποιοτικά στάνταρντ

CAYMAN CA: στιβαρός καλλιεργητής διαθέσιμος στο πλάτος εργασίας 3 και 3,5 μέτρων. Ιδανικός για τρακτέρ με ισχύ από 
11O έως 240 HP. Ευέλικτο μηχάνημα που καθιστά δυνατή την εργασία σε διαφορετικούς τύπους εδαφών, παρέχοντας 
πάντοτε ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας

Οι καλλιεργητές του Alpego έχουν σχεδιαστεί για να εργάζονται σε υψηλές ταχύτητες, γεγονός που οδήγησε 
στον όρο “Velocitytilling”. Μεταξύ των πολλών πλεονεκτημάτων τα πιο προφανή είναι: μείωση του χρόνου 
εργασίας, εμφανής μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και υψηλή ποιότητα άροσης.

HP 110-240
Σελίδα 12

HP 200-270
Σελίδα 13

Πολύ υψηλό φορτίο

Το πλαίσιο του καλλιεργητή της 
έχει σχεδιαστεί μέσω
προσομείωσης FEM.

Υψηλό φορτίο

Κανονικό φορτίο

Μέτριο φορτίο

Χαμηλό φορτίο

Καθόλου φορτίο

Ο νέος καλλιεργητής βαρέος τύπου 
Cayman CF σχεδιάστηκε για να
λειτουργεί ιδανικά με
τρακτέρ μεσαίας-υψηλής ιπποδύναμης.

Isacco Mirandola
After Sales Manager
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Πολλαπλές εργασίες
με ένα μόνο μηχάνημα

ΣΤΑΒΑΡΙΑ
Σχεδιάστηκαν για χρήσεις και 
τύπους εργασίας από τη Στερά 
Ι: από τα βαθιά και εντατικά 
βάθη (έως 30 εκατοστά) έως τα 
επιφανειακά με οποιοδήποτε είδος 
υπολειμμάτων καλλιέργειας ή την 
προετοιμασία της σποροκλίνης 
(έως 15 εκατοστά), το οποίο 
καθιστά το Alpego καλλιεργητές 
πολύ ευέλικτους

10-15 
CM

25-30
CM

ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ
Χάρη στο κεκλιμένο σχήμα τους, 
αυξάνουν την ικανότητα ανάμιξης 
του εδάφους και των υπολειμμάτων 
των καλλιεργειών στην επιφάνεια

ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η χρήση υλικών υψηλής αντοχής 
δίνει στο πλαίσιο του καλλιεργητή 
Cayman πολύ αυξημένη αντοχή 
στην υπερφόρτωση, διατηρώντας 
παράλληλα το βάρος του αρκετά 
χαμηλό.

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
Η διάταξη των σωμάτων σε 3 σειρές 
με απόσταση από κέντρο σε κέντρο 
στα 30 εκ., μαζί με μια υψηλό ελεύθερο 
χώρο από το έδαφος (850 χιλ.)
εγγυάται εξαιρετική απόδοση 
εργασίας. Η ροή του εδάφους μέσα στο 
μηχάνημα εγγυάται μια καλή ανάμιξη 
των υπολειμμάτων της καλλιέργειας, 
αποτρέποντας ταυτόχρονα το 
σχηματισμό αναχώματος.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΑΡΟΣΗ
(καλλιεργητής με σταβάρια με πτερύγια)

ΒΑΘΙΑ ΑΡΟΣΗ  
(Καλλιεργητής με σταβάρια χωρίς πτερυγία)

ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ
Ανάλογα με τον τύπο του εδάφους 
στο οποίο λειτουργεί το μηχάνημα, 
μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 
διαφορετικούς τύπους κυλίνδρων 
με διαφορετικές διαμέτρους. Αυτά 
έχουν ως στόχο τον περαιτέρω 
θρυμματισμό και συμπίεση του 
επεξεργασμένου εδάφους και την 
αύξηση της σταθερότητας του 
μηχανήματος.

ΣΕΤ ΔΙΣΚΩΝ
Μετά το πέρασμα των σωμάτων, 
ένα σετ δίσκων με διάμετρο
460 χιλ., ισοπεδώνει τα εδάφη, 
θάβει τα υπολείμματα των 
καλλιεργειών και γεμίζει τα πιθανά 
υποιλοιπόμενα αυλάκια. Οι δίσκοι 
είναι τοποθετημένοι σε ρουλεμάν 
αυτολιπαινόμενα και ρυθμίζονται 
εύκολα

ΣΤΑΒΑΡΙΑ

ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ

ΣΕΤ ΔΙΣΚΩΝ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ

Η χρήση πτερυγίων αναστροφής 
χώματος βελτιώνει την ανάμειξη 
του εδάφους και των οργανικών 
υπολειμμάτων στην επιφάνεια.
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COMPACT
Το υδραυλικό σύστημα ανάκλησης του κυλίνδρου “Compact” έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τη μεταφορά του 
καλλιεργητή και έχει επίσης πολλά πλεονεκτήματα:

1. Μεγαλύτερη πρόσφυση στον μπροστινό άξονα.
2. Χρήση τρακτέρ χαμηλότερης μάζας.
3. Η προώθηση του κέντρου βάρους προς τα εμπρός συνεπάγεται μείωση μήκους κατά 40% με επακόλουθη μείωση του 
φορτίου μεταφοράς.
4. Το εμπρόσθιο μάζεμα του κυλίνδρου και η ρύθμιση του βάθους εργασίας λαμβάνουν χώρα με δύο ξεχωριστές υδραυλικές 
μπουκάλες.

TOP-MECC
Το σώμα στην έκδοση top-mecc είναι πλήρες με βίδα 
ασφαλείας, το οποίο θα κοπεί παρουσία εμποδίου, 
προστατεύοντας έτσι το πλαίσιο.
Αυτή η λύση μειώνει το συνολικό βάρος του μηχανήματος 
και καθιστά δυνατή τη χρήση του με ελαφρούς 
ελκυστήρες, κάτι που είναι ιδανικό όταν εργάζεστε σε 
χαλαρό έδαφος χωρίς πέτρες.

TOP-SPRING
Το σώμα στην κορυφαία έκδοση top-spring είναι πλήρες 
με ένα σύστημα ασφαλείας διπλού ελατηρίου, το οποίο 
εγγυάται την απόλυτη ελαστικότητα, την υψηλότερη 
σταθερότητα του μηχανήματος και ένα ευρύ φάσμα 
χρήσεων. Αυτή η λύση είναι απαραίτητη όταν πηγαίνετε 
με υψηλή ταχύτητα, ακόμη και σε ανώμαλα, βραχώδη 
ή πολύ σκληρά εδάφη: σε περίπτωση εμποδίου, το 
στέλεχος αναπηδά και τα ελατήρια, τα οποία είναι 
προφορτωμένα στα 700 κιλά για να απορροφούν το 
φορτίο, προστατεύοντας έτσι το πλαίσιο.

Η σωστή διαμόρφωση
για το καλύτερο αποτέλεσμα

Systems System

Κάθε έδαφος έχει τα δικά του 
χαρακτηριστικά, η σωστή επιλογή 
σταβαριών που θα τοποθετηθούν στον 
καλλιεργητή Alpego θα βελτιώσει την 
ποιότητα της εργασίας στο χωράφι και θα 
διατηρήσει την ακεραιότητα του πλαισίου 
με τα χρόνια.

Δ
ιπλό ελατήριο

ΒΙΔΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΠΛΟ 
ΕΛΑΤΗΡΙΟ

Ελάχιστο πλάτος για ιδανική μεταφορά 
στο δρόμο

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ

ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΓΙΑ 
ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ 
ΧΩΜΑΤΟΣ

ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΓΙΑ 
ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ 
ΧΩΜΑΤΟΣ
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Καλλιεργητής βαρέος τύπου CAY-
MAN CA-350 

διαμόρφωση Top-Spring
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Σταθερός καλλιεργητής μοντέλο 
CAYMAN CA, πολυχρηστικό μηχάνημα 
ιδανικό για επιφανειακές εργασίες 
σε καλαμιές αλλά και για ανάμειξη 
του εδάφους σε βαθύτερες εργασίες. 
Διατίθεται σε πλάτη εργασίας 3 και 3,5 
m σε δύο διαφορετικές εκδόσεις (Top-
Mecc και Top-Spring) και είναι ιδανικό 
για τρακτέρ από 110 έως 240 HP.

ΔΙΣΚΟΙ 
Μετά το πέρασμα των σταβαριών, 
οι δίσκοι ισοπεδώνουν το έδαφος, 
θάβουν τα υπολείμματα της 
καλλιέργειας και κλείνουν τυχόν 
αυλάκια που έχουν απομείνει.
Η ρύθμισή τους γίνεται μέσω μιας 
κεντρικής μανιβέλας η οποία
καθορίζει τη διείσδυσή τους
στο έδαφος.

*Διαθέσιμο και στην 
έκδοση Top-Mecc

*Διαθέσιμο και στην 
έκδοση Top-Mecc

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΣ 
ΑΝΤΟΧΗΣ
Κατασκευασμένο από ατσάλι πολύ 
υψηλής αντοχής, επιτρέπει την 
επίτευξη του καλύτερου συμβιβασμού 
μεταξύ αντοχής και ελαφρότητας.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ CA
Πιάσιμο στο τρακτέρ 3ης κατηγ. / 
υδραυλική ή χειροκίνητη ρύθμιση 
κυλίνδρου.
Ανακλαστήρες και φώτα
κατά παραγγελία.

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΜΑΖΕΜΑ 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ
Χάρη στο υδραυλικό μάζεμα του 
κυλίνδρου “Compact”, το κέντρο 
βάρους του μηχανήματος έρχεται 
πιο μπροστά και μειώνεται τόσο 
το μήκος όσο και το φορτίο 
μεταφοράς στο δρόμο.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Possibilità di scelta tra  due versioni: 
corpo ancora Top-Mecc o Top-
Spring, a seconda del terreno e della 
lavorazione.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΣ 
ΑΝΤΟΧΗΣ

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΜΑΖΕΜΑ 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ

ΔΙΣΚΟΙ
ΔΙΣΚΟI ΝΕΟ ΣΠΑΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΨΗΛΗΣ 
ΑΝΤΟΧΗΣ

Ο σταθερός καλλιεργητής,
συμπαγής και ευέλικτος

Σπαστός καλλιεργητής μοντέλο 
CAYMAN CF, επαγγελματικός και 
ευέλικτος, ιδανικός για επιφανειακές 
εργασίες σε καλαμιές αλλά και για 
ανάμειξη του εδάφους σε βαθύτερες 
εργασίες. Διατίθεται σε πλάτος 
εργασίας 4 μτ, σε δύο διαφορετικές 
εκδόσεις (Top-Mecc και Top-Spring) και 
είναι ιδανικός για τρακτέρ από 200 έως 
270 HP.

Ο σπαστός και επαγγελματικός 
καλλιεργητής βαρέος τύπου
σχεδιασμένος για μεσαίες-υψηλές ισχύες

ΝΕΟ ΣΠΑΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΨΗΛΗΣ 
ΑΝΤΟΧΗΣ
Κατασκευασμένο από χάλυβα 
υψηλής αντοχής και χωρισμένο σε 
3 σειρές, επιτρέπει την επίτευξη 
του καλύτερου συμβιβασμού 
μεταξύ αντοχής και ελαφρότητας. 
Είναι επίσης 400 κιλά ελαφρύτερο 
από την παλιά έκδοση.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ CF
Πιάσιμο στο τρακτέρ 3ης κατηγ. / 
υδραυλική ρύθμιση κυλίνδρου / 
πλάτος μεταφοράς 2,8 μτ. ή 2,5 μτ. 
/ ανακλαστήρες και φώτα.

CA-300 TOP-MECC CA-350 TOP-MECC CA-300 TOP-SPRING CA-350 TOP-SPRING

Πλάτος εργασίας (χιλ.) 3000 3500 3000 3500

Πλάτος μεταφοράς με κύλινδρο (χιλ.) 2980 3490 2980 3490

Ιπποδύναμη (HP) 110-200 135-200 120-240 140-240

Βάθος εργασίας (χιλ.) 300 300 300 300

Σταβάρια (αριθμός) 10 12 10 12

Απόσταση μεταξύ σταβαριών (χιλ.) 300 300 300 300

Βάρος με κύλινδρο κλωβό (κιλά) 1455 1665 1910 2155

Βάρος με κύλινδρο δαχτυλίδι (κιλά) 1710 1980 2160 2470

PΒάρος με κύλινδρο με δίσκους (κιλά) 1790 2040 2240 2580

Βάρος με κύλινδρο Flex (κιλά) 1670 1960 2120 2450

CF-400 TOP-MECC CF-400 TOP-SPRING

Πλάτος εργασίας (χιλ.) 4000 4000

Πλάτος μεταφοράς με κύλινδρο (χιλ.) 2800 2800

Ιπποδύναμη (HP) 200-250 200-270

Βάθος εργασίας (χιλ.) 250 250

Σταβάρια (αριθμός) 13 13

Απόσταση μεταξύ σταβαριών (χιλ.) 300 300

Βάρος με κύλινδρο κλωβό (κιλά) 2360 2960

Βάρος με κύλινδρο δαχτυλίδι (κιλά) 2740 3340

PΒάρος με κύλινδρο με δίσκους (κιλά) 2850 3450

Βάρος με κύλινδρο Flex (κιλά) 2670 3270
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CA
 TOP-MECC

CA
 TOP-SPRING

CF
 TOP-MECC

CF
 TOP-SPRING

Η επιλογή του 
κυλίνδρου 

Η επιλογή του 
αξεσουάρ

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΚΛΩΒΟΣ
Κυλίνδρος κατασκευασμένος από ράβδους, επιλέγεται 
συνήθως τόσο λόγω του ότι είναι ελαφρύς όσο και για την 
επιφανειακή ανάμειξη του εδάφους.
Είναι κατάλληλο για θρυμματιστά και όχι πολύ κολλώδη 
εδάφη.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ
Κύλινδρος δακτύλίδι για υψηλό βαθμό θραύσης και r
Το e-comp ενεργεί σε g του εδάφους μέσω δακτυλίων 
σχήματος σφήνας. Οι ειδικές ξύστρες μεταξύ των 
δακτλιδιών θρυμματίζουν τα σβόλια και καθαρίζουν τα 
κενά μεταξύ των δακτυλιδιών.
Είναι κατάλληλο για αργιλώδη και ξηρά εδάφη

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ FLEX
Κάθε δαχτυλίδι αποτελείται από 4 ισχυρά, ανεξάρτητα 
ελατήρια, που εγγυώνται ομοιόμορφη
ενσωμάτωση του εδάφους. Ανεξάρτητες και 
ρυθμιζόμενες ξύστρες τοποθετούνται μεταξύ των 
δακτυλίων. Βοηθούν στις διαδικασίες θρυμματισμού και 
καθαρισμού.
Είναι κατάλληλο για μεσαία και βαριά εδάφη, ακόμη και 
αν υπάρχουν υπολείμματα καλλιεργειών.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΜΕ ΔΙΣΚΟΥΣ
Κύλινδρος κατασκευασμένος από δακτυλίους που 
λαμβάνονται από πιεσμένο ατσάλι.
Προορίζεται να εκφορτώσει μια περαιτέρω πίεση ακόμη 
και κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, αυξάνοντας 
έτσι τον βαθμό θρυμματισμού του.
Είναι κατάλληλο για στεγνά και ξηρά εδάφη.

Για ένα τέλειο αποτέλεσμα Το σωστό αξεσουάρ για κάθε περίσταση

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ COMPACT ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ 
ΧΩΜΑΤΟΣ

ΚΙΤ ΟΠΙΣΘΙΩΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΩΝ 
ΚΑΙ ΦΩΤΩΝ

ΣΤΑΒΑΡΙ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΦΘΟΡΑΣ

ΚΙΤ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΑΓΩΝ 
ΣΠΑΡΤΙΚΩΝ ΜΕ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΜΟ 

Αξεσουάρ Στάνταρντ Δε διατίθεται

Accessoire
CA

 TOP-MECC
CA

 TOP-SPRING
CF

 TOP-MECC
CF

 TOP-SPRING

Υδραυλικη Ρυθμιση Κυλινδρου

Συστημα Compact

Πτερυγιο Για Αναστροφη Χωματος

Κιτ Οπισθιων Ανακλαστηρων Και Φωτων

Σταβαρι Με Ενισχυση Κατα Της Φθορας

Κιτ Αναρτησης Συμπαγων Σπαρτικων Με Διασκορπισμο 



Alpego S.p.a con Socio Unico
Via Giovanni e Giuseppe Cenzato, 9
36045 - Lonigo (VI) Italy
Tel: 0444 646100 
Mail: info@alpego.com
www.alpego.com
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FRESATRICI ED INTERRASASSI

ERPICI ROTANTI PIEGHEVOLIERPICI ROTANTI FISSI

SEMINATRICI TRAMOGGE FRONTALI

RIPUNTATORI

COLTIVATORI TRINCIATRICI

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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