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Tartalomjegyzék
Oldalszám MODELL Változatok Leírás

Teljesítmény
-igény [KM]

[cm]*

Tömeg [kg] 
Oldalirányú
elmozdulás

(cm)

HÁROMPONT-FELFÜGGESZTÉS

Hátsó Mellső

6-7 MMT szárzúzó 105/115/130/1150 Hátsó csatlakozású, kis területekre 19-40 3 186/200/213/237 ● (15) ● ○

8-9 ELITE L szárzúzó 115/130/160/190 Hátsó csatlakozású, univerzális szárzúzó 25-60 5 325/334/405/451 ● (40) ● ○

10-11 ELITE szárzúzó 225/245/270 Hátsó csatlakozású, univerzális szárzúzó 55-110 5 554/596/632 ● (40) ● ○

12-13 BD és BDR hidraulikus oldalkasza BD/BDR
Hátsó csatlakozású, oldal elhelyezkedő 

rotációs kasza 
2 145/83 ● (43)

ELITE L és ELITE szárzúzókhoz 
csatlakoztatható

14-15 ELITE OPEN szárzúzó 160/190
Hátsó csatlakozású, fedéllel, univerzális 

felhasználásra
35-60 5 440/477 ● (40) ● --

16-17 UNI szárzúzó 155/185/205
Hátsó csatlakozású, fedéllel, univerzális 

felhasználásra
40-70 8 432/495/555 ● (30) ● --

18-19 EURO OPEN TL szárzúzó 230/250/280
Hátsó csatlakozású, fedéllel, nagyobb 

területekre
55-110 6 683/705/791 H○ (50) ● --

20-21 EURO MINI szárzúzó 130/150/185
Mellső és hátsó csatlakozású, kis 

területekre
30-45 3 281/330/365 ● (30,40) ● ●

22-23 EURO L szárzúzó 160/190/230/270
Mellső és hátsó csatlakozású, univerzális 

felhasználásra
35-100 5 517/576/675/742 ● (40) ● ●

24-25 EURO szárzúzó 230/250/280
Mellső és hátsó csatlakozású, nagyobb 

területekre
55-110 6 806/847/917 H● (50) ● ●

26-27 PROFI MEGA szárzúzó 250/270/300
Mellső és hátsó csatlakozású, fedéllel, 

professzionális
60-135 8 1210/1284/1390 H● (40) ● ●

28-29 MKL  szárzúzó 115/130/150 Oldalsó, +90°/-65°, kis területekre 40-60 3 329/359/384 H● ● --

30-31 MKM  szárzúzó 130/160/190/225/245
Oldalsó, +90°/-65°, minőségi 

szárzúzáshoz, apró szármaradványokkal
40-120 5 546/587/684/765/890 H● ● --

32-33 MKS PLUS  szárzúzó 160/190/225 Oldalsó, +90°/-65°, gyors talajtakaráshoz 50-110 6 659/746/824 H● ● --

34-35 ALPIN H szárzúzó 130/150 Kis területekre 12-27 3 167/191 -- Egytengelyes traktorokhoz

36-37 RMS  rotációs fűkasza 120/150/180 Rotációs fűkasza 14-40 2 180/210/235 -- ● ○

38-39 BOXER szárzúzó 130/160/190/245 Parkok ápolására, tartállyal 30-100 5 620/735/820/970 -- ● --

40-41 MG szárzúzó 130/150 Erdészeti szárzúzó 55-100 18 920/1010 -- ● ○

42-43 FORST szárzúzó 180/225 Erdészeti szárzúzó 90-150 25 1210/1410 -- ● ○

44-45 MS szárzúzó 170 Szalma aprítására 50-60 1 443 -- ● --

46-47 DUPLEX szárzúzó 800*
Nagy területekre, professzionális 

felhasználásra
150-300 6 2482 -- ● --

48-49 TRIPLEX szárzúzó 800
Nagy területekre, professzionális 

felhasználásra
180-300 6 3813 -- ● Vontatott

● Alapfelszereltség        ○ Opció      -- Nem rendelhető       * A páratartalom és a fa fajtájától függően    H- hidraulikus oldalirányú elmozdítás
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Tartalomjegyzék
KOMMUNÁLIS CÉLÚ MŰTRÁGYASZÓRÓK

50-51 WINTER  műtrágyaszóró

52-53 FERTI PK műtrágyaszóró

MOBIL DARÁLÓ kukorica és egyéb gabonák darálásához

72-73 PSA

VIBRÁCIÓS MÉLYLAZÍTÓ

56-57 VP 500

MŰTRÁGYASZÓRÓK

54-55 FERTI-2 műtrágyaszóró

PRECÍZ PNEUMETIKUS VETŐGÉPEK

58-71 2-től 18 sor munkaszélességig 

Az adatok, illusztrációk és a termékleírások nem kötelező érvényűek, külön értesítés nélkül módosíthatók.
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MINŐSÉGGEL A VERSENYTÁRSAK ELŐTT

• Minden INO szárzúzó modellre két év garanciát biztosítunk.

• Duplaspirálos elrendezésű rotorok, akár 24%-os energia-megtakarítás.

• A munkaeszközök rögzítése félkör alakú kovácsolt tartók segítségével.

• Eredeti munkaeszközök (kalapács-kések) sülyesztett INO védjeggyel ellátva.

• Robotcellában hegesztett forgórészek, amelyek DIN 2-4 mm/s-es szabvány szerint kiegyensúlyozottak.

• Az ELITE és az ELITE L típusú szárzúzókra hidraulikus vezérlésű kitérő rendszerű rotációs oldalkasza szerelhető.

• Minőségi hajtómű, szabadonfutó biztonsági kapcsolattal.

• Ráfutás elleni mechanikus biztonsági védelem MKM és  MKS PLUS modelleknél.

• Beépített FAG vagy SKF minőségi csapágyak.

• Robosztus konstrukció, robotcellában hegesztett részegységek.

• A hárompont-felfüggesztő keret oldalirányba - kézzel vagy hidraulikusan - a csúszóhengerek által könnyűszerrel elmozdítható.

• A részegységek (hegesztett elemek) porszórása fém golyókkal történik, ezáltal e felületeken 500 órás sókamrás terhelésnek 

megfelelő minőségi korrózió elleni védelem érhető el.

• Garantáltan eredeti pótalkatrészek és szerviz biztosítás.

• A szőlő-, és gyümölcs-termesztésben, a mezőgazdaságban és a kommunális feladatok ellátásra alkalmazható szárzúzók széles 

modell-választéka található meg cégünk termékkínálatában.

• A vállalat az ISO 9001:2008 minőségbiztosítási szabvány követelményeinek megfelelően végzi tevékenységét.
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1 Lemezhajlító robot 6 3D CAD mérnöki tervezés

2 A rotor és a ház hegesztését végző robot 7 Tesztelés üzemi körülmények között 

3
Függőleges elrendezésű turbinás rendszerű 
porszórásos korrózióvédelem

8 Szabadalmak

4 Porszórásos festés 9 Akár 24%-kal kisebb energiafelhasználás

5 Számítógéppel vezérelt  festőegység 10 Túlterhelés-, illetve törésvédelem
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1 Robosztus kialakítású szabadonfutó hajtómű

2
Duplaspirálos rotor kiegyensúlyozott gyűrűkkel (akár 24%-os energia-
megtakarítás) 

3 Két fix állású mechanikusan állítható hárompont-felfüggesztő keret 

4 I. Kategóriás hárompont-felfüggesztés

5 Úszó pozíció

6 Fém védőfüggöny

7
Kalapács-kések (alapfelszereltség), Y-kések vagy bilinccsel rögzített 

kommunális célú kalapács-kések (opció)

8 Automatikus szíjfeszítő berendezés

9 Egyszerű karbantartás - kenés

10 Támasztóhenger magassága állítható

11 AGRI csapágyakkal szerelt támasztóhenger

12 Cserélhető csúszótalpak

13 Védőburkolattal rendelkező szíjhajtómű

14 Gumi védőfüggöny

15 Támasztóhenger tisztító berendezés (opció)

MMT szárzúzó 14-40 LE
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

KOMMUNÁLIS +
MEZŐGAZDASÁG +

SZŐLÉSZET ++

ÜLTETVÉNY ++
ZÖLD FELÜLETEK +++

Az MMT típusú szárzúzó elsősorban kisebb zöld felületeken,
mezőgazdasági kisüzemekben, illetve kisméretű szőlőültetvényekben
és gyümölcsösökben alkalmazható hatékonyan.
A kis tömeg és az alacsony teljesítményigény lehetővé teszi a gép
kistraktorokkal történő eredményes üzemeltetését.. Durva
munkavégzéshez munkaeszközként kalapács-kések alkalmazása
javasolt, amíg a fű és a lágy szárú növényzet mulcsozásához Y-kések
használata bizonyul előnyösnek. AZ MMT típusú szárzúzóba 45º-os
elrendezésű munkaeszközökkel szerelt duplaspirálos rotor kerül
beépítésre, amely által a gép energiafelhasználása kisebb, ezáltal a
szükséges traktorteljesítmény alacsonyabb, üzeme csendesebb,
továbbá a csapágyak és részegységek igénybevétele is mérsékeltebb.

www.inobrezice.com
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Modell MMT 105 MMT 115 MMT 130 MMT 150
Munkaszélesség [cm] 102 116 129 145

Területteljesítmény  [ha/h] 0,6-0,7 0,6-0,9 0,7-0,9 0,8-1,0
Teljesítmény igény [kW/LE] 10-20/14-27 13-22/18-30 18-27/25-37 22-30/30-40

I. kategóriás hárompont-felfüggesztés ● ● ● ●
Mechanikus oldalirányú elmozdítás [cm] ● 15 15 15 15

Kalapács-kések száma [db]  ● 14 16 18 20
Y- kések száma [db]  ○ 28 32 36 40

Bilinccsel szerelt kommunális célú kalapács-kések száma [db]  ○ 14 16 18 20
Támasztóhenger tisztító ○ ○ ○ ○

Mellső csatlakozó a reverzibilis traktorokhoz ○ ○ ○ ○
Vágás magasság MIN-MAX [mm] 16-56 16-56 16-56 16-56

Automata szíjfeszítő ● ● ● ●
Kardán tengely fordulatszám 540 min¯¹ ● ● ● ●

Kardán tengely fordulatszám 1000 min¯¹ ○ ○ ○ ○
Kardán tengely T40 ○ ○ ○ ○

Méretek  A/B/C [cm] 80/120/80 80/134/80 80/147/80 80/163/80
Tömeg  [kg] 186 200 213 237

MMT szárzúzó
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● Alapfelszereltség        ○ Opció      -- Nem rendelhető       * Páratartalomtól és a fa fajtájától függően
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1 Robosztus kialakítású szabadonfutó hajtómű

2
Duplaspirálos rotor kiegyensúlyozott gyűrűkkel (akár 24%-os energia-
megtakarítás) 

3
Mechanikus oldalirányú elmozdítás (alapfelszerelés); hidraulikus oldalirányú 

elmozdítás (opció)

4 Robosztus kivitelű hárompont-függesztő keret tartó vezetőelemek

5 Támasztóláb

6 I. és II. kategóriás hárompont-felfüggesztés

7 Úszó pozíció

8 Kitérő mozgású hidraulikus rotációs oldalkasza (BDR vagyi BD) (Opció)

9 Fém védőfüggöny

10 Kalapács-kések (alapfelszereltség), Y-kések (opció)

11
Állítható magasságú támasztóhenger (alapfelszereltség), támkerék a 

támasztóhenger helyett (opció)

12 AGRI típusú csapágyakkal szerelt támasztóhenger (alapfelszerelés)

13 Cserélhető csúszótalpak

14 Egyszerű karbantartás – kenés

15 Ellenőrző nyílással rendelkező szíjhajtás burkolat– egyszerű szíjfeszítés

ELITE L   szárzúzó 25-60 LE 
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

KOMMUNÁLIS +++

MEZŐGAZDASÁG +++

SZŐLÉSZET +++

ÜLTETVÉNY +++

ZÖLD FELÜLETEK +++

Az ELITE L típusú szárzúzó mezőgazdasági- és kommunális célokra, illetve zöld
felületek és elhanyagolt területek művelésére használható. A szárzúzó fű,
kukoricaszár, szőlő és gyümölcs ültetvényekben keletkező szármaradványok
aprítására alkalmas. Konstrukciója robosztus, intenzív munkavégzésre van
kialakítva. Alapkivitelben a gép mechanikusan oldalirányban kimozdítható, de
megvásárolható oldalirányban elmozdító hidraulikus munkahengerrel is. AZ
ELITE L típusú szárzúzóba 45º-os elrendezésű munkaeszközökkel szerelt
duplaspirálos rotor kerül beépítésre, amely által a gép energiafelhasználása
kisebb, ezáltal a szükséges traktorteljesítmény alacsonyabb, üzeme
csendesebb, továbbá a csapágyak és részegységek igénybevétele is
mérsékeltebb. Az ökológiai célú szőlő-, és gyümölcs-termesztésben kitűnően
alkalmazható a hidraulikus oldalkasza ELITE L szárzúzóhoz történő
kapcsolásával kialakítható hatékony gépkapcsolat.

3* cm5* cm
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Modell ELITE L 115 ELITE L 130 ELITE L 160 ELITE L 190
Munkaszélesség[cm] 117 132 162 192

Területteljesítmény  [ha/h] 0,7-1,0 0,9-1,1 1,0-1,3 1,2-1,6
Teljesítmény igény [kW/LE] 19-25/25-35 23-30/30-40 27-35/35-48 34-45/45-60

I. és II. kategóriás hárompont-felfüggesztés ● ● ● ●
Kalapács-kések száma [db]  ● 14 16 20 24

Y- kések száma [db]  ○ 28 32 40 48
Mechanikus oldalirányú elmozdítás [cm] ● 40 40 40 40

Hidraulikus oldalirányú elmozdítás [cm] ○ ○ ○ ○
Vágás magasság MIN-MAX [mm] 30-80 30-80 30-80 30-80

Kardán tengely fordulatszám 540 min¯¹ ● ● ● ●
Kardán tengely fordulatszám 1000 min¯¹ ○ ○ ○ ○

Kardán tengely T40 ○ ○ -- --
Kardán tengely T60 -- -- ○ ○

BDR és BD típusú hidraulikus oldalkasza ○ ○ ○ ○
Kombinált kapcsolat – 1 oldali ○ ○ ○ ○
Kombinált kapcsolat – 2 oldali ○ ○ ○ ○

Növényvédőszer permetező (balra vagy jobbra) egyoldalú ○ ○ ○ ○
Növényvédőszer permetező (balra vagy jobbra) kétoldalú ○ ○ ○ ○

Támasztó henger helyett támkerék ○ ○ ○ ○
Kettős palást (cserélhető belső palást) ○ ○ ○ ○

Méretek  A/B/C [cm] 100/137/100 100/152/100 100/182/100 100/212/100
Tömeg  [kg] 325 334 405 451

ELITE L   szárzúzó
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● Alapfelszereltség        ○ Opció      -- Nem rendelhető       * Páratartalomtól és a fa fajtájától függően
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1 Robosztus kialakítású szabadonfutó hajtómű

2 Duplaspirálos rotor (akár 24%-os energia-megtakarítás) 

3 Robosztus kivitelű 3-pont függesztő keret tartó vezetőelemek

4 Robosztus kivitelű gépház

5 I. és II. kategóriás hárompont-felfüggesztés

6 Kitérő mozgású hidraulikus rotációs oldalkasza (BDR vagy BD) (Opció)

7 Fém védőfüggöny

8 Kalapács-kések (alapfelszereltség), Y-kések (opció)

9
Állítható magasságú támasztóhenger (alapfelszereltség), támkerék a 

támasztóhenger helyett (opció)

10 Cserélhető csúszótalpak

11 Egyszerű karbantartás – kenés

12 Ellenőrző nyílással rendelkező szíjhajtás burkolat– egyszerű szíjfeszítés

13 AGRI típusú csapágyakkal szerelt támasztóhenger

14
Mechanikus oldalirányú elmozdítás (alapfelszerelés); hidraulikus oldalirányú 

elmozdítás (opció)

15 Úszó pozíció

ELITE     szárzúzó 55-100 LE FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

KOMMUNÁLIS +++

MEZŐGAZDASÁG +++

SZŐLÉSZET ++

ÜLTETVÉNY ++

ZÖLD FELÜLETEK +++

Az ELITE típusú szárzúzó mezőgazdasági- és kommunális-, illetve zöld
felületeken és elhanyagolt területeken felmerülő munkák teljes körű
elvégzésére alkalmas. A szárzúzó kitűnően felhasználható fű, kukoricaszár,
szőlő és gyümölcs ültetvényekben keletkező szármaradványok aprítására..
Konstrukciója robosztus, intenzív munkavégzésre van kialakítva.
Alapkivitelben a gép mechanikusan oldalirányban kimozdítható, de
megvásárolható oldalirányban elmozdító hidraulikus munkahengerrel is.
AZ ELITE típusú szárzúzóba 45º-os elrendezésű munkaeszközökkel szerelt
duplaspirálos rotor kerül beépítésre, amely által a gép
energiafelhasználása kisebb, ezáltal a szükséges traktorteljesítmény
alacsonyabb, üzeme csendesebb, továbbá a csapágyak és részegységek
igénybevétele is mérsékeltebb. Az ökológiai célú szőlő-, és gyümölcs-
termesztésben kitűnően alkalmazható a hidraulikus oldalkasza ELITE L
szárzúzóhoz történő kapcsolásával kialakítható hatékony gépkapcsolat.

3* cm5* cm
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Model ELITE 225 ELITE 245 ELITE 270
Munkaszélesség[cm] 227 242 272

Területteljesítmény  [ha/h] 1,5-2,1 1,6-2,2 1,8-2,5
Teljesítmény igény [kW/LE] 42-55/55-75 48-65/65-90 55-75/75-100

I. és II. kategóriás hárompont-felfüggesztés ● ● ●

Kalapács-kések száma [db]  ● 28 30 34
Y- kések száma [db]  ○ 56 60 68

Vágás magasság MIN-MAX [mm] 30-80 30-80 30-80
Mechanikus oldalirányú elmozdítás [cm] ● 40 40 40

Hidraulikus oldalirányú elmozdítás [cm] ○ ○ ○

Kardán tengely fordulatszám 540 min¯¹ ● ● ●

Kardán tengely fordulatszám 1000 min¯¹ ○ ○ ○

Kardán tengely T40 ○ ○ --
Kardán tengely T60 -- -- ○

BDR és BD típusú hidraulikus oldalkasza ○ ○ ○

Kombinált kapcsolat – 1 oldali ○ ○ ○
Kombinált kapcsolat – 2 oldali ○ ○ ○

Növényvédőszer permetező (balra vagy jobbra) egyoldalú ○ ○ ○
Növényvédőszer permetező (balra vagy jobbra) kétoldalú ○ ○ ○

Támasztó henger helyett támkerék ○ ○ ○
Kettős palást (cserélhető belső palást) ○ ○ ○

Méretek A/B/C [cm] 100/247/100 100/262/100 100/292/100
Tömeg  [kg] 554 596 632

ELITE szárzúzó
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● Alapfelszereltség        ○ Opció      -- Nem rendelhető       * Páratartalomtól és a fa fajtájától függően
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1 A kitérést lehetővé tévő hidraulikus munkahengert bekapcsoló érzékelő

2 Támkerék a munkamagasság beállításához

3 Kötél a kézi aktiváláshoz

4 Rögzítés szállítási állapotba

5 Kaszálék hátoldalon történő kijuttatása

6 Hidraulikaolaj tartály (BDR modellhez)

7 Hidraulika szivattyú (BDR modellhez)

8 Hidromotor

9 Paralelogramma felfüggesztés a talajfelület függőleges követéséhez

10 Két oldalkaszás opció

11 Be- és kikapcsoló szelep (BDR modellhez)

BDR és BD típusú hidraulikus oldalkasza
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

KOMMUNÁLIS ++
MEZŐGAZDASÁG +

SZŐLÉSZET +++

ÜLTETVÉNY +++
ZÖLD FELÜLETEK +

Az oldalsó elhelyezkedésű hidraulikus meghajtású kitérő rendszerű
vágószerkezet (BDR) a szárzúzóhoz kapcsolható hatékony eszköz, amely
segítségével lehetővé válik a gyümölcsösben és szőlőültetvényben az
aljnövényzet tő közbeni kaszálása. A kasza különleges kialakítású
lemezburkolattal rendelkezik, amely a lekaszált anyagot irányítottan
teríti a talajra, valamint támkerék biztosítja a terepviszonyoknak
megfelelő minőségi munkavégzést. A szárzúzóra szerelt hidraulikus
oldalkasza kitérő mozgatása a hidraulikus hajtást vezérlő antenna
jellegű érzékelő berendezés segítségével valósul meg, így biztosítva a
fatörzsek illetve szőlővesszők közötti megbízható munkavégzést. A
hidraulikus oldalkasza alkalmazásával elkerülhetjük a két menetben
történő munkavégzést, az indokolatlan növényvédőszer használatot. Így
csökkenthetjük költségeinket és a munkaidő ráfordítást. Segítségével a
szőlő vagy gyümölcsös ökológiai jellegű művelését valósíthatjuk meg.
Kínálatunkban két modellváltozat szerepel: A BDR önálló hidraulikus
hajtással rendelkezik (használatuk elsődlegesen az ELITE L és ELITE
szárzúzókra szerelve célszerű). A BD hajtásához a traktor egy pár
hidraulika rendszere szükséges. E modellt könnyen kapcsolható több
függesztett munkagéphez (pl. megfelelő kapcsolattal rendelkező
szárzúzó, talajmaró, stb.)

1-2* cm
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Modell BDR BD
Munkaszélesség [cm] 54 54

Túlnyúlás a szárzúzón [cm] 43 43
Ajánlott munkasebesség [km/h] 1,9-3 1,9-3

Olajtartály térfogata [L] 42 A traktor hidraulikus rendszere működteti
Hidraulika olaj típusa HD 46 A traktor hidraulikus rendszere működteti

Kések darabszáma[db] ● 2 2
Vágás magasság  MIN-MAX [mm] 25-70 25-70

Kardán tengely fordulatszáma 540 min¯¹ ●
● A traktornak biztosítania kell a 28-35 L –es olajátfolyást a kardántengely 540 ford/perc–

es fordulatánál (BD-re vonatkozó mennyiség)

Kardán tengely fordulatszáma 1000 min¯¹ --
○ A traktornak biztosítania kell a 28-35 L –es olajátfolyást a kardántengely 540 ford/perc–

es fordulatánál (BD-re vonatkozó mennyiség)
A munkagép szélessége [cm] 58 58

Tömeg  [kg] 145 83

BDR és BD típusú hidraulikus oldalkasza

● Alapfelszereltség        ○ Opció      -- Nem rendelhető       * Páratartalomtól és a fa fajtájától függően
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A DB modell a meghajtáshoz a traktor hidraulikus rendszerét veszi igénybe.

A BD modell megfelelő üzemeltetéséhez, a traktor hidraulikus rendszerének a 
következő jellemzőkkel kell rendelkeznie:

- Olaj átfolyás mennyisége 28-35 L/min (a kapcsolt fogyasztó részére)
- 160-200 bar nyomás
- Hidraulika olaj
- Nyomásmentes visszatérő vezetékkel rendelkező hidraulikus 

kapcsolat

Ajánlott: 
- Hidraulikus oldalkaszához ajánlott 

hidraulikus oldalirányú elmozdítást biztosító 
berendezés használata is.

9

11



1 Robosztus kialakítású szabadonfutó hajtómű

2 Duplaspirálos rotor (akár 24%-os energia-megtakarítás) 

3 Állítható hátsó szerviz ajtó (karbantartás céljából)

4 Robosztus kivitelű hárompont-függesztőkeret tartó vezetőelemek

5 Robosztus kivitelű gépház

6 I. és II. kategóriás hárompont-felfüggesztés

7 Fém védőfüggöny

8 Kalapács-kések (alapfelszereltség), Y-kések (opció)

9
Úszókés a talajon fekvő növényi részek hatékony megemeléséhez (szőlő- és 

gyümölcsültetvényekhez (opció)

10 Állítható magasságú támasztóhenger (alapfelszerelés)

11 Cserélhető csúszótalpak

12 Egyszerű karbantartás – kenés

13 Ellenőrző nyílással rendelkező szíjhajtás burkolat– egyszerű szíjfeszítés

14 AGRI típusú csapágyakkal szerelt támasztóhenger

15
Mechanikus oldalirányú elmozdítás (alapfelszerelés); hidraulikus oldalirányú 

elmozdítás (opció)

16 Úszó pozíció

17 Támkerék a támasztóhenger helyett (opció)

ELITE OPEN szárzúzó 35-60 LE

Az ELITE OPEN típusú szárzúzó mezőgazdasági- és kommunális-, illetve zöld
felületeken és elhanyagolt területeken történő munkavégzésre kitűnően
alkalmas. A szárzúzó kiváló eszköz fű, kukoricaszár, szőlő- és gyümölcs
ültetvényekben keletkező szármaradványok aprítására. Konstrukciója
robosztus, intenzív munkavégzésre lett kialakítva. A nagyobb anyagáram és a
fokozottabb munkasebesség biztosítása érdekében lehetőség van a gépházon
lévő hátsó ajtó nyitására. Alapkivitelben a gép oldalirányban mechanikusan
elmozdítható, de megvásárolható oldalirányban mozgató hidraulikus
munkahengerrel is. AZ ELITE OPEN típusú szárzúzóba 45º-os elrendezésű
munkaeszközökkel szerelt duplaspirálos rotor kerül beépítésre, amely által a
gép energiafelhasználása kisebb, ezáltal a szükséges traktorteljesítmény
alacsonyabb, üzeme csendesebb, továbbá a csapágyak és részegységek
igénybevétele is mérsékeltebb.

3* cm5* cm

8

www.inobrezice.com

14

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

KOMMUNÁLIS +++

MEZŐGAZDASÁG +++

SZŐLÉSZET +++

ÜLTETVÉNY +++

ZÖLD FELÜLETEK +++



Modell ELITE OPEN 160 ELITE OPEN 190
Munkaszélesség [cm] 162 192

Területteljesítmény  [ha/h] 1,0-1,3 1,2-1,6
Teljesítmény igény [kW/LE] 27-35/35-48 34-45/45-60

I. és II. kategóriás hárompont-felfüggesztés ● ●
Kalapács-kések száma [db]  ● 20 24

Y- kések száma [db]  ○ 40 48
Mechanikus oldalirányú elmozdítás [cm] ● 40 40

Hidraulikus oldalirányú elmozdítás ○ ○
Vágás magasság MIN-MAX [mm] 30-80 30-80

Kardán tengely fordulatszám 540 min¯¹ ● ●
Kardán tengely fordulatszám 1000 min¯¹ ○ ○

Kardán tengely T60 ○ ○
Úszókés a talajon fekvő növényi részek hatékony megemeléséhez ○ ○

Támasztó henger helyett támkerék ○ ○
Méretek  A/B/C [cm] 100/182/100 100/212/100

Tömeg  [kg] 440 477

ELITE OPEN szárzúzó

● Alapfelszereltség        ○ Opció      -- Nem rendelhető       * Páratartalomtól és a fa fajtájától függően
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1 Szabadonfutó tengelykapcsolóval szerelt robosztus reduktor

2 Duplaspirálos zúzótengely (akár 24%-os energia-megtakarítás)

3 Állítható hátsó szerviz ajtó (karbantartás céljából)

4 I. és II. kat. erőgépekhez kapcsolódó robosztus hárompont-felfüggesztőés

5 Mechanikus oldalirányú elmozdítás

6 Deflektorok – anyagterelő lemezek (opció)

7 Cserélhető csúszótalpak

8 AGRI  csapágyak a támasztóhengerben

9 Fém védő szárnyak

10 Úszókés a talajon fekvő növényi részek megemeléséhez (szőlészet, ültetvények)

11 Robosztus kovácsolt kalapács-kések (alapfelszerelés) vagy Y-kések (opció)

12 Támasztó henger magassága állítható

13 A zúzott anyag kiáramlása a támasztó henger előtt és mögött

14 Egyszerű karbantartás - kenés

15 Hátsó támasztókerekek a támasztóhenger helyett (opció)

16 Cserélhető ellenkések

17 Szíjhajtást védő burkolat ellenőrző nyílással

UNI szárzúzó 40-70 KM
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

KOMMUNÁLIS +++
MEZŐGAZDASÁG +++

SZŐLÉSZET ++

ÜLTETVÉNY ++
ZÖLD FELÜLETEK ++

Az UNI típusú szárzúzók mezőgazdasági és kommunális célú munkavégzésre,
rétek, legelők ápolására, illetve műveletlen területek gyommentesítésére
alkalmasak.. Kiválóan alkalmazható kukorica szármaradványok aprítására is. A
szárzúzó konstrukciós kialakítása igen robusztus, ez által alkalmas az intenzív
munkavégzésre. Az anyagáram, és a munkavégzés sebességének növelése
céljából lehetőség van a hátsó borítólemez felnyitására. A hatékonyabb
munkavégzés biztosítására a házba ellenkések is beépítésre kerültek.
Alapkivitelben a szárzúzó oldalirányba mechanikusan eltolható, de
opcionálisan rendelhető hidraulikusan működtetett oldalirányú elmozdító
mechanizmus is. Mint kiegészítő felszerelés, a támasztóhenger helyett
lehetőség van támkerekek használatára. Az UNI szárzúzóba 45º-os
elrendezésű munkaeszközökkel szerelt duplaspirálos zúzótengely kerül
beépítésre, ez által lényegesen kisebb az energia igénye és az üzemeltetéshez
szükséges traktor-teljesítménye, üzeme egyenletesebb, valamint a szárzúzó
szerkezeti elemeinek és csapágyainak terhelése is mérsékeltebb.

3* cm7* cm
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Modell UNI 155 UNI 185 UNI 205
Munkaszélesség [cm] 164 186 208

Területteljesítmény  [ha/h] 1,1-2,0 1,2-2,2 1,3-2,5
Teljesítmény igény  [kW/LE] 29-38/40-50 34-45/45-60 40-52/55-70

Kalapács-kések száma [db]  ● 14 16 18
Y- kések száma  [db]  ○ 42 48 54

Vágás magassága MIN-MAX [mm] 25-70 25-70 25-70
Mechanikus oldalirányú elmozdítás [cm] ● 30 30 30

Hidraulikus oldalirányú elmozdítás ○ ○ ○

Kardán tengely fordulatszáma 540 min¯¹ ● ● ●

Kardán tengely fordulatszáma 1000 min¯¹ ○ ○ ○

Kardán tengely  T60 ○ ○ ○

Deflektor (anyagáram-terelő) Bal oldali, Jobb oldali ○ (4 db) ○ (6 db) ○ (6 db)
Úszókés a talajon fekvő növényi részek hatékony megemeléséhez (szőlészet, ültetvények) ○ (14 db) ○ (16 db) ○ (18 db)

Hátsó felfüggesztés kategóriája. I+II ● ● ●

Támasztóhenger helyett hátsó támasztókerekek ○ ○ ○

Méretek  A/B/C [cm] 101/184/109 101/206/108 101/228/108
Tömeg  [kg] 432 495 555

UNI    szárzúzó
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● Alapfelszereltség        ○ Opció      -- Nem rendelhető       * Páratartalomtól és a fa fajtájától függően
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1 Robosztus kialakítású szabadonfutó hajtómű

2
Duplaspirálos rotor kiegyensúlyozott gyűrűkkel (akár 24%-os energia-
megtakarítás) 

3 Nyitható, állítható hátsó ajtó (karbantartás céljából))

4 Robusztus II. kategóriás felfüggesztés

5 Automatikus szíjfeszítő berendezés

6 Ventilátor a szíjkerék áttételes hajtás hűtésére

7 Cserélhető csúszótalpak

8 Fém védőfüggöny

9 Úszó pozíció

10
Nagy szilárdságú kovácsolt kalapács-kések (alapfelszerelés) vagy Y-kések vagy

wolfram-karbid szállal megerősített kalapácsok (opció)

11 Támasztóhenger kettős belső csapágyazással

12 A zúzott anyag támasztóhenger elé illetve mögé történő kijuttatása

13 Egyszerű karbantartás - kenés

14 Támkerék támasztóhenger helyett (opció)

15 Cserélhető ellenkések (opció)

EURO  OPEN TL szárzúzó 55-110 LE
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

KOMMUNÁLIS +++
MEZŐGAZDASÁG +++

SZŐLÉSZET ++

ÜLTETVÉNY ++
ZÖLD FELÜLETEK +++

Az EURO OPEN TL típusú szárzúzó a nagyobb mezőgazdasági-, és kommunális-

felületek ápolásának professzionális gépe. Ideális a kukorica és napraforgó
tarló, illetve szármaradványok, továbbá műveletlen területek magas növésű
lágy-, és fás szárú növényeinek zúzására, abból a tulajdonságából adódóan,

hogy a mintegy 6 cm vastag ágak aprítására is alkalmas. Robusztusságából
és kiváló műszaki karakterisztikájából adódóan a kitűnően aprítja
betakarítás utáni kukorica, olajrepce, és egyéb szármaradványokat. A
nagyobb anyagáram és a fokozottabb munkasebesség biztosítása
érdekében lehetőség van a gépházon lévő hátsó ajtó nyitására. A
robosztus kialakítás biztosítja a gép tartósságát és munkabiztosságát a
nehéz munkakörülmények között is. Alapfelszereltségéhez tartozik az
automata szíjfeszítő berendezés illetve a hajtás hűtésére szolgáló
ventilátor.

3* cm6* cm
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EURO  OPEN TL szárzúzó
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Modell EURO OPEN TL 230 EURO OPEN TL 250 EURO OPEN TL 280
Munkaszélesség [cm] 228 244 277

Területteljesítmény  [ha/h] 1,9 - 2,7 2,0-2,9 2,3-3,3
Teljesítmény igény  [kW/LE] 40-80/55-110 48-80/65-110 55-80/75-110

Kalapács-kések száma [db]  ● 26 28 32
Y- kések száma  [db]  ○ 78 84 96

Vágás magassága MIN-MAX [mm] 25-70 25-70 25-70
Kardán tengely fordulatszáma 540 min¯¹ ● ● ●

Kardán tengely fordulatszáma 1000 min¯¹ ○ ○ ○

Kardán tengely T60 ○ ○ --
Kardán tengely T80 -- -- ○

II. kategóriás hátsó fix függesztés ● ● ●

Változat – hidraulikus oldalirányú elmozdulást biztosító függesztés (50cm) □□ □□ □□

Támasztóhenger helyett hátsó támasztókerekek ○ ○ ○

Cserélhető ellenkések ○ ○ ○

Lemezfüggöny helyett védőlánc ○ ○ ○

Méretek  A/B/C [cm] 101/251/108 101/267/108 101/300/108
Tömeg  [kg] 683 705 791

● Alapfelszereltség        ○ Opció      -- Nem rendelhető       * Páratartalomtól és a fa fajtájától függően
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1
Robosztus kialakítású szabadonfutó hajtómű két oldali tengelykapcsolattal  -
reverzibilis hajtómű

2 Duplaspirálos rotor (akár 24%-os energia-megtakarítás) 

3 Automatikus szíjfeszítő berendezés

4 Kombinált felfüggesztés (első vagy hátsó oldalról) 

5
Mechanikus oldalirányú elmozdítás (alapfelszerelés); hidraulikus oldalirányú 

elmozdítás (opció)

6 Gumi védőfüggöny

7 I. kategóriás hárompont-felfüggesztés

8 Úszó pozíció

9 Fém- vagy lánc védőfüggöny (opció)

10 Kalapács-kések (alapfelsz.), Y-kések vagy bilinccsel rögzített kalapácsok (opció)

11 Állítható magasságú támasztóhenger

12 Anyagáram kiáramlásának helye

13 Cserélhető csúszótalpak

14 Egyszerű karbantartás - kenés

15 Támasztóhenger tisztító berendezés (opció)

16
Úszókés a talajon fekvő növényi részek hatékony megemeléséhez (szőlő- és 

gyümölcsültetvényekhez (opció)

EURO MINI szárzúzó 30-45 LE

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

KOMMUNÁLIS +++

MEZŐGAZDASÁG +

SZŐLÉSZET ++

ÜLTETVÉNY ++

ZÖLD FELÜLETEK +++

Az EURO MINI típusú szárzúzó ideális gép a kommunális-, és mezőgazdasági
hasznosítású területek zöld felületeinek ápolására. Kitűnően alkalmazható a
parkosított, elhanyagolt és műveletlen területek magas növésű lágy- és fás szárú
növényeinek zúzására, abból a tulajdonságából adódóan, hogy a mintegy 4 cm
vastag ágak aprítására is alkalmas. A kiváló műszaki karakterisztikájából adódóan
ideális gép kis kategóriába sorolható traktorokkal (Kubota, Iseki, AGT, Carraro,
stb). történő használathoz, hiszen könnyű szerkezeti kialakítása lehetővé teszi a
kisteljesítményű traktorok általi eredményes üzemeltetését. Alapfelszereltségként
kalapács-késes vágóeszközökkel szerelt, de rendelhető Y-késekkel is. A felaprított
anyag a támasztóhenger mögött távozik a berendezésből, kiáramlása gumi
védőfüggönnyel szabályozott. Alapkivitelben a gép oldalirányban mechanikusan
elmozdítható, de megvásárolható oldalirányban mozgató hidraulikus
munkahengerrel is. A kombinált kialakítású előre-hátra hajtható tartókeret
biztosítja a mindkét oldalról megvalósítható könnyű és gyors felfüggesztést és
magát a meghajtást is. AZ EURO MINI típusú szárzúzóba 45º-os elrendezésű
munkaeszközökkel szerelt duplaspirálos rotor kerül beépítésre, amely által a gép
energiafelhasználása kisebb, ezáltal a szükséges traktorteljesítmény alacsonyabb,
üzeme csendesebb, továbbá a csapágyak és részegységek igénybevétele is
mérsékeltebb.

www.inobrezice.com
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Modell EURO MINI 130 EURO MINI 150 EURO MINI 185
Munkaszélesség [cm] 129 145 184

Területteljesítmény [ha/h] 0,8-1,2 0,9-1,3 1,2-1,7
Teljesítmény igény [kW/LE] 18-27/25-37 22-30/30-40 25-33/35-45

Kalapács-kések száma [db]  ● 18 20 26
Y- kések száma  [db]  ○ 36 40 52

Bilinccsel szerelt kommunális célú kalapács-kések száma [db]  ○ 18 20 26
Vágás magassága  MIN-MAX [mm] 15-55 15-55 15-55

Mechanikus oldalirányú elmozdítás [cm] ● 30 30 40
Hidraulikus oldalirányú elmozdítás 30 cm ○ ○ --
Hidraulikus oldalirányú elmozdítás 40 cm -- -- ○

Kardán tengely fordulatszáma 540 min¯¹ ● ● ●

Kardán tengely fordulatszáma 1000 min¯¹ ○ ○ ○

Automata szíjfeszítő berendezés ● ● ●

HARDOX kettős palást (cserélhető belső palást lemez) ○ ○ ○
Támasztóhenger tisztító ○ ○ ○

Úszókés a talajon fekvő növényi részek hatékony megemeléséhez
(szőlészet, ültetvények)

○ ○ ○

Kardán  tengely T40 ○ ○ --
Kardán  tengely T60 -- -- ○

I. kategóriás mellső és hátsó felfüggesztés ● ● ●

Mellső csatlakozó a reverzibilis traktorokhoz  (I. kategória) ● ● ●

Méretek  A/B/C [cm] 90/147/95 90/163/95 90/203/95
Teža [kg] 281 330 365

EURO MINI szárzúzó
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● Alapfelszereltség        ○ Opció      -- Nem rendelhető       * Páratartalomtól és a fa fajtájától függően
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1
Robosztus kialakítású szabadonfutó hajtómű két oldali tengelykapcsolattal  -
reverzibilis hajtómű

2 Duplaspirálos rotor (akár 24%-os energia-megtakarítás) 

3 Kombinált felfüggesztés (első vagy hátsó oldalról) 

4 Mechanikus oldalirányú elmozdítás (alapfelszerelés)

5 Egyszerű szíjfeszítés

6
Úszókés a talajon fekvő növényi részek hatékony megemeléséhez (szőlő- és 

gyümölcsültetvényekhez (opció)

7 Robosztus kivitelű hárompont-függesztő keret tartó vezetőelemek

8 AGRI csapágyakkal szerelt támasztóhenger vagy dupla belső csapágyazás (opció)

9 Fém védőfüggöny (opció)

10 I. és II.  kategóriás hárompont-felfüggesztés

11 Cserélhető ellenkések (opció)

12 Kalapács-kések (alapfelszerelés) vagy Y-kések (Opció)

13 Állítható magasságú támasztóhenger

14 Anyagáram kiáramlásának helye a támasztóhenger mögött

15 Cserélhető csúszótalpak

16 Gumi védőfüggöny

EURO L  szárzúzó 35-100 LE FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

KOMMUNÁLIS +++
MEZŐGAZDASÁG +++

SZŐLÉSZET +++

ÜLTETVÉNY +++
ZÖLD FELÜLETEK +++

Az EURO L típusú szárzúzó professzionális gép a kommunális-, és
mezőgazdasági hasznosítású területek zöld felületeinek ápolására. Ideális
az elhanyagolt és műveletlen területek magas növésű lágy- és fás szárú
növényeinek zúzására, abból a tulajdonságából adódóan, hogy a mintegy
5 cm vastag ágak aprítására is alkalmas. Robusztusságából és kiváló
műszaki karakterisztikájából adódóan a kitűnően aprítja betakarítás utáni
kukorica-, olajrepce-, és egyéb szármaradványokat. A felaprított anyag a
támasztóhenger mögött távozik a berendezésből, kiáramlása gumi
védőfüggönnyel szabályozott. Kompakt kialakítása biztosítja erejét és
tartósságát nehéz munkakörülmények között is. Alapkivitelben a gép
oldalirányban mechanikusan elmozdítható, de megvásárolható
oldalirányban mozgató hidraulikus munkahengerrel is. A kombinált
kialakítású előre-hátra hajtható tartókeret biztosítja a mindkét oldalról
megvalósítható könnyű és gyors felfüggesztést és magát a meghajtást is.

3* cm5* cm
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Modell EURO L 160 EURO L 190 EURO L 230 EURO L 270
Munkaszélesség [cm] 162 192 227 272

Területteljesítmény  [ha/h] 1,0-1,6 1,2-1,9 1,6-2,3 1,6-2,8
Teljesítmény igény [kW/LE] 27-35/35-48 34-45/45-60 42-55/55-75 55-73/75-100

Kalapács-kések száma [db]  ● 20 24 28 34
Y- kések száma  [db]  ○ 40 48 56 68

Vágás magassága MIN-MAX [mm] 35-85 35-85 35-85 35-85
Mechanikus oldalirányú elmozdítás  [cm] 40 40 40 40
Hidraulikus oldalirányú elmozdítás 40 cm ○ ○ ○ ○

Kardán tengely fordulatszáma 540 min¯¹ ● ● ● ●

Kardán tengely fordulatszáma 1000 min¯¹ ○ ○ ○ ○

Kardán tengely T60 ○ ○ ○ --
Kardán tengely T80 -- -- -- ○

I. és II. kategóriás mellső és hátsó felfüggesztés ● ● ● ● **
Mellső csatlakozó a reverzibilis traktorokhoz  (I. és II. kategória) ● ● ● ●

Cserélhető ellenkések ○ ○ ○ ○

Úszókés a talajon fekvő növényi részek hatékony 
megemeléséhez (szőlészet, ültetvények)

○ ○ ○ ○

Méretek  A/B/C [cm] 101/182/109 101/212/108 101/247/108 101/292/108
Tömeg  [kg] 517 576 675 742

EURO L  szárzúzó
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● Alapfelszereltség        ○ Opció      -- Nem rendelhető       * Páratartalomtól és a fa fajtájától függően       ** kizárólag II. kategóriás erőgép-csatlakozás esetén   
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1
Robosztus kialakítású szabadonfutó hajtómű – alapfelszerelés; Robosztus
kialakítású szabadonfutó hajtómű két oldali tengelykapcsolattal (opció)

2 Duplaspirálos rotor kiegyensúlyozó gyűrűkkel (24%-kal kevesebb energia) 

3 Kombinált felfüggesztés (első vagy hátsó oldalról) 

4 Hidraulikus működtetésű oldalirányú elmozdítás (alapfelszerelés)

5 Automata szíjfeszítés

6 Szíjhajtás hűtését biztosító hűtőventilátor

7 Robosztus kivitelű hárompont-függesztőkeret tartó vezetőelemek

8 Támasztóhenger dupla belső csapágyazással

9 Fém védőfüggöny (alapfelszerelés) vagy lánc védőfüggöny (opció)

10 II.  kategóriás hárompont-felfüggesztés

11 Úszó pozícióba történő csatlakoztathatóság

12
Nagy szilárdságú kovácsolt kalapács-kések (alapfelszerelés) vagy Y-kések vagy

wolfram-karbid szállal megerősített kalapácsok (opció)

13 Állítható magasságú támasztóhenger

14 Anyagáram kiáramlásának helye a támasztóhenger mögött

15 Cserélhető csúszótalpak

16 Egyszerű karbantartás - kenés

17 Cserélhető ellenkések (opció)

18 Támasztóhenger helyett támkerék (opció)

EURO szárzúzó  55-110 LE
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

KOMMUNÁLIS +++
MEZŐGAZDASÁG +++

SZŐLÉSZET ++

ÜLTETVÉNY ++
ZÖLD FELÜLETEK +++

Az EURO típusú szárzúzó professzionális gép a kommunális- és
mezőgazdasági hasznosítású területek zöld felületeinek ápolására. Ideális az
elhanyagolt-, és műveletlen területek magas növésű lágy-, és fás szárú
növényeinek zúzására, abból a tulajdonságából adódóan, hogy a mintegy 6
cm vastag ágak aprítására is alkalmas. Robusztusságából és kiváló műszaki
karakterisztikájából adódóan a kitűnően aprítja betakarítás utáni kukorica-,
olajrepce-, és egyéb szármaradványokat. Kompakt kialakítása biztosítja
erejét és tartósságát nehéz munkakörülmények között is. Az EURO szárzúzó
egyszerűen kialakított, hidraulikus működtetésű, balra-, illetve jobbra
elmozdítható függesztőkerettel rendelkezik. A kombinált kialakítású előre-
hátra hajtható tartókeret biztosítja a mindkét oldalról megvalósítható
könnyű és gyors felfüggesztést és magát a meghajtást is.
Alapfelszereltségét tekintve az EURO szárzúzó automatikus szíjfeszítővel és
a szíjhajtás pótlólagos hűtését biztosító hűtőventilátorral szerelt.

3* cm6* cm
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Modell EURO 230 EURO 250 EURO 280

Munkaszélesség [cm] 228 244 277
Területteljesítmény  [ha/h] 1,5-2,5 1,6-2,7 1,8-3,1
Teljesítmény igény [kW/LE] 40-80/55-110 48-80/65-110 55-80/75-110

Kalapács-kések száma [db]  ● 26 28 32
Y- kések száma  [db]  ○ 78 84 96

Vágás magassága MIN-MAX [mm] 25-70 25-70 25-70
Hidraulikus oldalirányú elmozdítás [cm] ● 50 50 50
Kardán tengely fordulatszáma 540 min¯¹ ● ○ ○

Kardán tengely fordulatszáma 1000 min¯¹ ○ ● ●

Kardán tengely T60 ○ ○ --
Kardán tengely T80 -- -- ○

II. kategóriás kombinált mellső és hátsó felfüggesztés ● ● ●

Dupla belső csapágyazású támasztóhenger ● ● ●

HARDOX kettős palást (cserélhető belső palást lemez) ○ ○ ○

Méretek  A/B/C [cm] 101/251/105 101/267/105 101/300/105
Tömeg  [kg] 806 847 917

EURO szárzúzó
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● Alapfelszereltség        ○ Opció      -- Nem rendelhető       * Páratartalomtól és a fa fajtájától függően
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1 Robosztus gépház (professzionális alkalmazás céljából)

2 Duplaspirálos rotor kiegyensúlyozó gyűrűkkel (24%-kal kevesebb energia) 

3 Állítható hátsó szervizajtó (karbantartás céljából)

4 Kombinált II. kategóriás hárompont-felfüggesztés (első vagy hátsó oldalról) 

5 Automata szíjfeszítés; szíjhajtás hűtését biztosító hűtőventilátor

6 Kétfajta cserélhető ellenkés

7 Cserélhető csúszótalpak

8 AGRI  típusú csapágyakkal szerelt támasztóhenger

9 Fém védőfüggöny (alapfelszerelés) vagy lánc védőfüggöny (opció)

10 Úszó pozícióba történő csatlakoztathatóság

11 Robosztus kovácsolt kalapács-kések (alapfelszerelés) vagy Y-kések (opció) 

12 Állítható magasságú támasztóhenger

13 Anyagáram kiáramlásának helye a támasztóhenger mögött

14 Hidraulikus működtetésű oldalirányú elmozdítás (alapfelszerelés)

15 Gumi védőfüggöny

16 Robosztus kialakítású szabadonfutó hajtómű két oldali tengelykapcsolattal 

17 Munkaóra számláló (opció)

PROFI MEGA szárzúzó     65-135 LE
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

KOMMUNÁLIS +++
MEZŐGAZDASÁG +++

SZŐLÉSZET ++

ÜLTETVÉNY ++
ZÖLD FELÜLETEK +++

PROFI MEGA típusú szárzúzó professzionális kialakítása által különböző,
jellemzően intenzív feladatok ellátására alkalmas. Kiválóan alkalmazható a
kommunális-, és műveletlen területek különböző lágy-, és fás szárú
növényeinek, faágak zúzására-aprítására (akár 8 cm vastagságig). A rotor és a
igazán robosztus kialakítású ház közötti nagyobb távolság által nagyobb
anyagáram és munkasebesség valósítható meg. Az alapfelszerelés részét
képező, a robosztus házban két sorban elhelyezkedő, szakaszosan cserélhető
ellenkések segítik a minőségi aprítást. A korszerű konstrukció által nagy
anyagáram és gyors munkavégzés biztosítható. A gép jelentős
munkaszélessége, illetve nagy sebessége által hatékony munkavégzés
valósítható meg. A kombinált kialakítású előre-hátra hajtható tartókeret
biztosítja a szárzúzó kétoldali könnyű és gyors kapcsolódását akár a traktor
mellső, akár a hátsó hárompont-felfüggesztő rendszerére.
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Modell PROFI MEGA 250 PROFI MEGA 270 PROFI MEGA 300
Munkaszélesség [cm] 245 270 300

Területteljesítmény [ha/h] 1,8-2,9 2,0-3,2 2,2-3,3
Teljesítmény igény [kW/LE] 50-60/65-80 60-90/80-120 70-100/95-135

Kalapács-kések száma [db]  ● 20 24 26
Y- kések száma  [db] ○ 60 72 78

Vágás magassága MIN-MAX [mm] 30-80 30-80 30-80
Hidraulikus oldalirányú elmozdulás [cm] ● 40 40 40

Cserélhető ellenkések ● ● ●

Kettős palást (cserélhető belső palást) ○ ○ ○

Kardán tengely fordulatszáma 540 min¯¹ ○ ○ ○

Kardán tengely fordulatszáma 1000 min¯¹ ● ● ●

Kardán tengely ○ ○ ○

II. kategóriás kombinált mellső-, és hátsó felfüggesztés ● ● ●

Támasztóhenger helyett hátsó támasztókerekek ○ ○ ○

Nyitható hátsó borító (karbantartáshoz) ● ● ●

Lemezfüggöny helyett védőlánc ○ ○ ○

Munkaóra számláló ○ ○ ○

Méretek A/B/C [cm] 154/273/120 154/298/120 154/328/120
Tömeg [kg] 1210 1284 1390

PROFI MEGA szárzúzó
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● Alapfelszereltség        ○ Opció      -- Nem rendelhető       * Páratartalomtól és a fa fajtájától függően
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A szárzúzó rendszeres tisztítása által
megelőzhetők a környezetünkre veszélyes tűzesetek!
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MKL szárzúzó 40-60 LE

1 Szabadonfutó biztonsági tengelykapcsolóval rendelkező hajtómű

2 Duplaspirálos rotor (akár 24%-os energia-megtakarítás) 

3 I. és II. kategóriás hárompont-felfüggesztés

4
Kalapács-kések (alapfelszerelés), Y-kések vagy bilinccsel rögzített 
kommunális célú kalapács-kések (opció)

5 Hidraulikus vízszintes irányú elmozdítás

6
A géptest a függőleges síkban -65º tól + 90ºig hidraulikusan 

elforgatható

7 Automatikus szíjfeszítés

8 Tárolást segítő támasztólábak

9 Szabályozott úszó pozíció

10 A zúzott anyag támasztóhenger mögé történő szórása

11 Állítható magasságú támasztóhenger

12 AGRI típusú csapágyakkal szerelt támasztóhenger

13 Cserélhető csúszótalpak

14 Egyszerű karbantartás – kenés

15 Gumi védőfüggöny

16 Fém védőfüggöny

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

KOMMUNÁLIS +++

MEZŐGAZDASÁG ++

SZŐLÉSZET +

ÜLTETVÉNY +

ZÖLD FELÜLETEK +++

Az MKL típusú szárzúzó zöld felületek, golfpályák és elhanyagolt
területek lágyszárú növényeinek, valamint a gallyak és a
szármaradványok aprítására alkalmas Elsősorban kisebb
teljesítményű traktorokkal kevésbé intenzív körülmények közötti
munkavégzésre ajánljuk. A szárzúzó a függőleges síkban felfelé +90º-
ban, lefelé - 65º-ban billenthető. Kitűnően alkalmazható töltések
talajtakaró növényzetének, gátak, árkok, és egyéb egyenetlen zöld
területek ápolására. A paralelogramma függesztő szerkezet és a
hidraulikus munkahenger segítségével a munkagép a traktor
nyomvonalán kívülre is kitolható.

www.inobrezice.com
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MKL szárzúzó
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Modell MKL 115 MKL 130 MKL 150
Munkaszélesség [cm] 116 129 143

Területteljesítmény [ha/h] 0,6-0,9 0,7-0,9 0,8-1,0
I. és II. kategóriás hátsó hárompont-felfüggesztés ● ● ●

Teljesítmény igény  [kW/LE] 30-45/40-60 30-45/40-60 30-45/40-60
A traktor minimális tömege [kg] ** 1600 1600 1800

A traktor minimális szélessége [cm]** 120 120 120
Kalapács-kések száma [db]]  ● 16 18 20

Y- kések száma [db]  ○ 32 36 40
Bilinccsel szerelt kommunális célú kalapács-kések száma [db]  ○ 16 18 20

Vágás magasság MIN-MAX [mm] 15-60 15-60 15-60
Kardán tengely fordulatszáma 540 min¯¹ ● ● ●

Kardán tengely fordulatszáma 1000 min¯¹ -- -- --
Speciális kardántengely ○ ○ ○

Munkaszélesség A [cm] 116 129 143
Kinyúlás B [cm] 170 170 170
Kinyúlás C [cm] 44 44 44
Kinyúlás D [cm] 187 201 215
Kinyúlás E [cm] 97 111 124
Szélesség [cm] 134 147 163

Tömeg [kg] 329 359 384

● Alapfelszereltség        ○ Opció      -- Nem rendelhető       * Páratartalomtól és a fa fajtájától függően ** Ajánlott érték
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MKM szárzúzó 40-120 LE

1 Szabadonfutó biztonsági tengelykapcsolóval rendelkező hajtómű

2 Duplaspirálos rotor (akár 24%-os energia-megtakarítás) 

3 II. kategóriás hárompont-felfüggesztés

4 Munkaeszköz: Kalapács-kések

5 Hidraulikus vízszintes irányú elmozdítás

6
A géptest a függőleges síkban -65º tól + 90ºig hidraulikusan 

elforgatható

7 Mechanikus biztonsági kapcsoló akadályra történő ráfutás esetére

8
Robosztus kettős paralelogramma felfüggesztés a géptest 

dőlésszögének szabályozása céljából

9 Szabályozott úszó pozíció

10 Tárolást segítő támasztólábak

11 Állítható magasságú támasztóhenger

12 AGRI típusú csapágyakkal szerelt támasztóhenger

13 Cserélhető csúszótalpak

14 Egyszerű karbantartás – kenés

15 Könnyen kivitelezhető szíjfeszítés

16 Fém védőfüggöny

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

KOMMUNÁLIS +++

MEZŐGAZDASÁG ++

SZŐLÉSZET +

ÜLTETVÉNY ++

ZÖLD FELÜLETEK +++

Az MKM típusú szárzúzó út menti füves területek tisztántartására, valamint
ültetvényeknél a fák közötti-, illetve a lombkorona alatti területek ápolására
ajánljuk. Mindemelett kitűnően felhasználható a mezőgazdaságban a
szármaradványok aprítására és mulcskészítésre is. A szárzúzó a függőleges
síkban felfelé +90º-ban, lefelé - 65º-ban billenthető. Kiválóan alkalmas
töltések talajtakaró növényzetének, gátak, árkok, és egyéb egyenetlen zöld
területek ápolására. A paralelogramma függesztő szerkezet és a hidraulikus
munkahenger segítségével a munkagép a traktor nyomvonalán kívülre is
kitolható. Munkaeszköznek a kalapács-kések alkalmazása javasolt. A
berendezés mechanikus biztonsági szerkeszettel rendelkezik, amely
megakadályozza a gép károsodását abban az esetben, ha az akadályra futna.
A szárzúzó a traktor mögé csatlakoztatható.
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MKM szárzúzó
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Modell MKM 130 MKM 160 MKM 190 MKM 225 MKM 245
Munkaszélesség [cm] 132 162 192 227 242

Területteljesítmény [ha/h] 0,9-1,1 1,0-1,3 1,2-1,6 1,5-2,1 1,6-2,2

II. kategóriás hátsó hárompont-felfüggesztés ● ● ● ● ●

Teljesítmény igény  [kW/LE] 30-40/40-55 38-50/50-70 53-70/70-95 60-80/80-110 65-90/90-120

A traktor minimális tömege [kg] ** 1800 2200 2400 2600 2800

A traktor minimális szélessége [cm]** 160 180 200 200 200

Kalapács-kések száma [db]]  ● 16 20 24 28 30

Y- kések száma [db]  ○ 32 40 48 56 60

Vágás magasság MIN-MAX [mm] 30-80 30-80 30-80 30-80 30-80

Kardán tengely fordulatszáma 540 min¯¹ ● ● ● ● ●

Kardán tengely fordulatszáma 1000 min¯¹ -- -- -- -- --

Speciális kardántengely ○ ○ ○ ○ ○

Dupla belső csapágyazású támasztóhenger ○ ○ ○ ○ ○

Kettős palást (cserélhető belső palást lemez) ○ ○ ○ ○ ○

Munkaszélesség A [cm] 132 162 192 227 242

Kinyúlás B [cm] 200 200 200 200 200

Kinyúlás C [cm] 31 34 34 34 34

Kinyúlás D [cm] 218 245 275 310 325

Kinyúlás E [cm] 104 134 164 199 219

Szélesség [cm] 152 182 212 247 262

Tömeg [kg] 546 587 684 765 890

● Alapfelszereltség        ○ Opció      -- Nem rendelhető       * Páratartalomtól és a fa fajtájától függően ** Ajánlott érték
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MKS Plus szárzúzó  50-110 LE

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

KOMMUNÁLIS +++

MEZŐGAZDASÁG ++

SZŐLÉSZET +

ÜLTETVÉNY ++

ZÖLD FELÜLETEK +++

3* cm6* cm

4

1 Szabadonfutó hajtómű, a szíjhajtás házának külső oldalára szerelve

2 Duplaspirálos rotor (akár 24%-os energia-megtakarítás) 

3 II. kategóriás hárompont-felfüggesztés

4 Munkaeszköz: Kalapács-kések

5 Hidraulikus vízszintes irányú elmozdítás

6 A géptest a függőleges síkban -65º tól + 90ºig hidraulikusan elforgatható

7 Mechanikus biztonsági kapcsoló akadályra történő ráfutás esetére

8
Robosztus kettős paralelogramma felfüggesztés a géptest dőlésszögének 

szabályozása céljából

9 Kettős palást (cserélhető belső palást lemez)

10 Elől fém-, hátul gumi védőfüggöny

11 Hidraulikus rögzítés vertikális és horizontális irányban 

12 Állítható magasságú támasztóhenger

13 Dupla belső csapágyazású támasztóhenger (alapfelszerelés)

14 Cserélhető csúszótalpak

15 Egyszerű karbantartás – kenés

16 Tárolást segítő támasztólábak

17 Szabályozott úszó pozíció

www.inobrezice.com
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MKS PLUS típusú professzionális szárzúzó hajtóműve a hajtás-ház külső oldalán
helyezkedik el. A berendezés lágy szárú növények, alacsony cserjék és növénytakaróval
borított egyenetlen területek szármaradványainak zúzására alkalmas. A hajtás-házra
szerelt tengelykapcsoló által a szárzúzó a traktor hossztengelyétől oldalirányba nagyobb
mértékben kitéríthető, illetve a kardántengely elhajlásának mértéke is kisebb. A
szárzúzó teste a függőleges síkban felfelé +90º-ban, lefelé - 65º-ban billenthető, illetve
oldalirányban a traktor nyomvonalán kívülre helyezhető, ezáltal kitűnően alkalmas
töltések talajtakaró növényzetének, gátak, árkok, és egyéb egyenetlen-, különösen
lejtős területek ápolására. A függőleges síkban történő forgatás és a vízszintes síkban
történő oldalirányú elmozdítás biztosítására a berendezést üzemeltető erőgépnek két
pár hidraulika csatlakozóval kell rendelkeznie. A robosztus kialakítás és a kettős borító
lemez (cserélhető belső palásttal) minőségi munkavégzést, tartósságot és hosszú
élettartamot biztosít nehéz munkakörülmények mellet is. A berendezés mechanikus
biztonsági szerkeszettel rendelkezik, amely megakadályozza a gép károsodását abban az
esetben, ha az akadályra futna. A szárzúzó a traktor mögé csatlakoztatható. EURO vagy
PROFI MEGA típusú frontálisan függesztett szárzúzókkal kombinálva kiterjedt
területeken történő munkavégzésre is alkalmas. E gépkapcsolatokkal egy menetben
akár 5 méter szélességben is végezhetünk szárzúzást. Az MKS PLUS típusú szárzúzóba
beépített 45º-os elrendezésű munkaeszközökkel szerelt duplaspirálos rotor által a gép
energiafelhasználása kisebb, a szükséges traktorteljesítmény alacsonyabb, üzeme
csendesebb, továbbá a csapágyak és részegységek igénybevétele is mérsékeltebb.



MKS Plus szárzúzó
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Modell MKS plus 160 MKS plus 190 MKS plus 225
Munkaszélesség [cm] 162 192 227

Területteljesítmény [ha/h] 1,0-1,6 1,2-1,9 1,6-2,3
II. kategóriás hátsó hárompont-felfüggesztés ● ● ●

Teljesítmény igény  [kW/LE] 35-50/50-70 53-70/70-95 60-80/80-110
A traktor minimális tömege [kg] ** 2500 2700 2900

A traktor minimális szélessége [cm]** 180 200 200
Kalapács-kések száma [db]]  ● 20 24 28

Y- kések száma [db]  ○ 40 48 56
Vágás magasság MIN-MAX [mm] 30-85 30-85 30-85

Kettős palást (cserélhető belső palást lemez) ● ● ●

Dupla belső csapágyazású támasztóhenger ● ● ●

Kardán tengely fordulatszáma 540 min¯¹ ● ● ●

Kardán tengely fordulatszáma 1000 min¯¹ -- -- --
Speciális kardántengely ○ ○ ○

Munkaszélesség A [cm] 162 192 227
Kinyúlás B [cm] 200 200 200
Kinyúlás C [cm] 9 9 9
Kinyúlás D [cm] 270 300 335
Kinyúlás E [cm] 160 190 225
Szélesség [cm] 197 243 278

Tömeg [kg] 659 746 824

● Alapfelszereltség        ○ Opció      -- Nem rendelhető       * Páratartalomtól és a fa fajtájától függően ** Ajánlott érték
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ALPIN H szárzúzó 18-27 LE

1 A vázszerkezet extra szilárdságú DOMEX anyagból készült

2 Hidromotorral történő hajtás 

3 Univerzális kapcsolókerete által számos erőgéphez csatlakoztatható

4 Cserélhető csúszótalpak

5 Gumiból készült védőfüggöny elöl és hátul 

6 Állítható magasságú támasztóhenger

7
Kalapács-kések (alapfelszerelés), Y-kések vagy bilinccsel rögzített 
kalapács-kések (opció)

8 Könnyen kivitelezhető zsírozás

9 Védőburkolattal ellátott szíjhajtás

10 Duplaspirálos rotor

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

KOMMUNÁLIS +++

MEZŐGAZDASÁG +

SZŐLÉSZET ++

ÜLTETVÉNY ++

ZÖLD FELÜLETEK +++

Az ALPIN H típusú szárzúzó hidraulikus hajtást biztosító
erőgépekre kapcsolható. Zöld felületek ápolására-, valamint
mezőgazdasági üzemekben, szőlőültetvényekben és
gyümölcsösökben alkalmazható előnyösen A kis tömeg és az
alacsony teljesítményigény lehetővé teszi a gép egytengelyű
traktorokkal történő hatékony üzemeltetését.. Durva
munkavégzéshez alapfelszerelésként kalapács-kések kerültek
beépítésre, amíg a fű és a lágy szárú növényzet mulcsozásához Y-
kések használata bizonyul előnyösnek. Az ALPIN H típusú
szárzúzóba 45º-os elrendezésű munkaeszközökkel szerelt
duplaspirálos rotor kerül beépítésre, amely által a gép
energiafelhasználása kisebb, ezáltal a szükséges traktor-
teljesítmény alacsonyabb, üzeme csendesebb, továbbá a
csapágyak és részegységek igénybevétele is mérsékeltebb.8

www.inobrezice.com
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Modell ALPIN H130 ALPIN H150 

Munkaszélesség [cm] 129 □□ 191 □□

Területteljesítmény [ha/h] 0,3-0,8 0,4-1,0

Teljesítmény igény [kW/LE] 13-16/18-22 15-20/21-27

Mellső csatlakoztatás ● ●

Kalapács-kések száma [db]  ● 18 20

Y- kések száma [db]  ○ 36 40

Bilinccsel szerelt kommunális célú kalapács-kések száma [db]  ○ 18 20

Szükséges olajáram[L/min] 22-25 22-25

Vágás magasság MIN-MAX [mm] 16-56 16-56

Méretek A/B/C [cm] 76/147/60 76/161/60

Tömeg  [kg] 167 191

ALPIN H szárzúzó

4

6

3

2

2

3

5
9

8

10A szárzúzó ház DOMEX 700 MC anyagból készül

A Domex 700 egy hidegen alakítható, korszerű,
extra erős anyag. Kiválójó szerkezeti
tulajdonságaiból kifolyólag olyan gépeknél
alkalmazzák, ahol kis tömeg ellenben nagy
teherbíró képesség szükséges (teherautó alvázak,
daruk, tehergépjármű platók , stb.)
A lejtős területen történő munkavégzéshez
könnyű szerkezetű gépre van szükség.
A szárzúzó igazán minőségi anyagból készül, így
anélkül, hogy élettartamát megrövidítenénk
tömege könnyűszerrel csökkenthető.

Szakítószilárdság [N/mm²]

DOMEX 700 St 37-2

A DOMEX ELŐNYEI:
- NAGY TERHELHETŐSÉG
- MAGAS MINŐSÉG
- ALACSONY TÖMEG
- HOSSZÚ ÉLETTARTAM

● Alapfelszereltség        ○ Opció      -- Nem rendelhető         □□ Külön rendelhető      * Páratartalomtól és a fa fajtájától függően 

7

35

1



1 I. kategóriás hárompont-felfüggesztő rendszer

2 Mellső vagy hátsó csatlakoztathatóság

3 Támkerekek magassága állítható

4 Úszó pozíció

5 A levágott anyag hátul történő kijuttatása

6 Egyszerű karbantartás

7 Három darab forgókés

8 Egyszerű szíjfeszítés

9 Hidromotorral történő hajtás - RMS H típusnál (opció)

10 Kibővített alsó csatlakozó (opció)

11 Állítható magasságú, 360°ban körbeforgó támkerék

RMS rotációs fűkasza    14-40 LE 
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

KOMMUNÁLIS ++
MEZŐGAZDASÁG +

SZŐLÉSZET ++

ÜLTETVÉNY ++
ZÖLD FELÜLETEK +++

RMS típusú rotációs fűkasza a gyümölcsösök, szőlőültetvények
sorközeinek-, valamint parkok, sportpályák és egyéb zöldfelületek
művelésére, ápolására alkalmasak. A kaszálék a gépből a hátoldalán
távozik.
A támkerekek magassága állítható, ezáltal az RMS rotációs fűkasza
minden irányban történő egyenletes mozgása biztosított.
Vágóeszközként három egyenes kés szolgál, amelyek meghajtása
relatív kis traktor-teljesítmény igényel.
A rotációs fűkasza alapkialakítása lehetővé teszi a gép mellső
hátrompont-felfüggesztő rendszerre és TLT tengelyre történő
csatlakozást. Ehhez az összeállításhoz pótalkatrészként egy 1000
ford/perc-es hajtóművet alkalmazása ajánlott.

1-2* cm

www.inobrezice.com
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RMS rotációs fűkasza

13

3

5

6

4

1

Modell RMS 120 RMS 150 RMS 180
Munkaszélesség [cm] 120 150 180

Területteljesítmény [ha/h] 0,4-1,3 0,6-1,7 0,7-2,0
Teljesítmény igény [kW/LE] 10-17/14-23 17-24/23-32 24-30/32-40

I. kategórás hátsó hárompont-felfüggesztés ● ● ●
Reverzibilis traktorokra történő csatlakotathatóság ● ● ●

I. kategórás mellső hárompont-felfüggesztés ○ ○ ○
Kések száma [db.] ● 3 3 3

Vágás magasság MIN-MAX [mm] 10-130 10-130 10-130
Hátsú ürítés ● ● ●

Tamasztóhenger ○ ○ ○
Kardán tengely  fordulatszáma 540 min¯¹ ● ● ●

Kardán tengely  fordulatszáma 1000 min¯¹ ○ ○ ○
RMS H típusú mulcsozónál alkalmazott hidromotor (minimális olajáram [L/min]) ○ (min 17 L/min) ○ (min 24 L/min) ○ (min 24 L/min)

Kardán tengely T40 R ○ ○ ○
Méretek  A/B/C [cm] 130/125/77 130/155/77 130/185/77

Tömeg  [kg] 180 210 235

7
2

2

2

2

8

● Alapfelszereltség        ○ Opció      -- Nem rendelhető       * Páratartalomtól és a fa fajtájától függőenwww.inobrezice.com
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BOXER szárzúzó    40-100 LE FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

KOMMUNÁLIS +++
MEZŐGAZDASÁG +

SZŐLÉSZET +++

ÜLTETVÉNY +++
ZÖLD FELÜLETEK +++

A BOXER típusú szárzúzó elsősorban zöld felületek ápolására
alkalmas (parkok, golfpályák, rendezett területek, stb.), de
alkalmazható szőlészetekben és ültetvényekben is. A rotor a
szabványosított konstrukciója által túlnyomást állít elő, s felemeli a
kaszálékot (fűvet, leveleket, ágakat, stb.) a talajszintről, elvágja
azokat, majd összezúzza, illetve a gép kosarába továbbítja az
anyagot. A zúzott anyaghalmaz mindaddig a kosárban helyezkedik
el, amíg azt a hidraulikus munkahenger segítségével ki nem nyitjuk
és ürítjük.
A szárzúzóba a bejáratott, megbízható duplaspirálos rotor kerül
beépítésre, amely akár 5 cm átmérőjű ágak aprítására is alkalmas.
A BOXER típusú szárzúzóba beépített 45º-os elrendezésű
munkaeszközökkel szerelt duplaspirálos rotor által a gép
energiafelhasználása kisebb, a szükséges traktorteljesítmény
alacsonyabb, üzeme csendesebb, továbbá a csapágyak és
részegységek igénybevétele is mérsékeltebb.

5* cm

www.inobrezice.com
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1 Robosztus kialakítású szabadonfutó hajtómű 

2 Duplaspirálos rotor (akár 24%-os energia-megtakarítás) 

3 Hidraulikusan működtetett kosárürítés

4 I. és II.  kategóriás hárompont-felfüggesztés

5 Úszó pozíció

6 Fém védőfüggöny

7 Kalapács-kések (alapfelszerelés)

8 Állítható magasságú támasztóhenger

9 Mellső tandem kialakítású támkerék (opció)

10 Dupla belső csapágyazású támasztóhenger

11 Cserélhető csúszótalpak

12 Egyszerű karbantartás – kenés

13 Világítótestek közúti forgalomhoz



BOXER szárzúzó

Modell BOXER 130 BOXER 160 BOXER 190 BOXER 245
Munkaszélesség [cm] 132 162 192 242

Teljesítmény igény [kW/LE] 30-35/40-50 34-45/45-60 42-52/55-70 60-75/80-100
I. és II. kategóriás hárompont-felfüggesztés ● ● ● ●

Kalapács-kések száma [db]  ● 16 20 24 30
Vágás magasság MIN-MAX [mm] 30-80 30-80 30-80 30-80

Mellső tandem támkerék ○ ○ ○ ○
Kardán tengely fordulatszám 540 min¯¹ ● ● ● ●

Kardán tengely fordulatszám 1000 min¯¹ ○ ○ ○ ○
Kardán tengely T40 ○ -- -- --
Kardán tengely T60 -- ○ ○ ○

Kosát mérete [L] 1152 1416 1681 2122
Méretek  A/B/C [cm] 145/152/161 145/182/161 145/212/161 145/262/161

Tömeg [kg] 620 735 820 970

2

● Alapfelszereltség        ○ Opció      -- Nem rendelhető        * Páratartalomtól és a fa fajtájától függően 
www.inobrezice.com
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Tamdem támkerék

(opció)



1 Robosztus és vastag gépház

2
Speciálisan befogott munkaeszközök – saját tengely körül 360º-ban 
elfordulni képes kalapács-kések

3 Hidraulikusan nyitható hátsó ajtó

4 Két sorban elhelyezkedő ellenkések a házban

5 Szabadonfutó biztonsági tengelykapcsolóval rendelkező hajtómű

6 Cserélhető csúszótalpak

7
II. kategóriás hátsó hárompont-felfüggesztés, illetve mellső hárompont-
felfüggesztés (opció)

8 Védőláncok

MG szárzúzó 55-150 LE
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

KOMMUNÁLIS ++
MEZŐGAZDASÁG +

SZŐLÉSZET

ÜLTETVÉNY

ERDÉSZET +++

Az MG típusú szárzúzó cserjék, fák és egyéb növényi maradványok,
18 centiméternél kisebb átmérőjű ágainak aprítására alkalmas.
Elsősorban erdészetekben-, valamint mezőgazdasági és kommunális
területek fás szárú növényeinek aprítására alkalmazzák. Robusztus
tengelye, saját tengely körül 360º-ban elfordulni képes kalapács-
kései, ellenkései alapvető részei az intenzív munkavégzésre
kialakított MG típusú szárzúzónak. A szárzúzó hátsó ajtaja
hidraulikusan nyitható, s így jól megközelíthető a zúzandó
növényzet, ez által megvalósítható a gallyak, ágak, stb., minőségi
aprítása..

18* cm

2

4

www.inobrezice.com

A szárzúzó rendszeres tisztítása által megelőzhetők a 
környezetünkre veszélyes tűzesetek!
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MG szárzúzó

Modell MG 130 MG 150 
Munkaszélesség[cm] 130 150

Teljesítmény igény [kW/LE] 40-65/55-85 55-70/75-100
Kalapács-kések száma [db] ● 20 24

Hidraulikusan nyitható hátsó ajtó ● ●
Ellenkések ● ●

Mellső védő láncfüggöny ● ●
Hátsó védő láncfüggöny ○ ○

Kardán tengely fordulatszáma 540 min¯¹ ● ●
Rögzítővel rendelkező kardántengely (Csavar) ○ ○

Lamellás csúszó tengelykapcsolóval rendelkező kardántengely - gyorscsatlakozóval rendelkező traktorokhoz ○ ○

II. kategóriás hátsó felfüggesztés ● ●
Mellső felfüggesztés esetén: Szabadonfutó biztonsági tengelykapcsolóval rendelkező hajtómű a 

kardántengely mindkét irányba történő forgatásához 1000 min¯¹
○ ○

Állítható védő-terelő keret ○ ○

Méretek  A/B/C [cm] 95/160/100 95/180/100
Tömeg  [kg] 920 1010

1

3

5

6
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8

● Alapfelszereltség        ○ Opció      -- Nem rendelhető       * Páratartalomtól és a fa fajtájától függően
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1 Robosztus kialakítású szabadonfutó hajtómű két oldali tengelykapcsolattal 

2
Robosztus rotor, amely  biztosítja a kalapács-kések védelmét – a vágóelemek 

túlterhelés esetén „befordulnak a rotorba“ , ezáltal megelőzve a sérülést

3
Robosztus, megerősített kovácsolt kalapács-kések, (Variáció: wolfram-karbid 

réteggel megerősített kalapács-kések)

4 Hidraulikusan nyitható hátsó ajtó

5 II. kategóriás robosztus felfüggesztés

6 Mellső függeszthetőség– opció

7 Robosztus rotor csapágyazás

8 Kettős palásttal rendelkező gépház, HARDOX anyagból készült belső lemez

9 Állítható magasságú HARDOX anyagból készült cserélhető csúszótalpak

10 HARDOX kettős palást

11 Mellső védőláncok (a 2 soros alapfelszerelés, a 4 soros opció)

12 Állítható védő-terelő keret - opció

13 Szakaszonként cserélhető, két sorban elhelyezkedő ellenkések

14 A rotorhoz történő hajtás erőátvitele 8 db ékszíj segítségével valósul meg

15 Védőlánc a hátsó ajtón (opció)

FORST szárzúzó 90-150 LE
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

KOMMUNÁLIS +
MEZŐGAZDASÁG

SZŐLÉSZET +

ÜLTETVÉNY +
ZÖLD FELÜLETEK

ERDÉSZET +++

A FORST típusú szárzúzók elsősorban erdészetekben és mezőgazdaságban
alkalmazhatók minden féle fa és fás szárú növényi maradványok zúzására,
illetve cserjék, kisebb fák eltávolítására amelyek törzsének átmérője nem
haladja meg a 20 cm-t (VIDIA 25 cm). Előnye a robosztus kialakítású rotor és
a saját tengelye körül 360º-ban elfordulni képes kalapács-kések. Az ily
módon rögzített vágóelemek túlterhelés esetén „befordulnak“ a rotor felé ,
ezáltal megelőzve a szerkezet sérülését. A szárzúzó a minőségi zúzás
érdekében szakaszonként cserélhető ellenkésekkel-, illetve a fa törzsének
lehető legjobb megközelíthetősége céljából hidraulikusan mozgatható
hátsó ajtóval szerelt. Ajánlott a berendezést állítható védő-terelő kerettel
ellátni, amely meggátolja, hogy a faágak a traktorra hulljanak, illetve hogy
abban kárt tegyenek.

20* cm
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Modell FORST 180 FORST 225
Munkaszélesség [cm] 180 223

Teljesítmény igény [kW/KLE] 65-90 / 90-120 90-110/ 120-150
Kalapács-kések száma [db]  ● 28 36

Wolfram-karbid réteggel megerősített kalapács-kések változat változat
Vágás magasság  MIN-MAX [mm] 10-40 10-40

Kardán tengely fordulatszám 540 min¯¹ ○ ○

Kardán tengely fordulatszám 1000 min¯¹ ● ●

Szabadonfutó biztonsági tengelykapcsolóval rendelkező hajtómű a kardántengely mindkét irányba történő forgatásához 1000 min¯¹ ○ ○

Rögzítővel rendelkező kardántengely (Csavar) ○ ○

Csúszó tengelykapcsolóval rendelkező kardántengely – gyorscsatlakozóval rendelkező traktorokhoz ○ ○

II. kategóriás hátsó felfüggesztés ● ●

II. kategóriás mellső felfüggesztés ● ●

Hidraulikusan nyitható hátsó ajtó ● ●

Két sorban elhelyezkedő cserélhető ellenkések ● ●

Állítható védő-terelő keret ○ ○

Védőlánc - elöl (2 sorban) ● ●

Kettős védőlánc – elöl (4 sorban) ○ ○

Védőláncok a hátsó szárnyon (2 sorban) ○ ○

Munkaóra számláló ○ ○

Méretek  A/B/C [cm] 128/212/111 128/255/111
Tömeg  [kg] 1210 1410

FORST szárzúzó
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● Alapfelszereltség        ○ Opció      -- Nem rendelhető       * Páratartalomtól és a fa fajtájától függően
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1 Robosztus kialakítású szabadonfutó hajtómű 

2 Állítható magasságú támasztóhenger

3 I. és II.  kategóriás hárompont-felfüggesztés

4 Terelőlemezek a zúzott anyag terítéséhez

5 Úszó pozíció

6
Munkaeszközök: speciális kialakítású egyenes kések és egyenes 

ellenkések

7 Egyszerű karbantartás – kenés

8 Megnövelt rotor fordulatszám

MS szárzúzó 50-60 LE
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

KOMMUNÁLIS

MEZŐGAZDASÁG +++

SZŐLÉSZET

ÜLTETVÉNY

ZÖLD FELÜLETEK

MS típusú szárzúzók mezőgazdasági célú felhasználásra, a gabona- és szója
szármaradványainak, stb. aprítására alkalmasak.... A rotor magas
fordulatszáma (3000 ford/perc), illetve a vágókések és az ellenkések
közötti kis távolság minőségi aprítást és a zúzott szalma 12 méter
szélességben történő szétszórását eredményezi.

www.inobrezice.com
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Modell MS 170
Munkaszélesség [cm] 170

Terület-teljesítmény  [ha/h] 1,2-3,1
Teljesítmény igény [kW/LE] 33-45/50-60

Kések száma  [db]  ● 64
Ellenkések száma [db] ● 65

Maximális szórásszélesség [m] 12
Kardán tengely fordulatszám 540 min¯¹ ●

Kardán tengely fordulatszám 1000 min¯¹ --
Kardán tengely T60 ○

Méretek  A/B/C [cm] 113/205/97
Tömeg  [kg] 443

MS szárzúzó
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● Alapfelszereltség        ○ Opció      -- Nem rendelhető       * Páratartalomtól és a fa fajtájától függően
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1 Munkaszélesség 554 cm (DUPLEX EURO 800) 

2 Munkaszélesség 790 cm (DUPLEX EURO 800- hátul + EURO 280- elöl)

3 Egyszerű szállítás - szállítási szélesség csak 300 cm

4 Duplaspirálos zúzótengely (akár 24%-os energia-megtakarítás)

5
Alapfelszerelés: kalapács-kések, (wolfram-karbid réteggel megerősített 

kalapács-kések – opció)

6 Szabadonfutó biztonsági tengelykapcsolóval rendelkező robosztus hajtómű

7 Automata szíjfeszítő

8 Talajfelszín követés – Szabadon lebegő szárnyak +15°; -10°

9 Dupla belső csapágyazású támasztóhenger

10 II. + III. kategóriás robosztus hárompont-felfüggesztés

11 Cserélhető csúszótalpak

12 Fém védőfüggöny (alapfelszerelés) vagy lánc védőfüggöny (opció)

13 A zúzott anyag kiszórása a támasztóhenger mögé

14
Elektronika a szárnyegységek üzem közbeni indokolatlan megemelésének 

megakadályozására - INO secure tronic (opció)

15 Hátsó támkerekek a támasztóhenger helyett DUPLEX EURO 800 (Opció)

16 Munkaóra számláló (opció)

17 Szakaszonként cserélhető ellenkések (opció)

DUPLEX EURO 800 szárzúzó 150-300 LE 
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

KOMMUNÁLIS +++
MEZŐGAZDASÁG +++

SZŐLÉSZET

ÜLTETVÉNY

ZÖLD FELÜLETEK +++

Professzionális, hidraulikusan összecsukható eszköz a növények és
szármaradványok nagy munkaszélességben történő, minőségi
szárzúzáshoz. A szárzúzóval akár 6 cm átmérővel rendelkező ágak is jól
apríthatók. Az úszó üzemmód és a + 15°; -10° -os szögbeállás (a bal és a
jobb szárny függetlenül) segítségével a teljes szélességben minőségi
munkavégzés valósítható meg. A kalapács-kések a zúzótengelyen
duplaspirálos elosztásban kerültek elhelyezésre, így 24%-kal alacsonyabb
energiafelhasználás valósítható meg. Kitűnő műszaki jellemzői által
hatékonyan képes a napraforgó-, kukorica-, olajrepce-, illetve a cukorrépa
szármaradványainak aprítására, zúzására. A robosztus kialakítás és a kiváló
anyagválasztás hosszú élettartamot biztosít a nehéz munkakörülmények
között is. Mindemellett a gép könnyűszerrel karbantartható.

6* cm6* cm
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Modell DUPLEX EURO 800
Munkaszélesség [cm] 554 (277+277)

Terület-teljesítmény [ha/h] 3,5-7,7
Teljesítmény igény [kW/LE] 110-220/150-300

Kalapács-kések száma [db] ● 64

Wolfram-karbid réteggel megerősített kalapács-kések ○

Szakaszonként cserélhető ellenkések ○

Kardán tengely fordulatszáma 1000 min¯¹ ●

EURO 280-as típusú mellső szárzúzó ○

II. és III. kategóriás hátsó hárompont-felfüggesztés ●

Figyelmeztető jelzőtáblák és közúti világítás ●

Elektronika a szárnyegységek üzem közbeni indokolatlan megemelésének megakadályozására ○

Automata szíjfeszítők ●

Dupla belső csapágyazású támasztóhenger ●

Támasztóhenger helyett hátsó támkerekek ○

Munkaóra számláló ○

Lemezfüggöny helyett védőlánc ○

HARDOX kettős palást (cserélhető belső palást lemez) ○

Szállítási szélesség [cm] 300
Szállítási magasság [cm] 325

Méretek  A/B/C [cm] 190/804/160
Tömeg  [kg] 2482

DUPLEX EURO 800 szárzúzó 
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● Alapfelszereltség        ○ Opció      -- Nem rendelhető       * Páratartalomtól és a fa fajtájától függően
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1
Szabadalmaztatott duplaspirálos zúzótengely 45° -ban elhelyezkedő 

munkaeszközökkel

2
Kiegyensúlyozó gyűrűk, a rotor teljes mértékű kiegyensúlyozásához, amely által 

hosszabb élettartam és akár 24 %-os energia-megtakarítás is megvalósítható. 

3
Alapfelszerelés: kovácsolt  kalapács-kések, (wolfram-karbid réteggel megerősített 

kalapács-kések – Opció)

4 Egyszerű szállítás - szállítási szélesség csak 300 cm

5 Szabadonfutó biztonsági tengelykapcsolóval rendelkező robosztus hajtómű

6 Automata szíjfeszítő

7 Talajfelszín követés – Szabadon lebegő szárnyak +15°; -10°

8 Dupla belső csapágyazású támasztóhenger

9 Vontatott kialakítású vázszerkezet

10 Cserélhető csúszótalpak

11 Fém védőfüggöny (alapfelszerelés) vagy lánc védőfüggöny (opció)

12 A zúzott anyag kiszórása a támasztóhenger mögé

13
Elektronika a szárnyegységek üzem közbeni indokolatlan megemelésének 

megakadályozására - INO secure tronic (opció)

14 Hátsó támkerekek a támasztóhenger helyett (Opció)

15 Cserélhető ellenkések (opció)

TRIPLEX EURO 800 szárzúzó  180-300 LE
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

KOMMUNÁLIS +
MEZŐGAZDASÁG +++

SZŐLÉSZET

ÜLTETVÉNY

ZÖLD FELÜLETEK +++

Professzionális, hidraulikusan összecsukható eszköz a növények és
szármaradványok nagy munkaszélességben történő, minőségi
szárzúzáshoz. A szárzúzóval akár 6 cm átmérővel rendelkező ágak is jól
apríthatók. Az úszó üzemmód és a ± 15°-os szögbeállás (a bal és a jobb
szárny függetlenül) segítségével a teljes munkaszélességben minőségi
szárzúzás valósítható meg. A kalapács-kések a zúzótengelyen
duplaspirálos elosztásban kerültek elhelyezésre, így 24%-kal
alacsonyabb energiafelhasználás valósítható meg. Kitűnő műszaki
jellemzői által hatékonyan képes a napraforgó-, kukorica-, olajrepce-,
illetve a cukorrépa szármaradványainak aprítására, zúzására. A
robosztus kialakítás és a kiváló anyagválasztás hosszú élettartamot
biztosít a nehéz munkakörülmények között is. Mindemellett a gép
könnyűszerrel karbantartható.
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TRIPLEX EURO 800 szárzúzó

Modell TRIPLEX EURO 800
Munkaszélesség [cm] 790

Területteljesítmény [ha/h] 5,1-11,6
Teljesítmény igény [kW/LE] 130-220/180-300

Kalapács-kések száma [db] ● 96
Wolfram-karbid réteggel megerősített kalapács-kések ○

Vonórúd, mint hátsó csatlakozóelem ●

Automata szíjfeszítők ●

Dupla belső csapágyazású támasztóhenger ●

Támasztóhenger helyett hátsó támkerekek ○

Kardán tengely fordulatszáma 540 min¯¹ --
Kardán tengely fordulatszáma 1000 min¯¹ (a kardántengely a gép részét képezi) ●

Elektronika a szárnyegységek üzem közbeni indokolatlan megemelésének megakadályozására ○
Cserélhető ellenkések ○

Munkaóra számláló ○

Lemezfüggöny helyett védőlánc ○

HARDOX kettős palást (cserélhető belső palást lemez) ○

Figyelmeztető jelzőtáblák és közúti világítás ●

Szállítási szélesség [cm] 300
Szállítási magasság [cm] 325

Méretek  A/B/C [cm] 420/804/160
Tömeg  [kg] 3813
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WINTER típusú műtrágyaszórók (120-200L)

1 Műanyag tartály

2 Műanyag szóráshatároló

3 Rozsdamentes acél tartályfenék és szabályzó rendszer

4 Rozsdamentes acél röpítő tárcsa hat forgólapáttal

5 Robosztus kialakítású csatlakozó

6 Szórásmennyiség ellenőrzés

7 I. és II. kategóriás erőgépekre történő hárompont-függesztés lehetősége

8 Szerszámtartó

9 Traktorra történő szórást megakadályozó burkolat

10 Tároláskor stabilitást biztosító támasztó lábak

11 Világító berendezés (Opció)

12 Rács (Opció) 

13 Rozsdamentes acélból készült zsákbontó berendezés (Opció)

14 Hosszabb, boltozódás gátló keverőelem (Opció)

15 Takaróponyva (Opció)

16 Hidraulikus szabályozhatóság (Opció)

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

KOMMUNÁLIS +++

MEZŐGAZDASÁG +

SZŐLÉSZET +

ÜLTETVÉNY +

ZÖLD FELÜLETEK +

A WINTER típusú műtrágyaszórók jellemzően kommunális cégek,
illetve gépkörök részére készülnek, akik téli időszakban a
közterületek tisztaságáról gondoskodnak.
A speciálisan kifejlesztett hajtómű által csökkenthető a
röpítőtárcsa fordulatszáma, így lehetővé válik kis felületre történő
precíz kiadagolás.
A WINTER típusú műtrágyaszóró sajátossága a rozsdamentes acél
fenékel rendelkező műanyag tartály, a rozsdamentes röpítőtárcsa,
a rozsdamentes szabályzó mechanizmus és a pótalkatrészek nagy
választéka, amelyek bármilyen körülmény között minőségi
munkavégzést biztosítanak.

www.inobrezice.com
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WINTER típusú műtrágyaszórók
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Modell WINTER 120 WINTER 200

Tartálytérfogat [l] 120 200

Szórásszélesség [m] 0,9-12 0,9-12

Kardán tengely fordulatszáma 540 min¯¹ 540 540

Szélesség  / Magasság  [cm] 90/83 90/98

Tömeg  [kg] 46 50

Lapátok száma  a röpítőtárcsán 4 4

Függesztési kategória I. + II. I. + II.

Műanyag szóráshatároló ● ●

Szerszámtartó ● ●

Műanyag magasító 80 l ○ ●

Hidraulikus szabályozás ○ ○

Rács ○ ○

Hosszabb, boltozódás gátló keverőelem ○ ○

Rozsdamentes acélból készült zsákbontó berendezés (Opció) ○ ○

Takaróponyva ○ ○

Világító berendezés (Opció) ○ ○

Kardán   T10 ○ ○
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● Alapfelszerelés          ○ Opció       -- Nem rendelhető
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FERTI PK típusú műtrágyaszórók  (180-500L)

1 Műanyag tartály

2 Szórás határoló (Opció)

3 Rozsdamentes acél tartályfenék és szabályzó rendszer

4 Rozsdamentes acél röpítőtárcsa hat forgólapáttal

5 Robosztus kialakítású csatlakozó

6 A kijuttatandó anyagmennyiség kétoldalt szabályozható

7 I. és II. kategóriás erőgépekre történő hárompont-függesztés lehetősége

8 Vontatott pótkocsi műtrágyaszóró keretre történő kapcsolhatósága

9 A traktort védő terelőburkolat

10 Tároláskor stabilitást biztosító támasztó lábak

11 Világító berendezés (Opció)

12 Rács (Opció)

13 Hosszabb, boltozódás gátló keverőelem (Opció)

14 Takaróponyva (Opció)

15 Hidraulikus szabályozhatóság (Opció)

16 Sorműtrágyázásra alkalmas kiegészítő berendezés (Opció)

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

KOMMUNÁLIS +++

MEZŐGAZDASÁG +++

SZŐLÉSZET +++

ÜLTETVÉNYEK +++

ZÖLD FELÜLETEK +++

A FERTI PK típusú műtrágyaszórókat elsősorban kommunális célú
só és homokszórásra használják, de a mezőgazdaságban is
alkalmazhatók. A hat forgólapáttal szerelt röpítőtárcsa igazán
kedvező, egyenletes szórásképet eredményez. E típus műanyag
tartállyal rendelkezik, amelynek alja, a röpítőtárcsa és a
forgólapátok rozsdamentes acélból készültek. Alap és opcionális
felszereltségét tekintve nagy választékkal rendelkezik. Mindez
hozzájárul ahhoz, hogy minden körülmények között minőségi
munkát lehet vele végezni. A kétoldali szabályozhatóság által
lehetővé válik a kiszórandó mennyiség jobb-, bal-, illetve mindkét
oldali kijuttatása.

11
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FERTI PK műtrágyaszóró

Modell FERTI PK 180 FERTI PK 300 FERTI PK 400 FERTI PK 500

Tartályméret  [l] 180 300 400 500

Szórásszélesség [m] 6-18 6-18 6-18 6-18

Kardán tengely fordulatszáma 540 min¯¹ 540 540 540 540

Szélesség / Magasság  [cm] 90/100 115/109 115/120 115/133

Tömeg  [kg] 50 60 62 64

Lapátok száma  a röpítőtárcsán 6 6 6 6

Függesztési kategória I. + II. I. + II. I. + II. I. + II.

Szóráshatároló ○ ○ ○ ○

Hidraulikus vezérlés ○ ○ ○ ○

Rács ○ ○ ○ ○

Hosszabbított keverőelem ○ ○ ○ ○

Takaróponyva ○ ○ ○ ○

Világító berendezés ○ ○ ○ ○

Sorműtrágyázásra alkalmas kiegészítő berendezés ○ ○ ○ ○

100L-es tartályméret növelő -- ○ ● --

200 L-es tartályméret növelő -- ○ -- ●

Kardán tengely  T10 ○ ○ ○ ○

● Alapfelszerelés        ○ Opció       -- Nem rendelhető
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FERTI-2 típusú műtrágyaszórók (1000-2500L)

1 Két darab rozsdamentes anyagból készült röpítőtárcsa

2 A könnyebb hozzáférést és tisztítást biztosító nyitható fém tartály

3 Rács

4 Rozsdamentes acél tartályfenék és szabályzó rendszer

5 Kettős, hidraulikus szabályzás

6 A különböző műtrágyák kiszórt mennyiségének mérést végző egység (Opció

7 Vontatott pótkocsi műtrágyaszóró keretre történő kapcsolhatósága

8 Automatikus láncfeszítő

9 Fényvisszatükröző elemek

10 Világító berendezés közúti szállításhoz (Opció)

11 Rozsdamentes acélból készült zsákbontó berendezés (Opció)

12 Takaróponyva (Opció)

13 Parcella szélén alkalmazható szóráshatároló (Opció)

14 Szállítókocsi (Opció)

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

KOMMUNÁLIS

MEZŐGAZDASÁG +++

SZŐLÉSZET +

ÜLTETVÉNY +
ZÓLD FELÜLETEK +++

A FERTI-2 típusú műtrágyaszóró, amely két röpítőtárcsával szerelt,
bármely fajta műtrágya kiszórására alkalmazható. Függesztett
szerkezetű, 1000-től 2000 literes tartálymérettel rendelkezik. A
teherhordó vázszerkezet igen robusztus szerkezetű. A tartályfenék, a
röpítőtárcsák, a forgólapátok minőségi rozsdamentes anyagból
készülnek. A műtrágya egyenletes eloszlását a két centrifugális
röpítőtárcsa biztosítja, amelyek meghajtása a TLT-tengelyen és a
lánckerékhajtáson keresztül valósul meg. Az egyenletes keresztirányú
szóráskép megvalósítása céljából a röpítőtárcsák két-két elfordítható
szórólapáttal szereltek. A forgólapátok beállításával szabályozható a
műtrágya különböző munkaszélességben történő kijuttatása. A felületi
eloszlás egyenletességének mért variációs koefficiense 5-6 %. A
műtrágyaszórón alkalmazott innovációs megoldás, amely biztosítja a
tartály hátra történő billentését, a szerkezet használatot követő
egyszerű és alapos tisztítását teszi lehetővé. A választható
felszerelések, mint a szállító kocsi, lehetővé teszi a gép kisebb
teljesítményű erőgéppel történő üzemeltetését is, a szóráshatároló
pedig a műtrágya optimális eloszlását biztosítja vizes élőhelyek
szomszédságában, illetve mezsgye határnál.

www.inobrezice.com
54



4

7

9

1

FERTI-2 típusú műtrágyaszóró
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*DLG FOKUS TEST
www.dlg-test.de

13

Modell FERTI-2 1000 FERTI-2 1500 FERTI-2 2000 FERTI-2 2500

Tartály tárfogat [l] 1000 1500 2000 2500

Szórásszélesség [m] 12-36 12-36 12-36 12-36

Munkaszélesség [m] 12-24 12-24 12-24 12-24

Kardán tengely fordulatszáma [min-1] 540 540 540 540

Szélesség  [cm] 240 240 240 300* (240)

Mélység [cm] 130 130 130 165

Magasság  [cm] 106 123 139 141

Tömeg  [kg] 366 401 445 452

Függesztési kategória II. II. II. II.

FERTI-2 szállítókocsi ○ ○ ○ ○

Automatikus láncfeszítő ● ● ● ●

Hidraulikus nyitás/zárás ● ● ● ●

Könnyebb tisztítást biztosító nyitható tartály ● ● ● ●

Rács ● ● ● ●

Rozsdamentes röpítőtárcsa, lapátok i és szabályzó rendszer ● ● ● ●

Fényvisszaverő elemek ● ● ● ●

Takaróponyva ○ ○ ○ --

Szóráshatároló ○ ○ ○ ○

Világító berendezés közúti szállításhoz ○ ○ ○ ○

Magasítás 500 L ○ ● □□ ●

Magasítás 1000 L ○ -- ● ●

Kiszórt mennyiség mérést végző egység ○ ○ ○ ○

Kardán tengely T10 ○ ○ ○ ○

● Alapfelszereltség              ○ Opció      -- Nem rendelhető        □□ Külön rendelésre

14
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1 Lazító kés

2 Rezgő talpak kopásálló acélból

3 Pálcás törőhenger (Opció)

4 Hajtómű

5 Magasnyomású turbina (Opció)

6 Pneumatikus rendszerű mélyműtrágyázó egység (Opció)

7 Injektor, mennyiség szabályzó

8 Támasztó láb

9 Támasztóhenger a munkamélység beállításához

10 GN – műtrágyatartály (Opció)

Vibrációs mélylazító VP 500
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

KOMMUNÁLIS

SZÁNTÓFÖLD +

SZŐLÉSZET +++

ÜLTETVÉNY +++

ZÖLD FELÜLETEK +

A pneumatikus rendszerű mélyműtrágyázóval ellátott
kétsoros vibrációs mélylazító alkalmazhatósága:
• A traktorok és kapcsolható járművek nyomvonalain a 

letaposott és tömörödött talaj lazítása
• A gyökérzónában a talajtömörödöttség 

megszüntetése
• A vízzáró réteg kialakulásának meggátolása, a célból, 

hogy a csapadék behatolhasson a talaj mélyebb 
rétegeibe, ezáltal biztosítandó a szükséges vízellátás a 
gyökérzet számára száraz időszakban is.

• A kálium, magnézium, foszfor stb., műtrágyák 
túlnyomás alatt történő gyökérzónába, illetve 
fellazított talajzónába juttatása.

• A rezgőkések a gyökérzet apróbb részeit elmetszik, 
ezt követően a gyökérzet regenerálódik, mindez 
pozitív hatással van a termés minőségére.

A pneumatikus rendszerű 
mélyműtrágyázóval ellátott kétsoros 
rezgőkéses - vibrációs mélylazító 
gyümölcsösök és szőlőültetvények 
meghatározott mélységben történő 
lazítására és tápanyag-utánpótlására 
alkalmas.

www.inobrezice.com

56



Modell VP 500 VP 500 GN

Ajánlott teljesítmény [kW/LE] 65/85 65/85

Távolság a lazítókések között [cm] 90 90

Munkamélység [cm] 20-50 20-50

Műtrágyatartály 180 L + magasnyomású turbina ○ ●

Üzemi nyomás 0,1-0,2 bar ○ ●

Kardán tengely fordulatszáma 540 min¯¹ ● ●

Kardán tengely fordulatszáma 1000 min¯¹ -- --

T60-as kardántengely ○ ○

Pálcás törőhenger ○ ○

Szélesség/Magasság/Hosszúság [cm] 139/139/189 139/223/189

Tömeg  [kg] 495 645

Vibrációs mélylazító    VP 500

1
2

4

5

3

6

7

8

9

10

VP 500 GN

VP 500

● Alapfelszereltség        ○ Opció      -- Nem rendelhető

Magasnyomású egyenletes 
tápanyagkijuttatás
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PNEVMATSKA  SEJALNICA AEROMAT DT

AEROMAT DT
PNEUMATIKUS VETŐGÉP

AEROMAT A
PNEUMETIKUS VETŐGÉP
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AEROMAT vetőgépek – minőségi, innovációs 
megoldásokkal a versenytársak előtt

• A TÚLNYOMÁSOS RENDSZER SZAVATOLJA A PRECÍZ KUKORICAVETÉST AKÁR 14 KM/H MUNKASEBESSÉGIG (HAGYOMÁNYOS TALAJMŰVELÉSI ÉS

VETÉSI RENDSZER ALKALMAZÁSAKOR).

• HAGYOMÁNYOS MŰVELÉSNÉL (OPTIMÁLISAN ELŐKÉSZÍTETT TALAJ ESETÉN) AZ ELMÉLETI VETÉSMÉLYSÉG 2-2,5 CM.

• PS200 ELEKTRONIKA A LEGKORSZERŰBB ELEKTROMOS VETÉSELLENŐRZŐ EGYSÉG; ÖSSZEGZI AZ ELVETETT SZEMEK SZÁMÁT.

• A VETŐTÁRCSÁK EGYSZERŰEN CSERÉLHETŐK; KUKORICA, NAPRAFORGÓ, CUKORRÉPA, SZÓJA, TÖK VETÉSÉRE IS ALKALMASAK.

• A VETŐGÉP VÁZSZERKEZETE HIDRAULIKUSAN CSUKHATÓ ÉS KÖNNYŰ, FUNKCIONÁLIS, EGYSZERŰ ÉS A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSHEZ JÓL

ALKALMAZKODIK.

• A RÉSZEGYSÉGEK (HEGESZTETT ELEMEK) KORRÓZIÓELLENI VÉDELME PORSZÓRÁSOS TECHNOLÓGIÁVAL BIZTOSÍTOTT, AMELYNEK VIZSGÁLATA 500

ÓRÁS SÓKAMRÁS TESZT FORMÁJÁBAN TÖRTÉNT.

• A BEÉPÍTETT MINŐSÉGI ALKATRÉSZEK, MAGAS FORDULATSZÁMÚ CSAPÁGYAK, ILL. KÜLÖNLEGES ELJÁRÁS SZERINT HŐKEZELT ALUMÍNIUM

ÖTVÖZETBŐL KÉSZÜLT VETŐTÁRCSÁK

• KÖNNYŰ KARBANTARTÁS ÉS KENÉS. CSUPÁN EGY ZSÍRZÓ PONT A VETŐEGYSÉGEN ÉS KÉT ZSÍRZÓPONT A VENTILÁTOR-TORNYON.

• A CSÚSZÓCSAPÁGYAK MINŐSÉGI ANYAGBÓL KÉSZÜLTEK, AMELYEK KENÉST NEM IGÉNYELNEK.

• A PNEUMATIKUS VETŐGÉPEK SZÉLES VÁLASZTÉKA ÁLL RENDELKEZÉSRE: FIX, HIDRAULIKUSAN ÖSSZECSUKHATÓ, HIDRAULIKUSAN-

PÁRHUZAMOSAN ÖSSZECSUKHATÓ, A HAGYOMÁNYOS ÉS DIREKT VETÉSHEZ EGYARÁNT.

• GARANTÁLTAN EREDETI PÓTALKATRÉSZEK, SZERVÍZ, GARANTÁLT GYAKORLATI KÉPZÉS A VEVŐK RÉSZÉRE.

• AZ INO VÁLLALAT AZ ISO 9001 : 2008 MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZER ELŐÍRÁSAI SZERINT MŰKÖDIK.
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AEROMAT PNEUMATIKUS VETŐGÉP

Növényi kultúrák

Kukorica ●

Napraforgó ●

Tök ●

Pamut ●

Az AEROMAT DT típusú túlnyomás elvén működő pneumatikus szemenkénti vetőgép a kukorica, cukorrépa, napraforgó, szója, bab, borsó,
és hasonlók vetésére kiválóan alkalmas, megbízható eszköz. A pontos vetést a speciálisan kialakított vetőtárcsa biztosítja, amelynek
hajtása a járókerekekről a számos tőtávolságot biztosító 48 (70*) fokozatú központi hajtómű által valósul meg.

www.inobrezice.com

A MŰKŐDÉS ELVE: 

A ventilátor (1) a környezeti levegőt a ciklonszűrőn (2)
keresztül szívja be. A megtisztított és komprimált levegő ezt
követően az elosztón (3) és a spirálisan kialakított csövön
keresztül a vetőegységekre (5) szerelt fúvókák (4) felé halad.
A nagynyomású, irányított légáram eltávolítja a felesleges
vetőmagokat a vetőtárcsáról, ily módon a kúpos kialakítású
furatok alján elhelyezkedő szemek maradnak csupán a
vetőtárcsa celláiban. Ezt követően a cellában maradt
vetőmag a magleválasztó (6) segítségével közvetlenül a
földre hull. A csávázószert tartalmazó levegő a csoroszlya (7)
által kialakított barázdába kerül, ahol a talajtömörítő-kerék
segítségével elvegyül a talajjal.
A rendszer különlegessége az alacsonynyomású
vetőrendszer alkalmazása, amely segítségével a
vetőmagnak a magtartályból a talajba történő kíméletes és
precíz juttatása megvalósul.

A INO BECKER rendszernél a vetőmag a vetőtárcsa
kónuszos kialakítású részében helyezkedik el a talajba
helyezés pillanatáig. 4 km/h-ás vetési sebességnél és jól
előkészített vetőágy esetében ez nem jelent különösebb
előnyt. Azonban, ha a kezelő a vetés sebességét akár 8
km/h-ra növeli, ez esetben a INO BECKER rendszerben
alkalmazott vetőmag szállítási elv és precíz adagolás
előnyei a vetés pontosságát tekintve jól érzékelhetőek.
A részletesebb összehasonlítás a következő oldalon
található.

a Vetőtárcsa kukoricához

b Vetőtárcsa napraforgóhoz

c Vetőtárcsa tökhöz

d Vetőtárcsa pamuthoz

A különböző növényi kultúráknál 
alkalmazható vetőtárcsák:

a b c d
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MŰKÖDÉSI ELV
ISMERTETÉSE

INO BECKER – TÚLNYOMÁSOS
RENDSZERREL TRÖTÉNŐ 
VETŐMAGADAGOLÁS

Felesleges magvak 
eltávolítása a cellából

A felesleges vetőmagvak 
kifújása a vetőtárcsa celláiból

Vetőmag szállítás a 
magtartálytól az 
adagolás helyéig

A felesleges magvak kifújását
követően a kónuszos lyukban 
maradt vetőmag lezárja azt. E 
vetőmag nem tud kiesni a 
lyukból mindaddig amíg a  
kiadagolása nem következik be.

Annak valószínűsége, 
hogy a vetőmag 
ellenőrizetlenül kiesik 
a vetőtárcsából

A vetőmagvak nem tudnak 
kiesni a vetőtárcsa celláiból,
ezáltal kicsi a valószínűsége a 
kettős vetésnek,  illetve a 
hiányos vetésnek.

A vetési sebesség 
növelése fokozza a 
rázkódást. Milyen 
hatással van mindez a 
vetés pontosságára?

Az INO BECKER vetőmag 
adagoló alkalmazásakor a 
vetőmag a vetőtárcsa kónusz 
alakú cellájában helyezkedik el a 
kiválasztástól a kiadagolásig.  
Sem a  mechanikai rezgések, 
sem a vetőtárcsa forgásából 
adódó centrifugális erő nincs 
hatással a vetőmag adagolás 
pontosságára.

Az AEROMAT vetőgép előnyei

www.inobrezice.com 61



AEROMAT A típusú vetőkocsi

www.inobrezice.com

1

2

3 5

AEROMAT A vetőkocsi modellváltozatai: 
2 K – F
4 K – F 
6 K – F 
6 K – T 
8 K – F 
8 K – HPZ 
12 K – F
12 K – HZ

JELMAGYARÁZAT: 
K- Kukorica, 
F- fix vázszerkezet, 
T- teleszkóp rendszerű vázszerkezet, 
HZ- hidraulikusan összecsukható vázszerkezet, 
HPZ- hidraulikusan, párhuzamosan összecsukható vázszerkezet

4

Az A vetőkocsi alapfelszereltségét tekintve kukorica,
napraforgó, tök, pamut és szója vetésére alkalmas. A
magvak közötti pontos távolság, az egyeneletes
vetésmélység és a nagy vetési sebesség olyan
feltételek, amelyeket a vetőegységnek biztosítania
kell a hatékony vetés céljából. Mindez megoldható az
INO BECKER innovatív rendszerével, amely a vákuum
helyett túlnyomásos elven működik.

Az alapfelszeréltségű vetőegység vetőcsoroszlyával,
illetve 360 mm-es gumi borítású tömörítőkerékkel
van felszerelve. A vetés mélysége csavarorsóval
állítható (4).

A csoroszlya (1), amely a barázdát megnyitja eltérő
talajtípusok esetén is alkalmazható. A vetőmag a
barázdába megközelítően 3 cm magasságból esik le.

A talajra juttatást követően a vetőmagot a takaró
elemek (3) betakarják, majd a talajtömörítő kerék
egyenletesen tömöríti a vatőmag fölé került földet.
Mindez biztosítja a vetőmag talajjal történő szoros
kapcsolatát, s a jó vízellátást a egyenletes fejlődéshez.

Az AEROMAT A vetőkocsi precíz, gyors és 
megbízható vetést biztosít, a kialkítását megalapozó 
többéves üzemi tapasztalatoknak köszönhetően.
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DT vetőkocsi kukorica, napraforgó, tök és pamut vetésére
alkalmas alacsony mértékben előkészített magágy esetében.
Az elől elhelyezkedő éles tárcsa (6) elvágja a növényi
szármaradványokat, illetve a mindkét oldalon kidomborodó
felülete által nyílást hagy maga után különböző típusú talajokban.
A nyitó tárcsa (7) ezen nyílást tovább szélesíti. A nyitó tárcsa
mellett helyezkednek el a gumikerekek (8), amelyek a vetés
egyenletes mélységét biztosítják. A vetőkocsi függesztése
paralelogramma szerű csuklós mechanizmussal valósul meg,
biztosítandó az alkalmazkodást az egyenetlen vetésfelülethez is.
A gyakorlatban mindez egyenletes vetésmélységet biztosít abban
az esetben is, ha a gumikerék kavicsra vagy földrögre futna rá (5).
Az előírt vetésmélység eléréséhez szükséges súlyerő a vetőgép
masszív konstrukciójából a paralelogramma rugós előfeszítésével
(9) vihető át közvetlenül barázdát nyitó tárcsákra. A vetés
mélysége a csavarorsóval (10) állítható be. A vetőmag a
barázdában adott helyre esik. A vetőmag és a talaj minőségi
kapcsolatának kialakítását (amely által több nedvesség jut a
maghoz, illetve biztosítottá válik annak egyenletes fejlődése)
segíti a rugós ujj (4). A barázda záró, tömörítő kerekek (11),
amelyek a vetőmag és a talaj megfelelő kapcsolatát, illetve az
egyenletes talajborítást biztosítják, magasság és szélesség szerint
állíthatók.

AEROMAT DT típusú vetőkocsi

www.inobrezice.com

1

2

3

4

1
Vetőkocsi kukorica, napraforgó vagy tök direktvetéséhez  (minimális talajművelés esetén) + 40L-es 
vetőmagtartállyal (opció)

2
Vetőkocsi kukorica, napraforgó vagy tök direktvetéséhez  (minimális talajművelés esetén) + 40L-es 
vetőmagtartállyal (opció) + kétoldalt domború tárcsával (opció)

3
Vetőkocsi kukorica, napraforgó vagy tök direktvetéséhez  (minimális talajművelés esetén) + 40L-es 
vetőmagtartállyal (opció) + rögtörővel (opció)

4 Rugós ujj a vetőmag talajba történő pontos helyezéséhez  (alapfelszereltség)

AEROMAT  DT vetőkocsi modellváltozatai: 
4 K– F – DT  
6 K– F – DT 
6  K – T – DT 
8 K– F – DT 
8 K – HPZ – DT 
12 K– F – DT 
12 K – HZ – DT 

Jelmagyarázat : 
K- felszerelés kukorica vetéséhez
DT- DT vetőkocsi, 
F- fix vázszerkezet, 
T- teleszkóposan csukható vázszerkezet, 
HZ- hidraulikusan összecsukható
vázszerkezet, 
HPZ- hidraulikusan, párhuzamosan 
összecsukható vázszerkezet

5
Az AEROMAT DT vetőkocsi megbízható, magas színvonalú, precíz és
gyors vetést biztosít, a kialakítását megalapozó, többéves üzemi
körülmények közötti teszteléseknek köszönhetően.
Tökéletesítettük a vetőgép-, a vetőkocsi és a részegységek szerkezeti
kialakítását.

6

7

9

8

10

11
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AEROMAT vetőgép – kiegészítő felszerelések ismertetése

www.inobrezice.com

4

1

3

2

1 40L-es magtartály  (opció minden vetőgéphez)

2 Kapcsoló az AEROMAT vetőegység kikapcsolásához, biztonsági tengelykapcsolóként funkcionál (opció minden vetőgéphez)

3 12 literes mikrogranulátum adagoló 

4 Traktorkerék-nyom lazítókés (opció minden vetőgéphez)

5 Pótlólagos barázdanyitó tárcsa vetőkocsihoz, kukorica, napraforgó vagy tök vetéséhez (A típusú vetőkocsihoz)

6 Rögterelő AEROMAT A vetőkocsihoz (opció)

7 Két oldalon domború tárcsa (opció a DT típusú vetőegységekhez)

8 Rögterelő  AEROMAT DT vetőkocsihoz (opció)

9 Cukorrépa vagy szója vetéséhez szükséges felszerelés (opció a AEROMAT A típusú vetőkocsihoz)

5

6

7

8

9

9
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AEROMAT vetőgép – kiegészítő felszerelések ismertetése
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3
2

4

5

6

1

1 70 L-es műtrágyatartály 

2 106 L-es műtrágyatartály 

3 215 L-es műtrágyatartály 

4 600 L-es műtrágyatartály 

5 900 L-es műtrágyatartály 

6 Műtrágyatöltő csiga – hidromotor hajtással

7 Műtrágyacsoroszlya AEROMAT A típusú vetőkocsihoz

8 Műtrágyacsoroszlya  AEROMAT DT típusú vetőkocsihoz

8

7
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Kiegészítő felszerelés - PS200 elektromos vetésfelügyeleti rendszer 

Mindkét vetőgép típushoz ajánljuk az új fejlesztésű INO TRONIC PS 200 elnevezésű elektromos vetésellenőrző rendszert. Funkciója a földbe helyezett szemek számlálása. Az
érzékelők elhelyezkedése oly módon van kialakítva, hogy minden egyes leeső szemet érzékelni tudnak. PS 200 vetőkocsinként számlálja és összesíti a leeső vetőmagvakat.
Ezen elektromos rendszer funkciói: összes bevetett terület, a munkanap alatt teljesített vetésterület, vetőkocsinkénti, illetve hektáronkénti vetőmagszám, vetésidő, a vetés
sebessége. Az INO Tronic PS 200 elektromos vetésellenőrző berendezés hangjelzéssel, illetve a monitoron keresztül vizuálisan figyelmezteti a felhasználót, amennyiben
eltérés figyelhető meg a beállított paraméterektől. A PS 200 vetésellenőrző rendszer konkurens gyártókkal szembeni kifejezett előnye, hogy minden egyes vetőkocsi
esetében külön-külön ellenőrzi az elvetett szemek számát.

www.inobrezice.com

2

1

1 Minotor a számítógéppel

2 Univerzális szenzor minden INO AEROMAT vetőgép típushoz

- Megszámolja az elvetett szemeket
- Összes bevetett terület
- Munkanap alatt teljesített vetésterület
- Vetőegységenkénti, illetve hektáronkénti vetőmagszám
- Vetésidő
- Vetési sebesség
- Hangjelzéssel, illetve a monitoron keresztül vizuálisan 

történő figyelmeztetés, amennyiben eltérés figyelhető meg 
a beállított paraméterektől
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AEROMAT vetőgépek - vázszerkezetek
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Szállítóeszköz

1 Fix vázszerkezet 2-12 soros vetőgéphez

2 Teleszkópos rendszerű vázszerkezet 6  soros vetőgéphez

3 Hidraulikusan, párhuzamosan összecsukható vázszerkezet 8 soros vetőgéphez

4 Hidraulikus csukható vázszerkezet 12 soros vetőgéphez

5 Szállítóeszköz

3

4

1

2

5
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Modell
AEROMAT A 

2K-F
AEROMAT A

4K-F
AEROMAT A

6K-F
AEROMAT A

6K-T
AEROMAT A

8K-F
AEROMAT A

8K-HPZ
AEROMAT A

12K-F
AEROMAT A

12K-HZ

Vetőegységek száma [db] 2 4 6 6 8 8 12 12

Hárompont-felfüggesztés kategóriája II II II II II II III III

INO Tronic PS 200 elektromos vetésellenőrző rendszer ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Műtrágya adagoló berendezés, (modell) -- ○,2x106L ○, (2x106L+2x70L)
○, (1x600L)
○, (1x900L)

○, (4x106L)
○, (4x215L)

○, (1x600L)
○, (1x900L)

-- --

Műtrágya szállító berendezés -- -- -- ○ -- ○ -- --

Mikrogranulátum adagoló berendezés, (modell) -- ○, 2x12L ○,(3x12L) ○,(3x12L) ○,(4x12L) -- ○, (6x12L) --

Manométer (0-600mbar) ● ● ● ● ● ● ● ●

Mechanikus sortáv jelölő ● ● -- -- -- -- -- --

Hidraulikus sortáv jelölő ○ ○ ● ● ● ● ● ●

Szükséges teljesítmény KW/LE 33/45 33/45 55/75 55/75 55/75 66/90 88/120 88/120

Max. munkasebesség [km/h] 12 12 12 12 12 12 12 12

Kardán tengely kapcsolat 1 3/8“ Z6 ● ● ● ● ● ● ● ●

Kardán tengely fordulatszáma 540 min¯¹ ● ● ● ● ● ● ● ●

Kardán tengely fordulatszáma 750 min¯¹ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kardán tengely fordulatszáma 1000 min¯¹ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kardán tengely, modell ○, T40 ○, T40 ○, T40 ○, T40 ○, T60 ○, T60 ○, T60 ○, T60

Fix vázszerkezet ● ● ● -- ● -- ● --

Hidraulikusan, teleszkóposon összecsukható vázszerkezet - T -- -- -- ● -- -- -- --

Hidraulikusan összecsukható vázszerkezet - H -- -- -- -- -- -- -- ●

Hidraulikusan, párhuzamosan összecsukható vázszerkezet - HPZ -- -- -- -- -- ● -- --

Szállítóeszköz közúti szállításhoz -- -- -- -- ○ -- ○ --

Világítás közúti szállításhoz -- -- -- -- ○ -- ○ --
Dimenziók –munkaállapotban kb. Sz/H/M [cm] 165/170/196 300/170/196 455/185/202 490/185/202 640/190/200 640/190/200 920/190/200 920/190/200

Dimenziók –szállítási állapotban kb. Sz/H/M [cm] 165/170/196 300/170/196 455/185/202 304/185/202 640/190/200 304/190/350 920/190/200 300/190/450

Tömeg cca [kg] 450 650 800 860 980 1580 2050 2050

Vetőegységek

Vetőegységek közötti távolság [cm] 70-75 70-75 70-75 70-75 70-75 70-75 70-75 70-75

Kukorica vetéséhez szükséges felszerelés ● ● ● ● ● ● ● ●

Napraforgó vetéséhez szükséges felszerelés ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tök vetéséhez szükséges felszerelés ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pamut vetéséhez szükséges felszerelés ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kombinált csoroszlya (2 barázda nyitó tárcsa + hagyományos csor.) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Rögterelő ○□ ○□ ○□ ○□ ○□ ○□ ○□ ○□

Vetésmélység MIN-MAX [cm] 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10

Magtartály 20 L ● ● ● ● ● ● ● ●

Magtartály 40 L ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Traktorkerék-nyom lazító ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Biztonsági kapcsoló az egyes vetőegységek lekapcsolásához ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AEROMAT A tip. vetőgép kukorica, napraforgó, tök vagy pamut vetéséhez 2-12 vetőegységgel

● Alapfelszereltség        ○ Opció          ○□ Kombinált csoroszlyával kompatibilis opció      -- Nem rendelhető
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Modell
AEROMAT A

6P-F
AEROMAT A

12P-F
AEROMAT A

12P-HPZ

AEROMAT A
18P-HZ

Vetőegységek száma [db] 6 12 12 18

Hárompont-felfüggesztés kategóriája II II II III
INO Tronic PS 200 elektromos vetésellenőrző rendszer ○ ○ ○ ○

Műtrágya adagoló berendezés, (modell) -- -- -- --

Műtrágya szállító berendezés -- -- -- --

Mikrogranulátum adagoló berendezés, (modell) ○, (3x12L) ○, (6x12L) ○, (6x12L) --
Manométer (0-600mbar) ● ● ● ●
Mechanikus sortáv jelölő ● -- -- --
Hidraulikus sortáv jelölő ○ ● ● ●

Szükséges teljesítmény KW/LE 55/75 66/90 66/90 88/120
Max. munkasebesség [km/h] 12 12 12 12

Kardán tengely kapcsolat 1 3/8“ Z6 ● ● ● ●
Kardán tengely fordulatszáma 540 min¯¹ ● ● ● ●
Kardán tengely fordulatszáma 750 min¯¹ ○ ○ ○ ○

Kardán tengely fordulatszáma 1000 min¯¹ ○ ○ ○ ○
Kardán tengely, modell ○, T40 ○, T60 ○, T60 ○, T60

Fix vázszerkezet ● ● ● --

Hidraulikusan, teleszkóposon összecsukható vázszerkezet - T -- -- -- --

Hidraulikusan összecsukható vázszerkezet - H -- -- -- ●

Hidraulikusan, párhuzamosan összecsukható vázszerkezet - HPZ -- -- ● --

Szállítóeszköz közúti szállításhoz -- ○ -- --

Világítás közúti szállításhoz -- ○ -- --
Dimenziók –munkaállapotban kb. Sz/H/M [cm] 320/170/196 640/190/200 640/190/200 920/190/200

Dimenziók –szállítási állapotban kb. Sz/H/M [cm] 320/170/196 640/190/200 300/310/350 300/190/450
Tömeg kb. [kg] 800 1650 1650 2100
Vetőegységek

Vetőegységek közötti távolság [cm] 45-50 45-50 45-50 45-50

Cukorrépa vetéséhez szükséges felszerelés ● ● ● ●

Szója vetéséhez szükséges felszerelés ○ ○ ○ ○

Kombinált csoroszlya (2 barázda nyitó tárcsa + hagyományos csoroszlya) -- -- -- --

Rögterelő -- -- -- --

Vetésmélység MIN-MAX [cm] 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10

Magtartály 20 L ● ● ● ●

Magtartály 40 L -- -- -- --

Traktorkerék-nyom lazító ○ ○ ○ ○

Biztonsági kapcsoló az egyes vetőegységek lekapcsolásához ○ ○ ○ ○

● Alapfelszereltség        ○ Opció  - Nem rendelhető

AEROMAT A  tip. vetőgép cukorrépa és szója vetéséhez 6-18 vetőegységgel
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AEROMAT DT tip. vetőgép kukorica, napraforgó, tök vagy pamut vetéséhez 2-12 vetőegységgel

Modell
AEROMAT 

2 K – F – DT 
AEROMAT

4 K – F – DT 
AEROMAT
6 K – F – DT 

AEROMAT
6 T – DT 

AEROMAT
8 K – F – DT 

AEROMAT
8 K – HPZ – DT

AEROMAT
12 K – F – DT 

AEROMAT
12 K- HZ – DT

Vetőegységek száma [db] 2 4 6 6 8 8 12 12

Hárompont-felfüggesztés kategóriája II II II II II II III III

INO Tronic PS 200 elektromos vetésellenőrző rendszer ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Műtrágya adagoló berendezés, (modell) -- ○,2x106L ○, (2x106L+2x70L)
○, (1x600L)
○, (1x900L)

○, (4x106L)
○, (4x215L)

○, (1x600L)
○, (1x900L)

-- --

Műtrágya szállító berendezés -- -- -- ○ -- ○ -- --

Mikrogranulátum adagoló berendezés, (modell) -- ○, 2x12L ○,(3x12L) ○,(3x12L) ○,(4x12L) -- ○, (6x12L) --

Manométer (0-600mbar) ● ● ● ● ● ● ● ●

Mechanikus sortáv jelölő ○ ● -- -- -- -- -- --

Hidraulikus sortáv jelölő ○ ○ ● ● ● ● ● ●

Szükséges teljesítmény KW/LE 33/45 33/45 55/75 55/75 55/75 66/90 88/120 88/120

Max. munkasebesség [km/h] 12 12 12 12 12 12 12 12

Kardán tengely kapcsolat 1 3/8“ Z6 ● ● ● ● ● ● ● ●

Kardán tengely fordulatszáma 540 min¯¹ ● ● ● ● ● ● ● ●

Kardán tengely fordulatszáma 750 min¯¹ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kardán tengely fordulatszáma 1000 min¯¹ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kardán tengely, modell ○, T40 ○, T40 ○, T40 ○, T40 ○, T60 ○, T60 ○, T60 ○, T60

Fix vázszerkezet ● ● ● -- ● -- ● --

Hidraulikusan, teleszkóposon összecsukható vázszerkezet - T -- -- -- ● -- -- -- --

Hidraulikusan összecsukható vázszerkezet - H -- -- -- -- -- -- -- ●

Hidraulikusan, párhuzamosan összecsukható vázszerkezet - HPZ -- -- -- -- -- ● -- --

Szállítóeszköz közúti szállításhoz -- -- -- -- ○ -- ○ --

Világítás közúti szállításhoz -- -- -- -- ○ -- ○ --

Méretek –munkaállapotban kb. Sz/H/M [cm] 165/170/196 300/170/196 455/185/202 490/185/202 640/190/200 640/190/200 920/190/200 920/190/200

Méretek –szállítási állapotban kb. Sz/H/M [cm] 165/170/196 300/170/196 455/185/202 304/185/202 640/190/200 304/190/350 920/190/200 300/190/450

Tömeg kb. [kg] 585 845 1040 1120 1280 2050 2665 2700

Vetőegységek

Vetőegységek közötti távolság [cm] 70-75 70-75 70-75 70-75 70-75 70-75 70-75 70-75

Kukorica vetéséhez szükséges felszerelés ● ● ● ● ● ● ● ●

Napraforgó vetéséhez szükséges felszerelés ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tök vetéséhez szükséges felszerelés ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pamut vetéséhez szükséges felszerelés ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Mellső, kétoldalt domború kialakítású tárcsa ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Rögterelő ○□ ○□ ○□ ○□ ○□ ○□ ○□ ○□

Vetésmélység MIN-MAX [cm] 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10

Magtartály 20 L ● ● ● ● ● ● ● ●

Magtartály 40 L ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Traktorkerék-nyom lazító ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Biztonsági kapcsoló az egyes vetőegységek lekapcsolásához ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● Alapfelszereltség        ○ Opció          ○□ A mellső, kétoldalt domború kialakítású tárcsával kompatibilis opció      -- Nem rendelhető
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MOBIL DARÁLÓ - ismertetés 

A PSA típusú mobil daráló a maximum 40 %-os nedvesség tartalmú szemes, illetve csöves kukorica silózás céljából történő őrléséhez használható. Kapacitása 15-től 60 tonna
óránként, az alapanyag nedvességtartalmától, a meghajtómotor teljesítményétől, a rosta lyukméretétől, ventilátor lapátszámtól, és az őrölt anyag kívánt szemcseméretétől
függően. A gépet korszerű technológia és elektronika jellemzi. A daráló „szíve” a rotor, amely alkotó elemei (kések, kalapácsok, és ventilátor lapátok) segítségével aprítja az
alapanyagot. Hajtása 110-től 160 kW teljesítményű elektromotorral, illetve a traktor kardántengelyével történik, ez esetben egy korszerűen kialakított, a daráló rotorjának
túlterhelés elleni védelmét biztosító, kiegyenlítő tengelykapcsolón keresztül. A rotor elemei magas minőségi szintet képviselő anyagból készültek, amelyek hőkezeltek,
bevizsgálásuk röntgen, illetve ultrahangos anyagvizsgálati módszerekkel történik. Így a gép hosszú élettartamú és a munkavégzést tekintve megbízható. A rotor a DIN
szabványelőírásai szerint elektronikusan kiegyensúlyozott.
A PSA típusú mobil darálót gombnyomással kapcsolhatjuk be, illetve ki. A darálót manuálisan, illetve automatikusan vezérlő tábla segítségével irányíthatjuk. Az automatikus
üzem frekvencia szabályzó segítségével valósul meg, amely által a motor energia kihasználása maximális, a daráló és a szállítócsiga terhelése optimális. A frekvencia
szabályzót a darálóra szerelhetjük, illetve távvezérlés megvalósításakor elkülönülten is kiépíthetjük.
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Alapfelszereltség: 
- Mobil alváz
- A járókerekek hidraulikus felemelése, illetve leengedése szállítás során
- Robosztus rotor két darab késsel, 88 darab kalapácskéssel, és 4 
ventilátor lapáttal
- korszerűen kialakított kiegyenlítő tengelykapcsoló
- Automatikus frekvencia-szabályzó
- Elektromos üzemű szállítócsiga a fogadógaratnál
- Elektronikával ellátott elektromotor (villamos hajtás esetén)
- Olajhűtésű multiplikátor (traktor üzemű meghajtás esetén)
Pótalkatrészek: 
- Tartalék kések
- Tartalék ventilátor lapát
1 Mobil alváz 7 Automatikus frekvencia-szabályzó

2 A járókerekek hidraulikus felemelése, illetve leengedése szállítás során 8 Elektromos motor

3 Fogadó garat 5-6 m³ 9 Elektromos kapcsoló szekrény

4 Robosztus rotor két darab késsel, 88 darab kalapácskéssel, és 4 ventilátor lapáttal 10 Olajhűtésű multiplikátor (traktor üzemű meghajtás esetén)

5 Korszerűen kialakított kiegyenlítő tengelykapcsoló 11 Szállítócső  (Függőleges siló töltéséhez) (Opció)

6 Elkülönített hajtással rendelkező adalék adagoló egység 12 Anyagmennyiség szabályozása frekvencia-szabályzóval (Opció) 

1

2

37

6

8

11

4

1 Rotor ház

2 Rotor

3 Kalapácsok 

4 Kések

1

2

3

4

5

9

MOBIL DARÁLÓ
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Rendelkezésre álló típusok
Üzemeltetés:

Elektromotorral

Üzemeltetés:
traktorról 

(kardántengelyen 
keresztül)

PSA 160 160 KW NEM
PSA 130 130 KW NEM
PSA 110 110 KW NEM
PSA TP NEM IGEN
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