
Minden termékünkre 2 év garanciát biztosítunk!

www.komaromigep.hu

TOVÁBBI GYÁRTMÁNYAINK

KB 3011 B szárzúzó

KB 302 szárzúzó

KB 512 röpítőtárcsás 
műtrágyaszóró

KB 303 szárzúzó

KB 320 Rézsűvágó

KB 216 soros  
műtrágyaszóró

KB 303 K szárzúzó

KB 340 Front szárzúzó

KB 246 
mikrogranulátumszóró

Gyártó: Komáromi Béla
Mobil: +36 20/9-360-125
E-mail: komaromigep@pr.hu
Web: www.komaromigep.hu
Telephely: H-2740 Abony, Vasút dűlő 13.

KULTIVÁTOROK



6 sor művelésére alkalmas kultivátor, szállítás közben hosszára vontatható, közúti világítással van el-
látva, a szállításhoz használt kerekek munkahelyzetben felcsukhatók. Munkahelyzetben két széles gu-
mikerék biztosítja a gép stabilitását, és a big bag zsákos soros műtrágyaszóró üzembiztos meghaj-
tását is. A műtrágya adagolását a több éve sikeresen és megbízhatóan működő csigatengely végzi.  
Ez mindenféle szemcseszerkezetű műtrágya kijuttatására alkalmas. A műtrágya mennyiségének adagolását lép-
csős lánckerék hajtáson keresztül biztosítjuk az adagoló csigatengely számára. A műtrágyatartály térfogata 1200 
liter. A sorközművelő kultivátor stabilitását és megbízható hosszú távú működését biztosítja az erős acél vázszer-
kezet. 
 
Erőgép igény: .................................. min. 110 LE
Szórás mennyiség: .......................... 70-300 kg-ig
Önsúly: ........................................... 1700 kg
Műtrágya tartály: ............................ 1200 liter
Művelő testek típusai:  ................... merev kapák 
........................................................ rugós kapák
........................................................ töltögető kapák
........................................................ rugós kapa sorvédő tárcsával

Garancia  2 év. 

Bábolnai Nemzetközi Gazdanapok 2010. évi  
„ABK 006 sorközművelő kultivátor különdíj”

A gyártó a gépet helyszínre szállítja, és ott beüzemeli.

sorközművelő kultivátor 
Big-Bag zsákos műtrágyaszóróval

“BIG-VARIO” ABK 006 típusú ABK kultivátorcsalád



A 6 sor művelésére alkalmas kultivátor szállítás közben hidraulikusan felcsukható, két szélső kapataggal rendel-
kezik. A felcsukható szerkezet az erőgép fülkéjéből működtethető. A szélső kocsik rögzítéséhez nincs kézi erőre 
szükség, mivel olyan kilincs szerkezettel van ellátva, ami önállóan nyitódik, záródik. Munkahelyzetben két széles 
gumikerék biztosítja a gép stabilitását, és a big bag zsákos soros műtrágyaszóró üzembiztos meghajtását is. A 
műtrágya adagolását a több éve sikeresen és megbízhatóan működő csigatengely végzi. 

Szállítási szélesség: 3500 mm    Munkaszélesség: 4700 mm    Hosszúság: 2400 mm

• 1200 literes műtrágyaszóróval
   Önsúly: ......................................... 1700 kg
   Erőgép igény: ............................... min. 110 LE
   Szórás mennyiség: ....................... 70-300 kg-ig
   Szállítási szélesség: ....................... 3500 mm

• Műtrágyaszóró nélkül
   Önsúly: ......................................... 1050 kg
   Erőgép igény: ............................... min. 80 LE 

Garancia  2 év. 

Leírás

Szállítási helyzetben hosszára vontatható 
Erőgép igény: .................................. min. 120 LE
Önsúly: ........................................... 2100 kg
Művelő testek típusai: .................... merev kapa
........................................................ rugós kapa
........................................................ töltögető kapa
........................................................ rugós kapa sorvédő tárcsával
  
Garancia  2 év. 

ABK 012 típusú

12 soros sorközművelő kultivátor

“BIG-MATIC”  ABK 116 típusú

hidraulikusan felcsukható kultivátor
Big-Bag zsákos műtrágyaszóróval



A kultivátor kapásnövények, elsősorban kukorica, napraforgó stb. sorközének művelésére, a gyomok mechanikai 
úton történő megsemmisítésére szolgál.
Nagy szabad magassága miatt viszonylag magas növények ápolását is lehetővé teszi. A gép 75 cm sortávolság 
esetén egy menetben 6 sor művelésére alkalmas, üzemeltetéséhez egy fő traktoros szükséges. A gép masszív 
alvázra épül, a kapatag szerkezetek erős, tömör négyzetacélból készülnek, a kapatag szerkezet szögben állítható. 
A gép hosszú élettartamra készült, amit biztosítanak a minőségi munka és anyagok.

Szállítás: .......................................... Hosszára vontatva a kultivátor szállítókocsijával 
........................................................ közlekedésre alkalmas szabvány szerinti világítással szerelve.
Önsúly: ........................................... 1300 kg
Műtrágyaszóró tartály: ................... 2 x 200 liter
Szórás mennyiség: .......................... 70-250 kg-ig
Erőgép igény:  ................................. min. 80 LE
Művelő testek típusai: .................... merev kapák
........................................................ rugós kapák
........................................................ töltögető kapák
........................................................ rugós kapa sorvédő tárcsával

Garancia: 2 év.

Leírás

• 1500 literes műtrágyaszóróval
   Szállítási helyzetben hosszára vontatható közlekedési szabvány szerinti világítással
   Önsúly: ......................................... 2200 kg
   Erőgép igény: ............................... min. 120 LE
   Műtrágya szórás mennyiség:  ...... 70-300 kg-ig
  
• Műtrágyaszóró nélkül
   Önsúly: ......................................... 1300 kg 
   Erőgép igény: ............................... 90 LE

Garancia  2 év. 

“CLASSIC” ABK 006 típusú ABK 008 típusú

6 soros sorközművelő kultivátor 
2 tartályos műtrágyaszóróval

8 soros sorközművelő kultivátor



A kultivátor kapásnövények, elsősorban kukorica, napraforgó stb. sorközének művelésére, a gyomok mechanikai 
úton történő megsemmisítésére szolgál.
Nagy szabad magassága miatt viszonylag magas növények ápolását is lehetővé teszi. A gép 75 cm sortávolság 
esetén egy menetben 6 sor művelésére alkalmas, üzemeltetéséhez egy fő traktoros szükséges. A gép masszív 
alvázra épül, a kapatag szerkezetek erős, tömör négyzetacélból készülnek, a kapatag szerkezet szögben állítható. 
A gép hosszú élettartamra készült, amit biztosítanak a minőségi munka és anyagok.

Szállítás: .......................................... Hosszára vontatva a kultivátor szállítókocsijával 
........................................................ közlekedésre alkalmas szabvány szerinti világítással szerelve.
Önsúly: ........................................... 1300 kg
Műtrágyaszóró tartály: ................... 2 x 200 liter
Szórás mennyiség: .......................... 70-250 kg-ig
Erőgép igény:  ................................. min. 80 LE
Művelő testek típusai: .................... merev kapák
........................................................ rugós kapák
........................................................ töltögető kapák
........................................................ rugós kapa sorvédő tárcsával

Garancia: 2 év.

Leírás

• 1500 literes műtrágyaszóróval
   Szállítási helyzetben hosszára vontatható közlekedési szabvány szerinti világítással
   Önsúly: ......................................... 2200 kg
   Erőgép igény: ............................... min. 120 LE
   Műtrágya szórás mennyiség:  ...... 70-300 kg-ig
  
• Műtrágyaszóró nélkül
   Önsúly: ......................................... 1300 kg 
   Erőgép igény: ............................... 90 LE

Garancia  2 év. 

“CLASSIC” ABK 006 típusú ABK 008 típusú

6 soros sorközművelő kultivátor 
2 tartályos műtrágyaszóróval

8 soros sorközművelő kultivátor



A 6 sor művelésére alkalmas kultivátor szállítás közben hidraulikusan felcsukható, két szélső kapataggal rendel-
kezik. A felcsukható szerkezet az erőgép fülkéjéből működtethető. A szélső kocsik rögzítéséhez nincs kézi erőre 
szükség, mivel olyan kilincs szerkezettel van ellátva, ami önállóan nyitódik, záródik. Munkahelyzetben két széles 
gumikerék biztosítja a gép stabilitását, és a big bag zsákos soros műtrágyaszóró üzembiztos meghajtását is. A 
műtrágya adagolását a több éve sikeresen és megbízhatóan működő csigatengely végzi. 

Szállítási szélesség: 3500 mm    Munkaszélesség: 4700 mm    Hosszúság: 2400 mm

• 1200 literes műtrágyaszóróval
   Önsúly: ......................................... 1700 kg
   Erőgép igény: ............................... min. 110 LE
   Szórás mennyiség: ....................... 70-300 kg-ig
   Szállítási szélesség: ....................... 3500 mm

• Műtrágyaszóró nélkül
   Önsúly: ......................................... 1050 kg
   Erőgép igény: ............................... min. 80 LE 

Garancia  2 év. 

Leírás

Szállítási helyzetben hosszára vontatható 
Erőgép igény: .................................. min. 120 LE
Önsúly: ........................................... 2100 kg
Művelő testek típusai: .................... merev kapa
........................................................ rugós kapa
........................................................ töltögető kapa
........................................................ rugós kapa sorvédő tárcsával
  
Garancia  2 év. 

ABK 012 típusú

12 soros sorközművelő kultivátor

“BIG-MATIC”  ABK 116 típusú

hidraulikusan felcsukható kultivátor
Big-Bag zsákos műtrágyaszóróval



6 sor művelésére alkalmas kultivátor, szállítás közben hosszára vontatható, közúti világítással van el-
látva, a szállításhoz használt kerekek munkahelyzetben felcsukhatók. Munkahelyzetben két széles gu-
mikerék biztosítja a gép stabilitását, és a big bag zsákos soros műtrágyaszóró üzembiztos meghaj-
tását is. A műtrágya adagolását a több éve sikeresen és megbízhatóan működő csigatengely végzi.  
Ez mindenféle szemcseszerkezetű műtrágya kijuttatására alkalmas. A műtrágya mennyiségének adagolását lép-
csős lánckerék hajtáson keresztül biztosítjuk az adagoló csigatengely számára. A műtrágyatartály térfogata 1200 
liter. A sorközművelő kultivátor stabilitását és megbízható hosszú távú működését biztosítja az erős acél vázszer-
kezet. 
 
Erőgép igény: .................................. min. 110 LE
Szórás mennyiség: .......................... 70-300 kg-ig
Önsúly: ........................................... 1700 kg
Műtrágya tartály: ............................ 1200 liter
Művelő testek típusai:  ................... merev kapák 
........................................................ rugós kapák
........................................................ töltögető kapák
........................................................ rugós kapa sorvédő tárcsával

Garancia  2 év. 

Bábolnai Nemzetközi Gazdanapok 2010. évi  
„ABK 006 sorközművelő kultivátor különdíj”

A gyártó a gépet helyszínre szállítja, és ott beüzemeli.

sorközművelő kultivátor 
Big-Bag zsákos műtrágyaszóróval

“BIG-VARIO” ABK 006 típusú ABK kultivátorcsalád
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