
Cultivator cu posibilitate de cultivare a 6 rînduri în caz de transport se poate plia hidraulic şi posedă 
două membre componente de sape laterale. Partea pliabilă se manevrează din cabina maşinii. La fixarea 
maşinilor laterale nu este necesar de lucru şi forţă manuală, deoarece este dotat cu un zăvor independent, 
care se deschide şi se închide automat. Stabilitatea maşinii în timpul lucrului este garantat de două roţi 
late cauciucate, care garantează manevrarea-pornirea distribuitorului de îngrăşăminte săcuit Big Bag. 
Dozarea îngrăşămintei face axul melcat, după mulţi ani de succes şi încredere Acest prototip este potrivit 
pentru distribuirea orice fel de îngrăşăminte granulat, ceea ce priveşte mărimea granulatiei. Dozarea 
cantitătii de ingrăşăminte pentru axul melcat, se face printr-un angrenaj treptat depinion. Volumul 
rezervorului de ingrăşăminte este 1200 litri. Stabilitatea cultivatorului interlinear şi funcţionarea pe o 
durată de timp lung, a sigură structura cadrului din otel.

Maşinile de lucru şi părţile componente a sapei se fabrică din otel solid pătrat, care rezistă în situaţii 
extreme. Structura sapelor cultivatorului sînt reglabili în diferite unghiuri şi reglarea adîncimii a sapelor 
sînt a siguraţi de roţile cauciucaţi. La maşinile noastre sapele de calitate sînt furnizate de Frank Hungária 
Kft. Masina se poate monta fix, arcuit şi cu sape de umplere a rîndurilor.
Maşinile noastre se vopsese numai cu vopsea tip 2 k, in ateliere de uscare cu aer cald. Maşina in primul 
rînd recomandăm pentru ferme medii şi mari.

Garanţie 2 ani.
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“ B I G - M AT I C ”
Cultivator tip ABK 116
pliabil hidraulic, cudistribuiter de îngrăşăminte insăcuit Big Bag

Producător: Komáromi Béla întreprinzâtor (patron)

Lăţime transport: 3500 mm    Lăţime de lucru: 4700 mm    Lungime: 2400 mm


