
ΦΡΕΖΕΣ
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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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ALPEGO STANDARD

Tο γκρουπ είναι σχεδιασμένο 
και κατασκευασμένο από την 
ALPEGO.  Αποτελείται από μία σειρά 
γρανάζια που καθιστούν δυνατή 
την αλλαγή της των στροφών 
του άξονα.  Τα κατακόρυφα 
τοποθετημένα γρανάζια έρχονται 
συνεχώς σε επαφή με το έδαφος 
όσο εργάζεται η φρέζα, γεγονός που 
επιτρέπει την έλλειψη φαινομένων 
υπερθέρμανσης του γκρουπ.

Χάρη στα πολλαπλά πλεονεκτήματά 
τους, οι φρέζες ALPEGO 
εξασφαλίζουν εντατική κατεργασία 
εδάφους σε οποιαδήποτε 
κατάσταση, τόσο σε βαριά όσο και 
σε πετρώδη εδάφη.

“Άρχισα να σχεδιάζω φρέζες 
περισσότερα από σαράντα 
χρόνια πριν και πάντα έβλεπα 
την πλευρική μετάδοση ως 
περιορισμό. Δημιούργησα 
λοιπόν το κεντρικό κιβώτιο 
ALPEGO που ήταν μια 
εναλλακτική και επαναστατική 
λύση. 

Luciano Pegoraro
Ceo

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
Όλη η γκάμα φρεζών της ALPEGO 
είναι εξοπλισμένη με το αποκλειστικό 
και κατοχυρωμένο με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας κιβώτιο ταχυτήτων 
κεντρικής μετάδοσης, πλήρως 
σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στο 
εργοστάσιο της ALPEGO.

ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΔΙΠΛΕΣ & 
ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ
Κεντρικές και πλευρικές μηχανικές 
τσιμούχες σε λουτρό λαδιού 
διασφαλίζουν μέγιστη προστασία 
της μετάδοσης σε κάθε κατάσταση 
εργασίας, προστατεύοντας τον 
άξονα από νερό, λάσπη και σκόνη. 
Το σύστημα αυτό επιτρέπει τη χρήση 
της φρέζας ακόμη και όταν αυτή είναι 
βυθισμένη σε νερό.

ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΨΗΛΗΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η επέκταση πλάτους του πλαισίου 
εγγυάται πολύ υψηλότερη αντίσταση 
στα φορτία απ΄ότι στα συμβατικά.  
Το πλαίσιο ALPEGO επειδή δε 
συγκολλάται, εγγυάται περαιτέρω 
αντίσταση στους φόρτους εργασίας, 
μειώνοντας την πιθανότητα 
σπασίματος σε δύσκολες συνθήκες.

- Η καινοτομία και η μοναδικότητα της 
φρέζας ALPEGO συνίσταται στην κεντρική 
μετάδοση με γρανάζια που μεταδίδει τη 
ροπή από το παρτικόφ (PTO) σε 2 ημι-
άξονες.  Αυτό εγγυάται μέγιστη αξιοπιστία 
και λιγότερη απώλεια ισχύος συγκριτικά με 
άλλες φρέζες.

- Το πλάτος λειτουργίας του μηχανήματος 
είναι ίσο με το συνολικό πλάτος της φρέζας 
σε αντίθεση με τις συμβατικές όπου η πλαϊνή 
μετάδοση μειώνει το συνολικό πλάτος της 
φρέζας.

- Σε αντίθεση με τον ανταγωνισμό που 
παρέχει μόνο 2 σημεία στήριξης του άξονα 
(2 πλαϊνά), το σύστημα της ALPEGO με 4 
σημεία στήριξης (2 πλαϊνά - 2 κεντρικά) 
επιτρέπει τη μείωση της κάμψης στον άξονα 
μειώνοντας δραστικά τα φορτία στο γκρουπ 
και τη συντήρηση του μηχανήματος.

-Η απουσία της πλαϊνής μετάδοσης επιτρέπει 
τη βέλτιστη ισορροπία βάρους και στις 
δύο πλευρές και εγγυάται ένα ομοιόμορφο 
βάθος εργασίας σε ολόκληρο το πλάτος.

Κεντρική Μετάδοση 
ALPEGO
Όλη η γκάμα φρεζών της ALPEGO είναι 
εξοπλισμένη με το αποκλειστικό και 
κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
γκρουπ κεντρικής μετάδοσης. 

Τα πλεονεκτήματα των 
φρεζών μας
Οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά

3311 22
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Η σειρά φρεζών ALPEGO ανταποκρίνεται στις υψηλότερες 
επαγγελματικές ανάγκες των αγροτών που αναζητούν 
μηχανήματα μεγάλης διάρκειας και κυρίως με μοναδικές 
τεχνικές λύσεις στην αγορά.

Όλα τα μοντέλα διαθέτουν το αποκλειστικό και 
κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κιβώτιο 
ταχυτήτων κεντρικής μετάδοσης.

Μία γκάμα φρεζών με 
μοναδικές λύσεις
Το ιδανικό εργαλείο για άριστα 
αποτελέσματα

Αρθρωτό σπαστό σύστημα
HP 250-500
Pag. 21

Φρέζα
HP 110-280
Pag. 11

Φρέζα
HP 75-170
Pag. 10

Φρέζα
HP 50-100
Pag. 9

Φρέζα
HP 75-170
Pag. 12 -14

Φρέζα
HP 110-280
Pag. 13 - 15

Φρέζα με αντίστροφη φορά άξονα
HP 75-170
Pag. 19

Φρέζα με αντίστροφη φορά άξονα
HP 110-280
Pag. 20

Σπαστή Φρέζα
HP 130-260
Pag.  22 - 23
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Rotozappa
Η γκάμα φρεζών ALPEGO προσφέρει 
απαράμιλλη ευελιξία.  Η ευρεία 
επιλογή εργαλείων σας επιτρέπει 
να εκτελείτε διαφορετικούς τύπους 
κατεργασίας εδάφους, τεχνικές 
καλλιέργειας ή ενσωμάτωση 
κατάλοιπων σύμφωνα με τις ανάγκες 
του κάθε αγρότη.

Οριζόντιος άξονας με λεπίδες σχήματος L.  Άριστες 
για τον τεμαχισμό και την ταφή γρασιδιού, 
λαχανικών και άλλων επιφανειακών κατάλοιπων, για 
όλα τα εδάφη.

Οριζόντιος άξονας με ίσιες λεπίδες.  Εξαιρετικές 
για πολύ σκληρά και ξηρά εδάφη που έχουν ήδη 
δουλευτεί.

Οριζόντιος άξονας με σχεδόν ίσιες λεπίδες.  Οι 
λεπίδες δουλεύουν πρώτα την άκρη για να 
διασφαλίζεται το βέλτιστο αποτέλεσμα ακόμη και σε 
εξαιρετικά δύσκολα εδάφη.

Η αντίστροφη περιστροφή του άξονα σε συνδυασμό με 
την ύπαρξη χτενιών και μπάρας ισοπέδωσης, επιτρέπει στο 
μαλακό και επεξεργασμένο έδαφος να επιστρέψει στην 
επιφάνεια ενώ ταυτόχρονα  
«καθαρίζει» την επιφάνεια του  
εδάφους από μικρές πέτρες  
(τις βάζει  
από κάτω)

Άξονες για κάθε είδους 
καλλιέργεια
Το ιδανικό εργαλείο για κάθε περίσταση Φρέζα με μαχαιροφόρο άξονα  

για τρακτέρ ως 100HP  
και πλάτος εργασίας ως 2,5μτ.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Σύνδεση στο τρακτέρ – κατηγορία 
2/κιβώτιο ταχυτήτων στις 
540στρ./σταυρός με συμπλέκτη 
ασφαλείας(ολίσθησης)/ κεντρικό 
υνί σβησίματος ίχνους

ΤΣΑΡΟΥΧΙΑ Η ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ
Η φρέζα μπορεί να εξοπλιστεί 
με έναν από τους 4 διαθέσιμους 
κυλίνδρους ή με πλαϊνά τσαρούχια.
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ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

ΤΣΑΡΟΥΧΙΑ Η ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ 
ΚΙΝΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ

Rotozappa
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ
Η κεντρική μετάδοση μεταδίδει τη ροπή από 
το παρτικόφ (PTO) στους δύο ημι-άξονες μέσω 
σταθερών γραναζιών σε λουτρό λαδιού.  Tο 
γκρουπ είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο 
από την ALPEGO.  Τα κατακόρυφα τοποθετημένα 
γρανάζια έρχονται συνεχώς σε επαφή με το έδαφος 
όσο εργάζεται η φρέζα, γεγονός που επιτρέπει την 
έλλειψη φαινομένων υπερθέρμανσης του γκρουπ.  
Υπάρχει επίσης ένα κιβώτιο ταχυτήτων για να 
μπορεί κανείς να αλλάξει τις ταχύτητες περιστροφής 
του άξονα.

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ
Κεντρικές και πλευρικές μηχανικές 
τσιμούχες σε λουτρό λαδιού 
διασφαλίζουν μέγιστη προστασία 
της μετάδοσης ακόμη και σε ακραίες 
συνθήκες εργασίας.
ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
Πίσω κάλυμμα σε κυρτό σχήμα 
“S” με νέο σύστημα με ελατήρια 
αποτελούμενο από δύο ελαστικούς 
βραχίονες

Φρέζα FB για την καλύτερη άροση 
του εδάφους και το τεμαχισμό 
των κατάλοιπων καλλιέργειας σε 
διαφορετικές καταστάσεις.  Mοναδική 
στην κατηγορία της χάρη στο κεντρικό 
κιβώτιο μετάδοσης. Κατασκευασμένη 
από ατσάλι υψηλής αντοχής, διατίθεται 
σε 5 πλάτη εργασίας από 1,6 έως 2,5μτ.  
Ιδανική για τρακτέρ από 50 ως 100HP.

FB-160 FB-180 FB-205 FB-230 FB-250

Πλάτος εργασίας (mm) 1500 1730 1910 2200 2440

Πλάτος μεταφοράς (mm) 1595 1830 2065 2290 2535

Ιπποδύναμη τρακτέρ (HP) 50-100 55-100 60-100 65-100 70-100

Βάθος εργασίας (mm) 220 220 220 220 220

Άξονες (nº) 6 6 8 8 10

Μαχαίρια (nº) 18+18 18+18 24+24 24+24 30+30

Βάρος με τσαρούχια (kg) 560 600 620 680 730

Βάρος με κύλινδρο σπιράλ (kg) 615 730 785 870 905

Βάρος με κύλινδρο κλωβό (kg) 600 730 785 870 905

Βάρος με κύλινδρο με καρφιά (kg) 610 710 765 825 880

Βάρος με κύλινδρο πάκερ (kg) 695 820 880 940 1015
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FZ-300 FZ-360 FZ-400

Πλάτος εργασίας (mm) 2930 3635 4020

Πλάτος μεταφοράς (mm) 3015 3719 4104

Ιπποδύναμη τρακτέρ (HP) 110-280 120-280 130-280

Βάθος εργασίας (mm) 250 250 250

Άξονες (nº) 12 14 16

Μαχαίρια (nº) 33+33 42+42 48+48

Βάρος με τσαρούχια (kg) 1765 1955 2220

Βάρος με κύλινδρο σπιράλ (kg) 1735 1910 2170

Βάρος με κύλινδρο κλωβό (kg) 1780 1950 2195

Βάρος με κύλινδρο με καρφιά (kg) 1780 1950 2195

Βάρος με κύλινδρο πάκερ (kg) 1910 2180 2435

Φρέζα FZ με οριζόντιο άξονα για την 
καλύτερη άροση του εδάφους και την 
ανάμειξη  χόρτων και υπολειμμάτων 
καλλιέργειας σε όλες τις συνθήκες 
εδάφους.  Mοναδική στην κατηγορία 
της χάρη στο κεντρικό κιβώτιο 
μετάδοσης. Κατασκευασμένη από 
ατσάλι υψηλής αντοχής, διατίθεται σε 3 
πλάτη εργασίας 3, 3.6 και 4μτ.  Ιδανική 
για τρακτέρ από 110 ως 280HP.

Φρέζα με μαχαιροφόρο άξονα  
για τρακτέρ ως 280HP  
και πλάτος εργασίας ως 4μτ.

ΚΙΤ ΔΙΠΛΩΝ ΦΛΑΝΤΖΩΝ
Το κιτ διπλών φλαντζών διπλασιάζει 
την αντοχή των φλαντζών και των 
μαχαιριών του άξονα, αυξάνοντας τη 
δύναμη και την αντοχή τους.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Σύνδεση στο τρακτέρ – κατηγορία 3/
κιβώτιο ταχυτήτων στις 1000στρ./σταυρός 
με συμπλέκτη ασφαλείας(ολίσθησης) ή 
συμπλέκτης με καστάνια/ κεντρικό υνί 
σβησίματος ίχνους

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ
Κεντρικές και πλευρικές μηχανικές 
τσιμούχες σε λουτρό λαδιού 
διασφαλίζουν μέγιστη προστασία 
της μετάδοσης ακόμη και σε ακραίες 
συνθήκες εργασίας.

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕ ΛΑΒΗ 
Κάλυμμα σχεδιασμένο με καμπύλη 
τύπου “S” με νέο σύστημα με 
ελατήρια και κεντρική λαβή για 
διευκόλυνση της ρύθμισης.
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ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕ ΛΑΒΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ 
ΚΙΝΗΣΗΣ

ΚΙΤ ΔΙΠΛΩΝ ΦΛΑΝΤΖΩΝ

Rotozappa

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ
Η κεντρική μετάδοση μεταδίδει τη ροπή από 
το παρτικόφ (PTO) στους δύο ημι-άξονες μέσω 
σταθερών γραναζιών σε λουτρό λαδιού.  Tο 
γκρουπ είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο 
από την ALPEGO.  Τα κατακόρυφα τοποθετημένα 
γρανάζια έρχονται συνεχώς σε επαφή με το έδαφος 
όσο εργάζεται η φρέζα, γεγονός που επιτρέπει την 
έλλειψη φαινομένων υπερθέρμανσης του γκρουπ.  
Υπάρχει επίσης ένα κιβώτιο ταχυτήτων για να 
μπορεί κανείς να αλλάξει τις ταχύτητες περιστροφής 
του άξονα.

ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΨΗΛΗΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το πλαίσιο ALPEGO επειδή δε βιδώνεται, 
εγγυάται περαιτέρω αντίσταση στους 
φόρτους εργασίας, μειώνοντας την 
πιθανότητα θραύσης σε δύσκολες 
συνθήκες.

ΚΙΤ ΔΙΠΛΩΝ ΦΛΑΝΤΖΩΝ
Το κιτ διπλών φλαντζών διπλασιάζει 
την αντοχή των φλαντζών και των 
μαχαιριών του άξονα, αυξάνοντας τη 
δύναμη και την αντοχή τους.

Φρέζα FG με οριζόντιο άξονα για την 
καλύτερη άροση του εδάφους και την 
ανάμειξη  χόρτων και υπολειμμάτων 
καλλιέργειας σε όλες τις συνθήκες 
εδάφους.  Mοναδική στην κατηγορία 
της χάρη στο κεντρικό κιβώτιο 
μετάδοσης. Κατασκευασμένη από 
ατσάλι υψηλής αντοχής, είναι διαθέσιμη 
σε πλάτη εργασίας 2,5 και 3μτ.  Ιδανική 
για τρακτέρ από 75 ως 170HP.

Φρέζα με μαχαιροφόρο άξονα  
για τρακτέρ ως 170HP  
και πλάτος εργασίας ως 3μτ.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Σύνδεση στο τρακτέρ – κατηγορία 2/
κιβώτιο ταχυτήτων στις 540στρ./σταυρός 
με συμπλέκτη ασφαλείας(ολίσθησης)/ 
κεντρικό υνί σβησίματος ίχνους

ΤΣΑΡΟΥΧΙΑ Η ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ
Η φρέζα μπορεί να εξοπλιστεί 
με έναν από τους 4 διαθέσιμους 
κυλίνδρους ή με πλαϊνά τσαρούχια.
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ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΨΗΛΗΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΣΑΡΟΥΧΙΑ Η ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ 
ΚΙΝΗΣΗΣ

ΚΙΤ ΔΙΠΛΩΝ ΦΛΑΝΤΖΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ
Η κεντρική μετάδοση μεταδίδει τη ροπή από 
το παρτικόφ (PTO) στους δύο ημι-άξονες μέσω 
σταθερών γραναζιών σε λουτρό λαδιού.  Tο 
γκρουπ είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο 
από την ALPEGO.  Τα κατακόρυφα τοποθετημένα 
γρανάζια έρχονται συνεχώς σε επαφή με το έδαφος 
όσο εργάζεται η φρέζα, γεγονός που επιτρέπει την 
έλλειψη φαινομένων υπερθέρμανσης του γκρουπ.  
Υπάρχει επίσης ένα κιβώτιο ταχυτήτων για να 
μπορεί κανείς να αλλάξει τις ταχύτητες περιστροφής 
του άξονα.

FG-250 FG-300

Πλάτος εργασίας (mm) 2440 2910

Πλάτος μεταφοράς (mm) 2515 3000

Ιπποδύναμη τρακτέρ (HP) 75-170 85-170

Βάθος εργασίας (mm) 240 240

Άξονες (nº) 10 12

Μαχαίρια (nº) 30+30 36+36

Βάρος με τσαρούχια (kg) 940 1020

Βάρος με κύλινδρο σπιράλ (kg) 1160 1265

Βάρος με κύλινδρο κλωβό (kg) 1130 1230

Βάρος με κύλινδρο με καρφιά (kg) 1135 1245

Βάρος με κύλινδρο πάκερ (kg) 1270 1405
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ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑ
Η ενισχυμένη πόρτα μπορεί να
ρυθμίζεται χειροκίνητα ή 
υδραυλικά για να ληφθεί το 
επιθυμητό στρώμα επικάλυψης. 
Διαθέτει
επιπλέον 4 ελατήρια για
απόσβεση κραδασμών.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Πλαίσιο με πιασίματα 2ης -3ης 
κατηγορίας στο τρακτέρ / 
κιβώτιο ταχυτήτων 1000 στρ. / 
BIO εξοπλισμένο με 6 ενισχυμένα 
μαχαίρια και ενισχυτικές αντι-
φλάντζες / Ρύθμιση πίσω πόρτας με 
υδραυλικό έλεγχο / Ζεύγος τροχών 
/ Πλαϊνές προεκτάσεις πόρτας.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑ
Το κιβώτιο ταχυτήτων έχει 
σχεδιαστεί για αυξημένες 
στροφές, από τις υψηλότερες της 
κατηγορίας, βασικό στις 320 σ.α.λ. 
και προαιρετικό έως τις 400 σ.α.λ. 
Μπορεί επίσης να επαναφερθεί 
στην αρχική τυπική ταχύτητα.

FG BIO-250 FG BIO-300

Πλάτος εργασίας (mm) 2440 2910

Πλάτος μεταφοράς (mm) 2515 3000

Ιπποδύναμη τρακτέρ (HP) 75-160 85-160

Βάθος εργασίας (mm) 100 100

Άξονες (nº) 10 12

Μαχαίρια (nº) 30+30 36+36

Βάρος (kg) 1300 1380

Με βάση τη φρέζα FG δημιουργήσαμε 
την παραλλαγή «BIO» που επιτρέπει 
τη μείωση της διάβρωσης και της 
συμπίεσης του εδάφους. Επιπλέον, 
δουλεύοντας πιο επιφανειακά, επιτρέπει 
την αύξηση της ταχύτητας εργασίας. 
Μοναδική στην κατηγορία του χάρη στο 
κεντρικό κιβώτιο ταχυτήτων, διατίθεται 
σε πλάτη εργασίας 2,5 και 3 μτ. και 
ιδανική για τρακτέρ έως 160 hp.

Φρέζα με μαχαιροφόρο άξονα  
για τρακτέρ ως 160HP  
και πλάτος εργασίας ως 3μτ.
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ΑΞΟΝΑΣ BIO
Άξονας με κατάλληλα κεκλιμένα 
μαχαίρια για μείωση της 
πρόσκρουσης με το έδαφος και 
επίτευξη εξαιρετικής ανάμειξης της 
οργανικής μάζας. Στηριγμένο σε 
4 ρουλεμάν σε λουτρό λαδιού με 
κεντρικές και πλευρικές αδιάβροχες 
τσιμούχες, είναι εξοπλισμένο 
στάνταρντ με αντι-φλάντζες.

ΔΙΠΛΟ ΖΕΥΓΟΣ ΤΡΟΧΩΝ
Οι τροχοί, με ρύθμιση χιλιοστού, 
ρυθμίζουν το βάθος εργασίας από 
3 έως 9 εκ. και υποβοηθούνται από 
τα ρυθμιζόμενα πλαϊνά τσαρούχια.

(Ελαστικά: 23x10,5-12 8 PR)ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙ-ΠΛΑΙΣΙΟ
Το κεντρικό πλαίσιο μπορεί να αφαιρεθεί 
για να έχει τη μέγιστη ευελιξία χρήσης της 
φρέζας, μεταξύ κανονικής και “ΒΙΟ”. Τα 
πιασίματα είναι της 3ης και 4ης κατηγορίας.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ 
Το μηχάνημα διατηρεί όλα τα χαρακτηριστικά 
της φρέζας FG με κεντρικό κιβώτιο 
ταχυτήτων εξ ολοκλήρου σχεδιασμένο και 
κατασκευασμένο από την Alpego.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑ

ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑ

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙ-ΠΛΑΙΣΙΟ

ΑΞΟΝΑΣ BIO

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ 

ΔΙΠΛΟ ΖΕΥΓΟΣ ΤΡΟΧΩΝ

Άξονας με κατάλληλα κεκλιμένα 
μαχαίρια για μείωση της πρόσκρουσης 
με το έδαφος και επίτευξη εξαιρετικής 
ανάμειξης της οργανικής μάζας.
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Φρέζα LG με οριζόντιο άξονα 
εξοπλισμένη με μαχαίρια για την 
καλύτερη άροση σκληρού  και ξηρού 
εδάφους που έχει ήδη δουλευτεί.  
Mοναδική στην κατηγορία της χάρη 
στο κεντρικό κιβώτιο μετάδοσης. 
Διατίθεται σε πλάτη εργασίας 2,5 και 
3μτ.  Ιδανική για τρακτέρ από 75 ως 
170HP.

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ
Κεντρικές και πλευρικές μηχανικές 
τσιμούχες σε λουτρό λαδιού 
διασφαλίζουν μέγιστη προστασία 
της μετάδοσης ακόμη και σε ακραίες 
συνθήκες εργασίας.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Σύνδεση στο τρακτέρ – κατηγορία 2/
κιβώτιο ταχυτήτων στις 1000στρ./σταυρός 
με συμπλέκτη ασφαλείας(ολίσθησης)/ 
κεντρικό υνί σβησίματος ίχνους

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
Πίσω κάλυμμα σε κυρτό σχήμα 
“S” με νέο σύστημα με ελατήρια 
αποτελούμενο από δύο ελαστικούς 
βραχίονες.

ΜΠΑΡΑ ΙΣΟΠΕΔΩΣΗΣ 
ΠΙΑΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟ
Η μπάρα ισοπέδωσης είναι πιασμένη 
απευθείας στον κύλινδρο βελτιώνοντας 
την ποιότητα ισοπέδωσης.

Φρέζα με μαχαιροφόρο άξονα  
για τρακτέρ ως 170HP  
και πλάτος εργασίας ως 3μτ.
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LG-250 LG-300

Πλάτος εργασίας (mm) 2440 2910

Πλάτος μεταφοράς (mm) 2550 3020

Ιπποδύναμη τρακτέρ (HP) 75-170 85-170

Βάθος εργασίας (mm) 240 240

Άξονες (nº) 20 24

Μαχαίρια (nº) 40+40 48+48

Βάρος με κύλινδρο σπιράλ (kg) 1145 1260

Βάρος με κύλινδρο κλωβό (kg) 1115 1225

Βάρος με κύλινδρο με καρφιά (kg) 1130 1240

Βάρος με κύλινδρο πάκερ (kg) 1255 1400

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ 
ΚΙΝΗΣΗΣ

ΜΠΑΡΑ ΙΣΟΠΕΔΩΣΗΣ 
ΠΙΑΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟ

Rotolama

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ
Η κεντρική μετάδοση μεταδίδει τη ροπή από 
το παρτικόφ (PTO) στους δύο ημι-άξονες μέσω 
σταθερών γραναζιών σε λουτρό λαδιού.  Tο 
γκρουπ είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο 
από την ALPEGO.  Τα κατακόρυφα τοποθετημένα 
γρανάζια έρχονται συνεχώς σε επαφή με το έδαφος 
όσο εργάζεται η φρέζα, γεγονός που επιτρέπει την 
έλλειψη φαινομένων υπερθέρμανσης του γκρουπ.  
Υπάρχει επίσης ένα κιβώτιο ταχυτήτων για να 
μπορεί κανείς να αλλάξει τις ταχύτητες περιστροφής 
του άξονα.

Φρέζα LZ με οριζόντιο άξονα 
εξοπλισμένη με μαχαίρια  για την 
καλύτερη άροση σκληρού  και ξηρού 
εδάφους που έχει ήδη δουλευτεί.  
Mοναδική στην κατηγορία της χάρη 
στο κεντρικό κιβώτιο μετάδοσης. 
Διατίθεται σε πλάτη εργασίας 3 και 
4μτ.  Ιδανική για τρακτέρ από 110 ως 
280HP.

ΜΠΑΡΑ ΙΣΟΠΕΔΩΣΗΣ 
ΠΙΑΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟ
Η μπάρα ισοπέδωσης είναι πιασμένη 
απευθείας στον κύλινδρο βελτιώνοντας 
την ποιότητα ισοπέδωσης.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Σύνδεση στο τρακτέρ – κατηγορία 3/κιβώτιο 
ταχυτήτων στις 1000στρ./σταυρός με συμπλέκτη 
ασφαλείας(ολίσθησης) ή συμπλέκτης με καστάνια/ 
κεντρικό υνί σβησίματος ίχνους

ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΨΗΛΗΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το πλαίσιο ALPEGO επειδή δε βιδώνεται, 
εγγυάται περαιτέρω αντίσταση στους φόρτους 
εργασίας, μειώνοντας την πιθανότητα θραύσης 
σε δύσκολες συνθήκες.

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ
Κεντρικές και πλευρικές μηχανικές 
τσιμούχες σε λουτρό λαδιού 
διασφαλίζουν μέγιστη προστασία 
της μετάδοσης ακόμη και σε ακραίες 
συνθήκες εργασίας.

Φρέζα με μαχαιροφόρο άξονα  
για τρακτέρ ως 280HP  
και πλάτος εργασίας ως 4μτ.
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LZ-300 LZ-400

Πλάτος εργασίας (mm) 2930 4020

Πλάτος μεταφοράς (mm) 3015 4104

Ιπποδύναμη τρακτέρ (HP) 110-280 130-280

Βάθος εργασίας (mm) 250 250

Άξονες (nº) 22 32

Μαχαίρια (nº) 44+44 64+64

Βάρος με κύλινδρο σπιράλ (kg) 1740 2190

Βάρος με κύλινδρο κλωβό (kg) 1715 2130

Βάρος με κύλινδρο με καρφιά (kg) 1760 2155

Βάρος με κύλινδρο πάκερ (kg) 1890 2395

ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΨΗΛΗΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ 
ΚΙΝΗΣΗΣ

ΜΠΑΡΑ ΙΣΟΠΕΔΩΣΗΣ 
ΠΙΑΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟ

Rotolama
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ
Η κεντρική μετάδοση μεταδίδει τη ροπή από 
το παρτικόφ (PTO) στους δύο ημι-άξονες μέσω 
σταθερών γραναζιών σε λουτρό λαδιού.  Tο 
γκρουπ είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο 
από την ALPEGO.  Τα κατακόρυφα τοποθετημένα 
γρανάζια έρχονται συνεχώς σε επαφή με το έδαφος 
όσο εργάζεται η φρέζα, γεγονός που επιτρέπει την 
έλλειψη φαινομένων υπερθέρμανσης του γκρουπ.  
Υπάρχει επίσης ένα κιβώτιο ταχυτήτων για να 
μπορεί κανείς να αλλάξει τις ταχύτητες περιστροφής 
του άξονα.
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ΜΠΑΡΑ ΙΣΟΠΕΔΩΣΗΣ 
ΠΙΑΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟ
Η μπάρα ισοπέδωσης είναι πιασμένη 
απευθείας στον κύλινδρο βελτιώνοντας 
την ποιότητα ισοπέδωσης.

Φρέζα KG με οριζόντιο άξονα εξοπλισμένη 
με σχεδόν ίσιες λεπίδες που δουλεύουν την 
άκρη ώστε να διασφαλίζεται το βέλτιστο 
αποτέλεσμα ακόμη και σε εξαιρετικά 
δύσκολα εδάφη.  Mοναδική στην κατηγορία 
της χάρη στο κεντρικό κιβώτιο μετάδοσης. 
Κατασκευασμένη από ατσάλι υψηλής 
αντοχής, διατίθεται σε πλάτη εργασίας 2,5 και 
3μτ. Ιδανική για τρακτέρ από 75 ως 170HP.

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ
Κεντρικές και πλευρικές μηχανικές τσιμούχες 
σε λουτρό λαδιού διασφαλίζουν μέγιστη 
προστασία της μετάδοσης ακόμη και σε 
ακραίες συνθήκες εργασίας.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Σύνδεση στο τρακτέρ – κατηγορία 
2/κιβώτιο ταχυτήτων στις 
1000στρ./σταυρός με συμπλέκτη 
ασφαλείας(ολίσθησης)/ κεντρικό υνί 
σβησίματος ίχνους

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
Πίσω κάλυμμα σε κυρτό σχήμα 
“S” με νέο σύστημα με ελατήρια 
αποτελούμενο από δύο ελαστικούς 
βραχίονες

Φρέζα με μαχαιροφόρο άξονα  
για τρακτέρ ως 170HP  
και πλάτος εργασίας ως 3μτ.
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KG-250 KG-300

Πλάτος εργασίας (mm) 2440 2910

Πλάτος μεταφοράς (mm) 2550 3020

Ιπποδύναμη τρακτέρ (HP) 75-170 85-170

Βάθος εργασίας (mm) 240 240

Άξονες (nº) 20 24

Μαχαίρια (nº) 40+40 48+48

Βάρος με κύλινδρο σπιράλ (kg) 1165 1270

Βάρος με κύλινδρο κλωβό (kg) 1135 1235

Βάρος με κύλινδρο με καρφιά (kg) 1140 1250

Βάρος με κύλινδρο πάκερ (kg) 1275 1410

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ 
ΚΙΝΗΣΗΣ

ΜΠΑΡΑ ΙΣΟΠΕΔΩΣΗΣ 
ΠΙΑΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ 
ΚΥΛΙΝΔΡΟ

Rotopik

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ
Η κεντρική μετάδοση μεταδίδει τη ροπή από 
το παρτικόφ (PTO) στους δύο ημι-άξονες μέσω 
σταθερών γραναζιών σε λουτρό λαδιού.  Tο 
γκρουπ είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο 
από την ALPEGO.  Τα κατακόρυφα τοποθετημένα 
γρανάζια έρχονται συνεχώς σε επαφή με το έδαφος 
όσο εργάζεται η φρέζα, γεγονός που επιτρέπει την 
έλλειψη φαινομένων υπερθέρμανσης του γκρουπ.  
Υπάρχει επίσης ένα κιβώτιο ταχυτήτων για να 
μπορεί κανείς να αλλάξει τις ταχύτητες περιστροφής 
του άξονα.

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ
Κεντρικές και πλευρικές μηχανικές τσιμούχες 
σε λουτρό λαδιού διασφαλίζουν μέγιστη 
προστασία της μετάδοσης ακόμη και σε 
ακραίες συνθήκες εργασίας.

Φρέζα KZ με οριζόντιο άξονα εξοπλισμένη 
με σχεδόν ίσιες λεπίδες που δουλεύουν την 
άκρη ώστε να διασφαλίζεται το βέλτιστο 
αποτέλεσμα ακόμη και σε εξαιρετικά 
δύσκολα εδάφη.  Mοναδική στην κατηγορία 
της χάρη στο κεντρικό κιβώτιο μετάδοσης. 
Κατασκευασμένη από ατσάλι υψηλής 
αντοχής, διατίθεται σε πλάτη εργασίας 3 και 
4μτ. Ιδανική για τρακτέρ από 110 ως 280HP.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Σύνδεση στο τρακτέρ – κατηγορία 3/
κιβώτιο ταχυτήτων στις 1000στρ./σταυρός 
με συμπλέκτη ασφαλείας(ολίσθησης) ή 
συμπλέκτης με καστάνια / κεντρικό υνί 
σβησίματος ίχνους

ΜΠΑΡΑ ΙΣΟΠΕΔΩΣΗΣ 
ΠΙΑΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟ
Η μπάρα ισοπέδωσης είναι πιασμένη 
απευθείας στον κύλινδρο βελτιώνοντας 
την ποιότητα ισοπέδωσης.

ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΨΗΛΗΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το πλαίσιο ALPEGO επειδή δε βιδώνεται, 
εγγυάται περαιτέρω αντίσταση στους φόρτους 
εργασίας, μειώνοντας την πιθανότητα θραύσης 
σε δύσκολες συνθήκες.

Φρέζα με μαχαιροφόρο άξονα  
για τρακτέρ ως 280HP  
και πλάτος εργασίας ως 4μτ.
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KZ-300 KZ-400

Πλάτος εργασίας (mm) 2930 4020

Πλάτος μεταφοράς (mm) 3015 4104

Ιπποδύναμη τρακτέρ (HP) 110-280 130-280

Βάθος εργασίας (mm) 250 250

Άξονες (nº) 22 32

Μαχαίρια (nº) 44+44 64+64

Βάρος με κύλινδρο σπιράλ (kg) 1730 2180

Βάρος με κύλινδρο κλωβό (kg) 1705 2130

Βάρος με κύλινδρο με καρφιά (kg) 1750 2155

Βάρος με κύλινδρο πάκερ (kg) 1880 2395

ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΨΗΛΗΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ 
ΚΙΝΗΣΗΣ

ΜΠΑΡΑ ΙΣΟΠΕΔΩΣΗΣ 
ΠΙΑΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ 
ΚΥΛΙΝΔΡΟ

Rotopik
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ
Η κεντρική μετάδοση μεταδίδει τη ροπή από 
το παρτικόφ (PTO) στους δύο ημι-άξονες μέσω 
σταθερών γραναζιών σε λουτρό λαδιού.  Tο 
γκρουπ είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο 
από την ALPEGO.  Τα κατακόρυφα τοποθετημένα 
γρανάζια έρχονται συνεχώς σε επαφή με το έδαφος 
όσο εργάζεται η φρέζα, γεγονός που επιτρέπει την 
έλλειψη φαινομένων υπερθέρμανσης του γκρουπ.  
Υπάρχει επίσης ένα κιβώτιο ταχυτήτων για να 
μπορεί κανείς να αλλάξει τις ταχύτητες περιστροφής 
του άξονα.
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Rotozappa

11

Η σπαστή φρέζα POKER, μοναδική 
στην κατηγορία της χάρη στο 
διπλό κεντρικό κιβώτιο ταχυτήτων, 
είναι κατασκευασμένη από ατσάλι 
υψηλής αντοχής. Διατίθεται σε πλάτη 
εργασίας από 3,6 έως 5 μτ. και πλάτη 
μεταφοράς στο δρόμο 2,4 μτ., είναι 
ιδανική για τρακτέρ από 130 έως 260 
HP..

Σπαστή φρέζα
για τρακτέρ έως 260 HP
και πλάτος εργασίας έως 5 μτ.

ΔΙΠΛΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ 
ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΣΕ ΛΟΥΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ. 
Η ισχύς μεταδίδεται από το κεντρικό 
γκρουπ της φρέζας σε τέσσερις 
χωριστούς άξονες μέσω δύο μειωτήρων 
με γρανάζια σε λουτρό λαδιού. 
Σχεδιασμένος και κατασκευασμένος 
από την Alpego, ο μειωτήρας λειτουργεί 
πάντα σε επαφή με το έδαφος που 
διαχέει τη θερμότητά του. Υπάρχει επίσης 
κιβώτιο ταχυτήτων για να μεταβάλλονται 
οι ταχύτητες περιστροφής του άξονα.

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ
Κεντρικές και πλευρικές μηχανικές τσιμούχες 
σε λουτρό λαδιού διασφαλίζουν μέγιστη 
προστασία της μετάδοσης ακόμη και σε 
ακραίες συνθήκες εργασίας.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ 
ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΤΣΑΛΙ
Πλαίσιο κατασκευασμένο από ατσάλι 
υψηλής ποιότητας για εξασφάλιση 
μέγιστης αντοχής και ελαστικότητας.

ΑΞΟΝΑΣ ΜΕ 6 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ 
ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΦΛΑΝΤΖΑ
Η αντιφλάντζα, σε συνδυασμό 
με τα ενισχυμένα μαχαίρια, 
διπλασιάζει τη δύναμη και την 
ανθεκτικότητα του άξονα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΜΕ 
ΓΑΝΤΖΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Αυτόματη υδραυλική απελευθέρωση 
των γάντζων ασφαλείας κατά το 
άνοιγμα του μηχανήματος. 
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ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΜΑΝΙΒΕΛΑ
Πόρτα σε σχήμα “S” με νέα 
ελατήρια για απόσβεση 
κραδασμών και κεντρική μανιβέλα 
για διευκόλυνση της ρύθμισης.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΠΛΩΤΟΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΜΕΝΟΣ ΣΕ 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ
Με αυτό το σύστημα ο κύλινδρος 
διατηρεί πάντα την ίδια κλίση

ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑ
Διπλό κεντρικό κιβώτιο ταχυτήτων 
με γρανάζια σε λουτρό λαδιού, 
αποκλειστικά πατενταρισμένο, 
μοναδικό στην αγορά.

ΔΙΠΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 
ΠΛΑΓΙΟΥΣ ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ
Η φρέζα είναι εξοπλισμένη στάνταρ με 
δύο αυτόματους πλευρικούς σταυρούς 
Walterscheid με καστάνια για την 
αποφυγή υπερφόρτωσης κατά τη χρήση.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Πιάσιμο στο τρακτέρ 3ης και 4ης 
κατηγορίας / PTO 1000 σ.α.λ. 
αλλαγή ταχύτητας (στροφές 
άξονα 244) / 1” 3/8 Z = 6 κεντρικός 
σταυρός / Γκρουπ 3 ταχυτήτων / 
Πίσω φώτα και ανακλαστήρες / 
Κεντρικό υνί εργασίας.

POKER-360 POKER-400 POKER-460 POKER-500

Πλάτος εργασίας (mm) 3660 3995 4462 4940

Πλάτος μεταφοράς στο δρόμο (χιλ.) 3720 4051 4525 4995

Πλάτος μεταφοράς (mm) 2400 2400 2400 2400

Ιπποδύναμη τρακτέρ (HP) 130-260 140-260 150-260 160-260

Βάθος εργασίας (mm) 240 240 240 240

Άξονες (nº) 16 16 20 20

Μαχαίρια (nº) 48+48 48+48 60+60 60+60

Βάρος με κύλινδρο πάκερ (kg) 2290 2545 2690 3075

Βάρος με κύλινδρο κλωβό (kg) - 2210 2440 2785

Βάρος με κύλινδρο σπιράλ (kg) - 2340 2470 2830

Βάρος με κύλινδρο με καρφιά (kg) - 2360 2460 2860 ΣΗ
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ΔΙΠΛΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΣΕ 
ΛΟΥΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ. 

ΑΞΟΝΑΣ ΜΕ 6 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ 
ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΦΛΑΝΤΖΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ
 ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 
ΑΤΣΑΛΙ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΜΕ 
ΓΑΝΤΖΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ 
ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ

ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑ

ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΜΑΝΙΒΕΛΑ

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΠΛΩΤΟΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΜΕΝΟΣ ΣΕ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ

ΔΙΠΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 
ΠΛΑΓΙΟΥΣ ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ

ΠΛΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2,45 ΜΤ.
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Αυτά τα μηχανήματα επεξεργάζονται το χώμα και θάβουν 
μικρές πέτρες, σβώλους και επιφανειακά κατάλοιπα με μεγάλη 
αποτελεσματικότητα ακόμη και σε περιοχές που δεν έχουν 
προηγουμένως δουλευτεί και σε ιδιαιτέρως βαριά εδάφη.
Η αντίστροφη φορά του άξονα, σε συνδυασμό με ένα πλέγμα 
χτενιών - που «βάζει» τις πέτρες στο υπέδαφος - και μια 
μπάρα ισοπέδωσης, επιτρέπει να φέρει μαλακό έδαφος καλά 
ψιλοχωματισμένο στην επιφάνεια, διευκολύνοντας τις επακόλουθες 
μηχανικές εργασίες σποράς.
Ιδανικό τόσο για καλλιέργειες κηπευτικών όσο και για εργασία 
σε ανοιχτές καλλιέργειες,  επιτρέπουν τη δημιουργία εξαιρετικών 
σποροκλινών με εξαιρετική διαπερατότητα που παραμένουν 
σταθερές καθ ‘όλη τη διάρκεια του κύκλου σποράς.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΑ ΑΞΟΝΑ
Μοναδικός στην αγορά χάρη στην 
κεντρική μετάδοση, ο άξονας της 
σειράς “Inversa” έχει τελειοποιηθεί 
προκειμένου να δουλεύει ακόμη και 
σε βαριά και πετρώδη εδάφη.

ΠΛΕΓΜΑ ΚΤΕΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΡΑ 
ΙΣΟΠΕΔΩΣΗΣ
Το πλέγμα κτενιών αποτελείται από 
δύο παράλληλες σειρές χτενιών 
που «μπλοκάρουν» τις πέτρες που 
ανεβαίνουν προς την επιφάνεια, 
φιλτράροντας το ψιλοχωματισμένο 
χώμα που έτσι εναποτίθεται στην 
επιφάνεια και ισοπεδώνεται από τη 
μπάρα που καλύπτει τις πέτρες.

ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΔΑΦΟΥΣ
Το έργο του ενδιάμεσου στρώματος 
επιτρέπει τη δημιουργία δύο 
διακριτών στρωμάτων εδάφους:  
το ανώτερο στρώμα (A), μαλακό 
και ψιλοχωματισμένο, εγγυάται τις 
βέλτιστες συνθήκες για την επόμενη 
σπορά και το πετρώδες υπόστρωμα 
(Β) περιέχει τις θαμμένες πέτρες.

ΕΠΑΝΩ ΣΤΡΩΣΗ. 
ΨΙΛΟΧΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ 
ΧΩΜΑ

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ, 
ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΟ 
ΕΔΑΦΟΣ

Προηγμένος σχεδιασμός και τεχνική 

System

Φρέζα με αντίστροφη φορά άξονα 
Inversa IZ
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Inversa Inversa

IG-250 IG-300

Πλάτος εργασίας (mm) 2440 2910

Πλάτος μεταφοράς (mm) 2550 3020

Ιπποδύναμη τρακτέρ (HP) 75-170 85-170

Βάθος εργασίας (mm) 240 240

Άξονες (nº) 10 12

Μαχαίρια (nº) 30+30 36+36

Βάρος με κύλινδρο σπιράλ (kg) 1350 1530

Βάρος με κύλινδρο κλωβό (kg) 1320 1495

Βάρος με κύλινδρο με καρφιά (kg) 1460 1670

Βάρος με κύλινδρο πάκερ (kg) 1440 1630

Inversa

Φρέζα ενταφιασμού πετρών Inversa IG ιδανική 
για θάψιμο πετρών, σβώλων και υπολειμμάτων 
καλλιεργειών με μεγάλη αποτελεσματικότητα. 
Σας επιτρέπει να επαναφέρετε το μαλακό χώμα 
στην επιφάνεια, διευκολύνοντας τις επόμενες 
λειτουργίες. Μοναδικό στην κατηγορία 
του χάρη στο κεντρικό κιβώτιο ταχυτήτων, 
είναι κατασκευασμένο από χάλυβα υψηλής 
αντοχής, διαθέσιμο σε πλάτη εργασίας 2,5 και 3 
μτ. και ιδανικό για τρακτέρ έως 170 HP.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ 
ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΤΣΑΛΙ
Πλαίσιο κατασκευασμένο από ατσάλι 
υψηλής ποιότητας για εξασφάλιση 
μέγιστης αντοχής και ελαστικότητας.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Σύνδεση στο τρακτέρ – κατηγορία 2/
κιβώτιο ταχυτήτων στις 1000στρ./
συμπλέκτης αυτόμ. με καστάνια/
κεντρικό υνί σβησίματος ίχνους

ΑΞΟΝΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΑ
Η αντίστροφη φορά του άξονα σε 
συνδυασμό με το πλέγμα χτενιών και 
την μπάρα ισοπέδωσης επιτρέπει να 
επαναφέρει ψιλοχωματισμένο χώμα 
στην επιφάνεια.

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ
Κεντρικές και πλευρικές μηχανικές 
τσιμούχες σε λουτρό λαδιού 
διασφαλίζουν μέγιστη προστασία 
της μετάδοσης ακόμη και σε ακραίες 
συνθήκες εργασίας.

Φρέζα ενταφιασμού πετρών με άξονα
αντίστροφης περιστροφής
για τρακτέρ έως 170 HP
και πλάτος εργασίας έως 3 μτ.
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ 
ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΤΣΑΛΙ

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ 
ΚΙΝΗΣΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΜΕ 
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΑ
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ
Η κεντρική μετάδοση μεταδίδει τη ροπή από 
το παρτικόφ (PTO) στους δύο ημι-άξονες μέσω 
σταθερών γραναζιών σε λουτρό λαδιού.  Tο 
γκρουπ είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο 
από την ALPEGO.  Τα κατακόρυφα τοποθετημένα 
γρανάζια έρχονται συνεχώς σε επαφή με το έδαφος 
όσο εργάζεται η φρέζα, γεγονός που επιτρέπει την 
έλλειψη φαινομένων υπερθέρμανσης του γκρουπ.  
Υπάρχει επίσης ένα κιβώτιο ταχυτήτων για να 
μπορεί κανείς να αλλάξει τις ταχύτητες περιστροφής 
του άξονα.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ 
ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΤΣΑΛΙ
Πλαίσιο κατασκευασμένο από ατσάλι 
υψηλής ποιότητας για εξασφάλιση 
μέγιστης αντοχής και ελαστικότητας.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Σύνδεση στο τρακτέρ – κατηγορία 3/
κιβώτιο ταχυτήτων στις 1000στρ./
συμπλέκτης αυτόμ. με καστάνια/
κεντρικό υνί σβησίματος ίχνους

ΑΞΟΝΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΑ
Η αντίστροφη φορά του άξονα σε 
συνδυασμό με το πλέγμα χτενιών και 
την μπάρα ισοπέδωσης επιτρέπει να 
επαναφέρει ψιλοχωματισμένο χώμα 
στην επιφάνεια.

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ
Κεντρικές και πλευρικές μηχανικές 
τσιμούχες σε λουτρό λαδιού 
διασφαλίζουν μέγιστη προστασία 
της μετάδοσης ακόμη και σε ακραίες 
συνθήκες εργασίας.

Φρέζα ενταφιασμού πετρών Inversa IZ 
ιδανική για την ταφή πετρών, σβώλων και 
υπολειμμάτων καλλιεργειών με μεγάλη 
αποτελεσματικότητα. Σας επιτρέπει να 
επαναφέρετε το μαλακό χώμα στην επιφάνεια, 
διευκολύνοντας τις επόμενες λειτουργίες. 
Μοναδικό στην κατηγορία του χάρη στο 
κεντρικό κιβώτιο ταχυτήτων, διατίθεται σε 
πλάτη εργασίας από 3 έως 4 μτ. και ιδανικό για 
τρακτέρ έως 280 HP.
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IZ-300 IZ-360 IZ-400

Πλάτος εργασίας (mm) 2930 3635 4020

Πλάτος μεταφοράς (mm) 3015 3719 4104

Ιπποδύναμη τρακτέρ (HP) 110-280 120-280 130-280

Βάθος εργασίας (mm) 250 250 250

Άξονες (nº) 12 14 16

Μαχαίρια (nº) 33+33 42+42 48+48

Βάρος με κύλινδρο σπιράλ (kg) 1950 2360

Βάρος με κύλινδρο κλωβό (kg) 1925 2310

Βάρος με κύλινδρο πάκερ (kg) 2100 2400 2575

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ 
ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΤΣΑΛΙ

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ 
ΚΙΝΗΣΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΜΕ 
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΑ

Inversa

33

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ
Η κεντρική μετάδοση μεταδίδει τη ροπή από 
το παρτικόφ (PTO) στους δύο ημι-άξονες μέσω 
σταθερών γραναζιών σε λουτρό λαδιού.  Tο 
γκρουπ είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο 
από την ALPEGO.  Τα κατακόρυφα τοποθετημένα 
γρανάζια έρχονται συνεχώς σε επαφή με το έδαφος 
όσο εργάζεται η φρέζα, γεγονός που επιτρέπει την 
έλλειψη φαινομένων υπερθέρμανσης του γκρουπ.  
Υπάρχει επίσης ένα κιβώτιο ταχυτήτων για να 
μπορεί κανείς να αλλάξει τις ταχύτητες περιστροφής 
του άξονα.

Φρέζα ενταφιασμού πετρών με άξονα
αντίστροφης περιστροφής
για τρακτέρ έως 170 HP
και πλάτος εργασίας έως 3 μτ.
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Φρέζα με αντίστροφη φορά άξονα

ΔΙΠΛΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ 
ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΣΕ ΛΟΥΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ. 
Η ισχύς μεταδίδεται από το κεντρικό 
γκρουπ της φρέζας σε τέσσερις χωριστούς 
άξονες μέσω δύο μειωτήρων με γρανάζια 
σε λουτρό λαδιού. Σχεδιασμένος και 
κατασκευασμένος από την Alpego, ο 
μειωτήρας λειτουργεί πάντα σε επαφή με 
το έδαφος που διαχέει τη θερμότητά του. 
Υπάρχει επίσης κιβώτιο ταχυτήτων για να 
μεταβάλλονται οι ταχύτητες περιστροφής 
του άξονα.

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ
Κεντρικές και πλευρικές μηχανικές τσιμούχες 
σε λουτρό λαδιού διασφαλίζουν μέγιστη 
προστασία της μετάδοσης ακόμη και σε 
ακραίες συνθήκες εργασίας.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ 
ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΤΣΑΛΙ
Πλαίσιο κατασκευασμένο από ατσάλι 
υψηλής ποιότητας για εξασφάλιση 
μέγιστης αντοχής και ελαστικότητας.

ΑΞΟΝΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΑ
Η αντίστροφη φορά του άξονα σε 
συνδυασμό με το πλέγμα χτενιών και 
την μπάρα ισοπέδωσης επιτρέπει να 
επαναφέρει ψιλοχωματισμένο χώμα 
στην επιφάνεια.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΜΕ 
ΓΑΝΤΖΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Αυτόματη υδραυλική απελευθέρωση των 
γάντζων ασφαλείας κατά το άνοιγμα του 
μηχανήματος.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑ

ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΜΑΝΙΒΕΛΑ

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΠΛΩΤΟΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΜΕΝΟΣ ΣΕ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ

ΔΙΠΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 
ΠΛΑΓΙΟΥΣ ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ

ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΜΑΝΙΒΕΛΑ
Πόρτα σε σχήμα “S” με νέα 
ελατήρια για απόσβεση 
κραδασμών και κεντρική μανιβέλα 
για διευκόλυνση της ρύθμισης.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΠΛΩΤΟΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΜΕΝΟΣ ΣΕ 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ
Με αυτό το σύστημα ο κύλινδρος 
διατηρεί πάντα την ίδια κλίση

ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑ
Διπλό κεντρικό κιβώτιο ταχυτήτων 
με γρανάζια σε λουτρό λαδιού, 
αποκλειστικά πατενταρισμένο, 
μοναδικό στην αγορά.

ΔΙΠΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 
ΠΛΑΓΙΟΥΣ ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ
Η φρέζα είναι εξοπλισμένη στάνταρ με 
δύο αυτόματους πλευρικούς σταυρούς 
Walterscheid με καστάνια για την αποφυγή 
υπερφόρτωσης κατά τη χρήση.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
3ης και 4ης κατηγορίας πιάσιμο 
στο τρακτέρ / PTO 1000 σ.α.λ. 
(235 σ.α.λ. άξονα) / 1 “3/8 Z = 6 
κεντρικός σταυρός / μετάδοση 
3 ταχυτήτων / πίσω φώτα και 
ανακλαστήρες / Κεντρικό υνί 
εργασίας
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ΔΙΠΛΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΣΕ ΛΟΥΤΡΟ 
ΛΑΔΙΟΥ. 

ΑΞΟΝΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ 
ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 
ΑΤΣΑΛΙ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΜΕ 
ΓΑΝΤΖΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣΠΛΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2,45 ΜΤ.

POKER-360 POKER-400 POKER-460 POKER-500

Πλάτος εργασίας (mm) 3660 3995 4462 4940

Πλάτος μεταφοράς στο δρόμο (χιλ.) 3720 4051 4525 4995

Πλάτος μεταφοράς (mm) 2450 2450 2450 2450

Ιπποδύναμη τρακτέρ (HP) 130-260 140-260 150-260 160-260

Βάθος εργασίας (mm) 240 240 240 240

Άξονες (nº) 16 16 20 20

Μαχαίρια (nº) 48+48 48+48 60+60 60+60

Βάρος με κύλινδρο πάκερ (kg) 2960 3050 3180 3320

Βάρος με κύλινδρο κλωβό (kg) - 2820 2930 3175

Βάρος με κύλινδρο σπιράλ (kg) - 2975 2960 3225

Βάρος με κύλινδρο με καρφιά (kg) - 2995 2975 3075

Η σπαστή φρέζα POKER INVERSA, 
μοναδική στην κατηγορία της 
χάρη στο διπλό κεντρικό κιβώτιο 
ταχυτήτων, είναι κατασκευασμένη από 
ατσάλι υψηλής αντοχής. Διατίθεται σε 
πλάτη εργασίας από 3,6 έως 5 μτ. και 
πλάτη μεταφοράς στο δρόμο 2,4 μτ., 
είναι ιδανική για τρακτέρ από 130 έως 
260 HP.

Σπαστή φρέζα
για τρακτέρ έως 260 HP
και πλάτος εργασίας έως 5 μτ.
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Το σύστημα Matrix αποτελείται από 
ένα σπαστό πλαίσιο στήριξης που 
επιτρέπει τη σύνδεση δύο φρεζών 
ALPEGO της σειράς “FZ”. Χάρη στο 
κεντρικό κιβώτιο ταχυτήτων που 
τοποθετείται στις φρέζες Alpego, 
δεν υπάρχει η ταλαιπωρία της διπλής 
πλευρικής μετάδοσης των τυπικών 
σπαστών φρεζών της αγοράς. 
Διατίθεται σε πλάτη 6 και 7,2 μτ.

Αρθρωτό σύστημα
για τρακτέρ έως 500 Hp
και πλάτη εργασίας έως 7 μτ.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΟΝΗΣ 
ΔΟΚΟΥ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΠΛΑΪΝΑ 
ΠΛΑΙΣΙΑ

ΔΙΠΛΗ ΓΩΝΙΑΚΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΕΥΚΟΛΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΓΑΝΤΖΩΝ

ΔΙΠΛΗ ΓΩΝΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
Κιβώτιο ταχυτήτων με διπλή 
μετάδοση για υψηλές ισχύες 
με αυτοευθυγραμμιζόμενες 
αρθρώσεις και σύστημα ρύθμισης.

ΕΥΚΟΛΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 
ΓΑΝΤΖΩΝ
Οι δύο ξεχωριστές φρέζες μπορούν 
επίσης να αποσπαστούν για 
ανεξάρτητη χρήση τους

ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΟΝΗΣ 
ΔΟΚΟΥ
Πλαίσιο φερόμενο μονής δοκού με
υδραυλικό κλείσιμο και με 
κλείδωμα ασφαλείας για μικρό 
πλάτος μεταφοράς στο δρόμο
di trasporto su strada.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
Μπορεί να συνδυαστεί απευθείας 
με πιάσιμο τριών σημείων με 
φρέζες FZ-300/360 | LZ-300 | KZ-
300 | φρέζα ενταφιασμού πετρών 
IZ-300/360

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΠΛΑΪΝΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
Δυνατότητα αρθρωτής κίνησης 
ανεξάρτητα από τις δύο φρέζες.
.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Πιάσιμο στο τρακτέρ 3ης και 
4ης κατηγορίας στάνταρντ, 4η 
κατ. Η.Π.Α. / PTO 1000 σ.α.λ. με 
πλευρικούς σταυρούς με καστάνια 
/ Ειδικά πλαινά φτερά με σβήσιμο 
ίχνους.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ:

MX-600 MX-700

Πλάτος εργασίας (mm) 5900 7300

Πλάτος μεταφοράς (mm) 2880 2880

Ιπποδύναμη τρακτέρ (HP) 250-500 250-500

Βάρος με Rotozappa FZ (Kg) 4765 5185

Βάρος με Rotolama LZ (Kg) 4710 -

Βάρος με Rotopik KZ (Kg) 4690 -

Βάρος με Inversa IZ (Kg) 5130 5610
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Larghezza lavoro / Working width / Arbeitsbreite

Ingombro lavoro /  Total width /  Gesamtbreite
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Αρθρωτό σύστημα Matrix MX
με φρέζες FZ-300
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ

ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΩ 
ΠΟΡΤΑΣ

ΚΙΤ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ ΙΧΝΟΥΣ ΚΙΤ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΠΑΡΤΙΚΩΝ ΜΕ 
ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΜΟ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΓΙΑ 
ΣΠΑΡΤΙΚΗ

ΚΙΤ ΤΣΑΡΟΥΧΙΩΝ ΚΙΤ ΕΜΠΡΟΣΘΙΩΝ ΔΙΣΚΩΝΚΙΤ PTO ΟΠΙΣΘΙΟ

Η επιλογή των 
αξεσουάρ
Το σωστό αξεσουάρ για κάθε περίσταση

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΚΛΩΒΟΣ
Ο κύλινδρος ΚΛΩΒΟΣ είναι ο ιδανικός κύλινδρος για 
ξηρά, μεσαίας πυκνότητας εδάφη. Ο κύλινδρος είναι 
εφοδιασμένος με μία ράβδους που εγγυώνται τη 
βέλτιστη ανασυγκρότηση του εδάφους.   
(διάμ. Ø 420χιλ. και 500 χιλ.)

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΜΕ ΚΑΡΦΙΑ
Ο κύλινδρος ΜΕ ΚΑΡΦΙΑ δημιουργεί μια μαλακή και 
ομοιόμορφη επιφάνεια σποράς και είναι κατάλληλος για 
μεσαία, μαλακά, και υγρά εδάφη. (διάμ. Ø 480χιλ. και 560 χιλ.)

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΣΠΙΡΑΛ
Ο ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗΣ κύλινδρος  δημιουργεί μια μαλακή και 
ομοιόμορφη επιφάνεια σποράς και είναι κατάλληλος για 
μεσαία και μαλακά εδάφη. (διάμ. Ø 450χιλ. και 520 χιλ.)

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗ
Αυτός ο τύπος κυλίνδρου χρησιμοποιείται για να 
κάνει την σποροκλίνη συμπαγή και επίπεδη.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΠΑΚΕΡ
Ο κύλινδρος ΠΑΚΕΡ έχει σωληνοειδή δομή με μεγάλη διάμετρο: 
αυτό τον καθιστά πολύ ανθεκτικό και ιδιαίτερα κατάλληλο όταν 
συνδυάζεται με σπαρτικές.  Οι αρκετές σειρές δοντιών εγγυώνται 
την πρόσφυση στο έδαφος και μια σειρά ρυθμιζόμενων ξυστρών 
τις διατηρεί καθαρές. Το αποτέλεσμα είναι μια συμπαγής επιφάνεια, 
ιδανική για σπορά.      (διάμ. Ø 480χιλ.,  520 χιλ. και 570χιλ.)

Επιλογή 
κυλίνδρου
για τέλεια κατεργασία εδάφους

Αξεσουάρ και κύλινδροι FB FG FZ FG 
BIO

LG/ 
KG

LZ/ 
KZ IG IZ MX POKER

POKER

INVERSA

Κιτ σβησίματος ίχνους 

Κιτ ανάρτησης σπαρτικών με διασκορπισμό

Πλευρικές προεκτάσεις πίσω πόρτας

Σταυρός με καστάνια

Υδραυλική ρύθμιση βάθους 

Ανάρτηση υδραυλική για σπαρτική

Κιτ PTO οπίσθιο

Κιτ τσαρουχιών

Κιτ εμπρόσθιων δίσκων

Κυλινδρος Πακερ

Κυλινδρος Κλωβος

Κυλινδρος Σπιραλ

Κυλινδρος Με Καρφια

Κυλινδρος Για Λειανση
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ΡΙΠΕΡ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ
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