
“Bez rozhadzovača priemyselného hnojiva”

Medziriadkový kultivátor, 
sériovo vybavený aplikátorom priemyselných  

hnojív plniteľným z Big Bag – ov

 Pevný rám  Pevná radlička Odpružená radlička Odpružená radlička 
s ochranným diskom

Cena 10.400 € 10.700 € 11.600 €

 Pevná radlička Odpružená radlička Odpružená radlička 
s ochranným diskom

Cena 10.500 € 11.200 € 12.400 €

ABK 008

ABK 012

PLEČKA

KOMÁROMIGÉP KFT.
+36 20/9-360-125
komaromigep@pr.hu
www.komaromigep.hu
H-2740 Abony, Vasút dűlő 13.



Šesťriadková plečka,  pri preprave  hydraulicky sklopné dve bočné pracovné sekcie. Skladací mechanizmus 
je ovládaný z kabíny ťahača. Zaistenie v pracovnej polohe je automatické, pretože má západku, ktorá sa sama 
otvára  a sama sa zatvorí. V pracovnej polohe  dve veľké gumové kolesá zaisťujú stabilitu stroja a spoľahlivý pohon 
riadkového aplikátora priemyselných hnojív z big bagu. Dávkovanie hnojiva zabezpečuje, viac rokov úspešne a  
spoľahlivo fungujúci závitovkový hriadeľ.  Je vhodný pre aplikáciu všetkých druhov zrnitostí priemyselných hnojív. 
Dávkovanie množstva hnojiva je závitovkovým hriadeľom hnaným reťazovým prevodom. Objem zásobníka hnojiva 
je 1.200 litrov. Stabilitu a dlhoročnú spoľahlivú prevádzku plečky s aplikátorom hnojiva  zaručuje silný oceľový rám. 
 
Konštrukcia pracovných sekcií a radličiek je zhotovená  z pevného oceľového materiálu štvorcového prierezu, 
ktorý odolá silnému extrémnemu namáhaniu. Uhol radličiek  je nastaviteľný, nastavenie hĺbky spracovania pôdy 
sekciami zaisťujú pogumované kolesá. Kvalitné  radličky k našim strojom dodáva výrobca  Frank Hungária Kft. Stroj 
sa dá vybaviť pevnými, pružinovými i oborávacími radličkami.  Povrchová úprava našich strojov sa robí výlučne 
dvojzložkovou farbou v teplovzdušnej sušiacej komore. Stroj je vhodný v prvom rade pre stredné a veľké farmy.

 Záruka  2 roky.

Prepravná šírka: 3500 mm    Pracovná šírka: 4700 mm    Dĺžka: 2400 mm

Hydraulicky sklopný rám Pevná radlička Odpružená radlička
Odpružená radlička 
s ochranným diskom

Cena 7.600 € 7.900 € 8.700 €

 Pevný rám  Pevná radlička Odpružená radlička Odpružená radlička 
s ochranným diskom

Cena 7.400 € 7.700 € 8.600 €

6- riadkový kultivátor vhodný na medziriadkové spracovanie pôdy, pri preprave pozdĺžne ťahaný, vybavený 
cestným osvetlením, kolesá používané pri preprave v pracovnej polohe sklopné do hornej polohy. V pracovnej 
polohe  dve veľké gumové kolesá zaisťujú stabilitu stroja a spoľahlivý pohon riadkového aplikátora priemyselných 
hnojív z big bagu. Dávkovanie hnojiva zabezpečuje, viac rokov úspešne a  spoľahlivo fungujúci závitovkový 
hriadeľ.  Je vhodný pre aplikáciu všetkých druhov zrnitostí priemyselných hnojív. Dávkovanie množstva hnojiva 
je závitovkovým hriadeľom hnaným reťazovým prevodom. Objem zásobníka hnojiva je 1.200 litrov. Stabilitu a 
dlhoročnú spoľahlivú prevádzku plečky s aplikátorom hnojiva  zaručuje silný oceľový rám. 
 
Konštrukcia pracovných sekcií a radličiek je zhotovená  z pevného oceľového materiálu štvorcového prierezu, 
ktorý odolá silnému extrémnemu namáhaniu. Uhol radličiek  je nastaviteľný, nastavenie hĺbky spracovania pôdy 
sekciami zaisťujú pogumované kolesá. Kvalitné  radličky k našim strojom dodáva výrobca  Frank Hungária Kft. 
Stroj sa dá vybaviť pevnými, pružinovými i oborávacími radličkami.  Povrchová úprava našich strojov sa robí 
výlučne dvojzložkovou farbou v teplovzdušnej sušiacej komore. Stroj je vhodný v prvom rade pre stredné a veľké 
farmy.

Záruka 2 roky.

“BIG-MATIC” TYP BIG VARIO ABK 006
Typové označenie ABK 116 Hydraulicky sklopná plečka
s aplikátorom priemyselných hnojív plniteľným z Big Bag – ov

Medziriadkový kultivátor, sériovo vybavený aplikátorom priemyselných 
hnojív plniteľným z Big Bag – ov



Šesťriadková plečka,  pri preprave  hydraulicky sklopné dve bočné pracovné sekcie. Skladací mechanizmus 
je ovládaný z kabíny ťahača. Zaistenie v pracovnej polohe je automatické, pretože má západku, ktorá sa sama 
otvára  a sama sa zatvorí. V pracovnej polohe  dve veľké gumové kolesá zaisťujú stabilitu stroja a spoľahlivý pohon 
riadkového aplikátora priemyselných hnojív z big bagu. Dávkovanie hnojiva zabezpečuje, viac rokov úspešne a  
spoľahlivo fungujúci závitovkový hriadeľ.  Je vhodný pre aplikáciu všetkých druhov zrnitostí priemyselných hnojív. 
Dávkovanie množstva hnojiva je závitovkovým hriadeľom hnaným reťazovým prevodom. Objem zásobníka hnojiva 
je 1.200 litrov. Stabilitu a dlhoročnú spoľahlivú prevádzku plečky s aplikátorom hnojiva  zaručuje silný oceľový rám. 
 
Konštrukcia pracovných sekcií a radličiek je zhotovená  z pevného oceľového materiálu štvorcového prierezu, 
ktorý odolá silnému extrémnemu namáhaniu. Uhol radličiek  je nastaviteľný, nastavenie hĺbky spracovania pôdy 
sekciami zaisťujú pogumované kolesá. Kvalitné  radličky k našim strojom dodáva výrobca  Frank Hungária Kft. Stroj 
sa dá vybaviť pevnými, pružinovými i oborávacími radličkami.  Povrchová úprava našich strojov sa robí výlučne 
dvojzložkovou farbou v teplovzdušnej sušiacej komore. Stroj je vhodný v prvom rade pre stredné a veľké farmy.

 Záruka  2 roky.

Prepravná šírka: 3500 mm    Pracovná šírka: 4700 mm    Dĺžka: 2400 mm

Hydraulicky sklopný rám Pevná radlička Odpružená radlička
Odpružená radlička 
s ochranným diskom

Cena 7.600 € 7.900 € 8.700 €

 Pevný rám  Pevná radlička Odpružená radlička Odpružená radlička 
s ochranným diskom

Cena 7.400 € 7.700 € 8.600 €

6- riadkový kultivátor vhodný na medziriadkové spracovanie pôdy, pri preprave pozdĺžne ťahaný, vybavený 
cestným osvetlením, kolesá používané pri preprave v pracovnej polohe sklopné do hornej polohy. V pracovnej 
polohe  dve veľké gumové kolesá zaisťujú stabilitu stroja a spoľahlivý pohon riadkového aplikátora priemyselných 
hnojív z big bagu. Dávkovanie hnojiva zabezpečuje, viac rokov úspešne a  spoľahlivo fungujúci závitovkový 
hriadeľ.  Je vhodný pre aplikáciu všetkých druhov zrnitostí priemyselných hnojív. Dávkovanie množstva hnojiva 
je závitovkovým hriadeľom hnaným reťazovým prevodom. Objem zásobníka hnojiva je 1.200 litrov. Stabilitu a 
dlhoročnú spoľahlivú prevádzku plečky s aplikátorom hnojiva  zaručuje silný oceľový rám. 
 
Konštrukcia pracovných sekcií a radličiek je zhotovená  z pevného oceľového materiálu štvorcového prierezu, 
ktorý odolá silnému extrémnemu namáhaniu. Uhol radličiek  je nastaviteľný, nastavenie hĺbky spracovania pôdy 
sekciami zaisťujú pogumované kolesá. Kvalitné  radličky k našim strojom dodáva výrobca  Frank Hungária Kft. 
Stroj sa dá vybaviť pevnými, pružinovými i oborávacími radličkami.  Povrchová úprava našich strojov sa robí 
výlučne dvojzložkovou farbou v teplovzdušnej sušiacej komore. Stroj je vhodný v prvom rade pre stredné a veľké 
farmy.

Záruka 2 roky.

“BIG-MATIC” TYP BIG VARIO ABK 006
Typové označenie ABK 116 Hydraulicky sklopná plečka
s aplikátorom priemyselných hnojív plniteľným z Big Bag – ov

Medziriadkový kultivátor, sériovo vybavený aplikátorom priemyselných 
hnojív plniteľným z Big Bag – ov



“Bez rozhadzovača priemyselného hnojiva”

Medziriadkový kultivátor, 
sériovo vybavený aplikátorom priemyselných  

hnojív plniteľným z Big Bag – ov

 Pevný rám  Pevná radlička Odpružená radlička Odpružená radlička 
s ochranným diskom

Cena 10.400 € 10.700 € 11.600 €

 Pevná radlička Odpružená radlička Odpružená radlička 
s ochranným diskom

Cena 10.500 € 11.200 € 12.400 €

ABK 008

ABK 012

PLEČKA

KOMÁROMIGÉP KFT.
+36 20/9-360-125
komaromigep@pr.hu
www.komaromigep.hu
H-2740 Abony, Vasút dűlő 13.



M U L Č O V A Č E
Použitie:  mulčovanie kukurice, slnečnice, zarastených, zaburinených plôch,  atď. Je určený na mulčovanie na veľkých farmách.

Stroj v pracovnej polohe sa môže pohybovať na zadných otočných kolesách, ktorými môže byť nastavená výška strniska.

Preprava:  Stroj je ťahaný pozdĺžne 
Stroj je vybavený tretím kolesom preklopným do pracovnej a prepravnej polohy. Jedno z otočných kolies, ktoré slúži na nastavenie výšky 
strniska je tiež preklopné a možno ho v prepravnej polohe zafixovať.  
Stroj sa pripája k ťahaču pomocou trojuholníkového, v pracovnej polohe sklopného oja. 

Rotora mulčovača je delený (v strede uložený v ložiskách), náhon je päťradovým klinovým remeňom na obidvoch stranách. Mulčovací rotor 
je štvorradový.  Na mulčovacom rotore sú v štyroch radoch upevnené Y-nože BERFORT  s dvojitým prekrytím,  rozmerov 60 x 10 palcov, ktoré 
sú oderuvzdorné, odolné voči zlomeniu a húževnaté. Výsledkom zhusteného počtu nožov je mimoriadne účinné drvenie. Po mulčovaní 
kukurice, slnečnice  nie je potrebné drahé diskovanie, je možné hneď orať.

Kľudný, rovnomerný chod stroja zabezpečuje počítačom riadené dynamické vyvažovanie rotorov. 
Mulčovače majú certifikát CE a sú  zapísané v technickom katalógu ministerstva poľnohospodárstva.
Záručná doba je dva roky.

Technické preskúšanie na ochranu zdravie a bezpečnosti pri práci stroja vykonal Agrovéd Kft. 
Gödöllő. Číslo skúšobného protokolu: 3516.612.09.

13.500 €

KOMÁROMIGÉP KFT.
+36 20/9-360-125
komaromigep@pr.hu
www.komaromigep.hu
H-2740 Abony, Vasút dűlő 13.

   KB 302 mulčovač typ



Použitie: mulčovanie kukurice, slnečnice, zarastených, zaburinených 
plôch, odrezkov konárov, atď. 

Stroj v nesenom prevedení,  postavený na masívnom podvozku. Na 
rotore sú umiestnené v štyroch radoch SABA kladivá, ktoré majú ostrie s 
vysokou trvanlivosťou  a umožňujú efektívne drvenie. Tento náš výrobok 
je jednoduchej konštrukcie, spoľahlivý a s veľmi konkurencieschopnou 
cenou. Tento stroj nemá otvárateľný zadný kryt, ani drahé gumové 
kolesá. Stroj sa pohybuje na oceľovom valci nachádzajúcom sa v zadnej 
časti, ktorý slúži na nastavenie výšky strniska. To je obzvlášť výhodné 
pre nerovné (diviakmi rozryté)  plochy.

Stroj je vybavený kvalitným Comer hnacím mechanizmom a kardanovým 
hriadeľom. Z predlohového hriadeľa je pohon  prevedený  päťradovým 
remeňovým prevodom. Rotor mulčovača je zo silnej oceľovej rúry so 
stenou 10 mm, na ktorej sú privarené silné držiaky kladív. 

Tento typ sa vyrába s rôznymi pracovnými zábermi tak, že mulčovač s 
3 metrovým záberom je zúžený na menší pracovný záber,  ale  stroje s  
menším pracovným záberom majú rovnaké komponenty  ako verzie s 
trojmetrovým pracovným záberom. 
Technické preskúšanie na ochranu zdravie a bezpečnosti pri práci 
stroja vykonal Agrovéd Kft. Gödöllő. Číslo skúšobného protokolu: 
3515.612.09.
Mulčovače majú certifikát CE a sú zapísané v technickom katalógu 
ministerstva poľnohospodárstva.
Záručná doba je dva roky. 

Technické údaje KB 303
Dĺžka hriadeľa mulčovača 3000 mm 2400 mm 2000 m 1800 m
Požadovaný výkon traktora 80 LE 70 LE 60 LE 55 LE
Otáčky vývodového hriadeľa 540 ot/min 540 ot/min 540 ot/min 540 ot/min
Plošný výkon (v závislosti od spracovávaného materiálu) 1,5 - 4,5 Ha 1,2 - 3,7 Ha 0,8 - 2,5 Ha 1,3 Ha
Výška strniska Stupňovite nastaviteľná
Počet nožov 28 ks 22 ks 18 ks 16 ks
Prepravná šírka 3250 mm 2650 mm 2250 mm 2050 mm
Hmotnosť 900 kg 820 kg 760 kg 720 kg

Mulčovač typu KB 303 K má rozmerové údaje rovnaké so základným typom mulčovača 303 KB, s výnimkou v  trojbodovom závese, 
ktorý je hydraulicky posuvný priečne 400 mm, takže môže byť zasunutý pod koruny stromov, pri plotoch čo  zabezpečuje lepšiu prácu 
mulčovača.

Tento  typ je jeden z našich najpopulárnejších a najuniverzálnejších mulčovačov. Pracovný záber je 3 m. Môže byť prevádzkovaný aj s 
u nás  najbežnejšími  ťahačmi  MTZ.

Veľmi jemné drvenie vegetácie zaisťuje rotor mulčovača s nožmi s dvojitým prekrytím. Zvýšený počet nožov vytvára  pod strojom veľký 
vír, podtlak, ktorý nadvihne aj ležiacu stonku kukurice a rozdrví.  Kukurica je  rozdrvená na potrebné  malé kúsky, tak, že pred orbou nie 
je potrebné ďalšie nákladné diskovanie. Mulčovač s pracovným záberom 3 metre rozdrví 4 riadky kukurice aj s medziriadkami. Stroj je 
vhodný  na mulčovanie  akejkoľvek vysokej a hustej vegetácie, napr. trstina, zarastené, zaburinené plochy, lúky, atď ... Väčšiu účinnosť 
mulčovania poskytujú  protiostria.

Tento typ má rotor mulčovača poháňaný cez predlohový hriadeľ  šiestimi 17 milimetrovými klinovými remeňmi. Rozličná výška  stroja 
je nastaviteľná na konštrukcii kolesa, rovnako ako šírka kolies. Stroj má veľké široké poľnohospodárske pneumatiky.

Rotor mulčovača  je vybavený nožmi 60 x 10 palcov Bertor a je vyvážený. Stroj je vybavený otvárateľným zadným krytom, na ktorý sa 
dajú namontovať vo vodorovnej polohe usmerňovacie plechy. 

Mulčovače majú certifikát CE a sú zapísané v technickom katalógu ministerstva poľnohospodárstva.
Záručná doba je dva roky. Technické preskúšanie na ochranu zdravie a bezpečnosti pri práci stroja vykonal Agrovéd Kft. Gödöllő.  
Číslo skúšobného protokolu: 3516.612.09.

Technické údaje KB 3011 B
Pracovná šírka 3 m
Požadovaný výkon traktora 58 kW
Otáčky vývodového hriadeľa 540 ot/min
Plošný výkon 1,8 - 4,2 Ha
Výška strniska stupňovite nastaviteľná
Počet nožov 116
Prepravná šírka 3240 mm
Prepravná poloha Nesený
Pracovná poloha Ťahaný, návesný

Pracovná 
šírka

Fix 
303

Hydraulicky  
+ 400 mm 

303 K

3 m 5.280 € -

2,4 m 4.900 € 5.500 €

2,0 m 4.660 € 5.250 €

1,8 m 4.350 € 4.900 €

   KB 3011 B mulčovač typ    KB 303 K mulčovač typ

   KB 303 mulčovač typ
5.830 €



Použitie: mulčovanie kukurice, slnečnice, zarastených, zaburinených 
plôch, odrezkov konárov, atď. 

Stroj v nesenom prevedení,  postavený na masívnom podvozku. Na 
rotore sú umiestnené v štyroch radoch SABA kladivá, ktoré majú ostrie s 
vysokou trvanlivosťou  a umožňujú efektívne drvenie. Tento náš výrobok 
je jednoduchej konštrukcie, spoľahlivý a s veľmi konkurencieschopnou 
cenou. Tento stroj nemá otvárateľný zadný kryt, ani drahé gumové 
kolesá. Stroj sa pohybuje na oceľovom valci nachádzajúcom sa v zadnej 
časti, ktorý slúži na nastavenie výšky strniska. To je obzvlášť výhodné 
pre nerovné (diviakmi rozryté)  plochy.

Stroj je vybavený kvalitným Comer hnacím mechanizmom a kardanovým 
hriadeľom. Z predlohového hriadeľa je pohon  prevedený  päťradovým 
remeňovým prevodom. Rotor mulčovača je zo silnej oceľovej rúry so 
stenou 10 mm, na ktorej sú privarené silné držiaky kladív. 

Tento typ sa vyrába s rôznymi pracovnými zábermi tak, že mulčovač s 
3 metrovým záberom je zúžený na menší pracovný záber,  ale  stroje s  
menším pracovným záberom majú rovnaké komponenty  ako verzie s 
trojmetrovým pracovným záberom. 
Technické preskúšanie na ochranu zdravie a bezpečnosti pri práci 
stroja vykonal Agrovéd Kft. Gödöllő. Číslo skúšobného protokolu: 
3515.612.09.
Mulčovače majú certifikát CE a sú zapísané v technickom katalógu 
ministerstva poľnohospodárstva.
Záručná doba je dva roky. 

Technické údaje KB 303
Dĺžka hriadeľa mulčovača 3000 mm 2400 mm 2000 m 1800 m
Požadovaný výkon traktora 80 LE 70 LE 60 LE 55 LE
Otáčky vývodového hriadeľa 540 ot/min 540 ot/min 540 ot/min 540 ot/min
Plošný výkon (v závislosti od spracovávaného materiálu) 1,5 - 4,5 Ha 1,2 - 3,7 Ha 0,8 - 2,5 Ha 1,3 Ha
Výška strniska Stupňovite nastaviteľná
Počet nožov 28 ks 22 ks 18 ks 16 ks
Prepravná šírka 3250 mm 2650 mm 2250 mm 2050 mm
Hmotnosť 900 kg 820 kg 760 kg 720 kg

Mulčovač typu KB 303 K má rozmerové údaje rovnaké so základným typom mulčovača 303 KB, s výnimkou v  trojbodovom závese, 
ktorý je hydraulicky posuvný priečne 400 mm, takže môže byť zasunutý pod koruny stromov, pri plotoch čo  zabezpečuje lepšiu prácu 
mulčovača.

Tento  typ je jeden z našich najpopulárnejších a najuniverzálnejších mulčovačov. Pracovný záber je 3 m. Môže byť prevádzkovaný aj s 
u nás  najbežnejšími  ťahačmi  MTZ.

Veľmi jemné drvenie vegetácie zaisťuje rotor mulčovača s nožmi s dvojitým prekrytím. Zvýšený počet nožov vytvára  pod strojom veľký 
vír, podtlak, ktorý nadvihne aj ležiacu stonku kukurice a rozdrví.  Kukurica je  rozdrvená na potrebné  malé kúsky, tak, že pred orbou nie 
je potrebné ďalšie nákladné diskovanie. Mulčovač s pracovným záberom 3 metre rozdrví 4 riadky kukurice aj s medziriadkami. Stroj je 
vhodný  na mulčovanie  akejkoľvek vysokej a hustej vegetácie, napr. trstina, zarastené, zaburinené plochy, lúky, atď ... Väčšiu účinnosť 
mulčovania poskytujú  protiostria.

Tento typ má rotor mulčovača poháňaný cez predlohový hriadeľ  šiestimi 17 milimetrovými klinovými remeňmi. Rozličná výška  stroja 
je nastaviteľná na konštrukcii kolesa, rovnako ako šírka kolies. Stroj má veľké široké poľnohospodárske pneumatiky.

Rotor mulčovača  je vybavený nožmi 60 x 10 palcov Bertor a je vyvážený. Stroj je vybavený otvárateľným zadným krytom, na ktorý sa 
dajú namontovať vo vodorovnej polohe usmerňovacie plechy. 

Mulčovače majú certifikát CE a sú zapísané v technickom katalógu ministerstva poľnohospodárstva.
Záručná doba je dva roky. Technické preskúšanie na ochranu zdravie a bezpečnosti pri práci stroja vykonal Agrovéd Kft. Gödöllő.  
Číslo skúšobného protokolu: 3516.612.09.

Technické údaje KB 3011 B
Pracovná šírka 3 m
Požadovaný výkon traktora 58 kW
Otáčky vývodového hriadeľa 540 ot/min
Plošný výkon 1,8 - 4,2 Ha
Výška strniska stupňovite nastaviteľná
Počet nožov 116
Prepravná šírka 3240 mm
Prepravná poloha Nesený
Pracovná poloha Ťahaný, návesný

Pracovná 
šírka

Fix 
303

Hydraulicky  
+ 400 mm 

303 K

3 m 5.280 € -

2,4 m 4.900 € 5.500 €

2,0 m 4.660 € 5.250 €

1,8 m 4.350 € 4.900 €

   KB 3011 B mulčovač typ    KB 303 K mulčovač typ

   KB 303 mulčovač typ
5.830 €



M U L Č O V A Č E
Použitie:  mulčovanie kukurice, slnečnice, zarastených, zaburinených plôch,  atď. Je určený na mulčovanie na veľkých farmách.

Stroj v pracovnej polohe sa môže pohybovať na zadných otočných kolesách, ktorými môže byť nastavená výška strniska.

Preprava:  Stroj je ťahaný pozdĺžne 
Stroj je vybavený tretím kolesom preklopným do pracovnej a prepravnej polohy. Jedno z otočných kolies, ktoré slúži na nastavenie výšky 
strniska je tiež preklopné a možno ho v prepravnej polohe zafixovať.  
Stroj sa pripája k ťahaču pomocou trojuholníkového, v pracovnej polohe sklopného oja. 

Rotora mulčovača je delený (v strede uložený v ložiskách), náhon je päťradovým klinovým remeňom na obidvoch stranách. Mulčovací rotor 
je štvorradový.  Na mulčovacom rotore sú v štyroch radoch upevnené Y-nože BERFORT  s dvojitým prekrytím,  rozmerov 60 x 10 palcov, ktoré 
sú oderuvzdorné, odolné voči zlomeniu a húževnaté. Výsledkom zhusteného počtu nožov je mimoriadne účinné drvenie. Po mulčovaní 
kukurice, slnečnice  nie je potrebné drahé diskovanie, je možné hneď orať.

Kľudný, rovnomerný chod stroja zabezpečuje počítačom riadené dynamické vyvažovanie rotorov. 
Mulčovače majú certifikát CE a sú  zapísané v technickom katalógu ministerstva poľnohospodárstva.
Záručná doba je dva roky.

Technické preskúšanie na ochranu zdravie a bezpečnosti pri práci stroja vykonal Agrovéd Kft. 
Gödöllő. Číslo skúšobného protokolu: 3516.612.09.

13.500 €

KOMÁROMIGÉP KFT.
+36 20/9-360-125
komaromigep@pr.hu
www.komaromigep.hu
H-2740 Abony, Vasút dűlő 13.

   KB 302 mulčovač typ


