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ABK-116, ABK-118 TÍPUSÚ „NITRO” 
kultivátor

Az „ ABK 116 Nitro” típusú kultivátor alkalmas kapásnövények sorközének (kukorica, napraforgó) művelésére, folyékony 
műtrágya kijuttatásával.
A folyadék rendszer felépítéséből adódóan alkalmas önfeltöltésre, ehhez nem szükséges ráfolyás a kiszolgáló tartályról.
A szivattyú meghajtása történhet TLT-ről vagy hidromotorral.
A pontos kijuttatást a menetsebesség arányos vezérlés biztosítja, a beépített átfolyásmérőtől és a kiegészítő GPS antenná-
tól bejövő adatok alapján.

folyékony műtrágyakijuttatóval

GARANCIA: 2 ÉV !

ABK-116
6 soros kultivátor

ABK-118
8 soros kultivátor

Erőgép igény Min. 100 LE Min. 120 LE

Műtrágyaszóró tartály 800 liter 800 liter

Kijuttatható mennyiség 60-250 l/Ha 60-250l/Ha

Szállítási szélesség 3500 mm 3500 mm

Munkaszélesség 4500 mm 6000 mm

Önsúly 1400 kg 1800 kg

Csukható kocsik száma oldalanként 1-1 tag oldalanként 2-2 tag



ABK-116 TÍPUSÚ „MTZ-CLASSIC” 
sorközművelő kultivátor

ABK-116, ABK-118 TÍPUSÚ „BIG-MATIC”
sorközművelő kultivátor

A 6 sor művelésére alkalmas sorközművelő kultivátor szállítás közben hidraulikusan felcsukható két szélső kapataggal  
rendelkezik.
A műtrágyakijuttató egység nem segédvázon, hanem a művelőkocsikat tartó fő gerendán helyezkedik el.
Így a kultivátor rövid hossza miatt, az MTZ traktorok is könnyedén dolgoznak vele.
Mindkét oldalon 1-1 kocsi csukódik fel, így a kultivátor (mint minden 6 soros, 75 cm sorközre beállított kultivátor 350 cm 
szállítási szélességű.)
A felcsukható szerkezet az erőgép fülkéjéből hidraulikával működtethető.
A szélső kocsik rögzítéséhez nincs szükség kézi erőre, mivel olyan kilincs szerkezettel van ellátva, ami önállóan nyitódik, 
záródik.

Az 1200 literes tartállyal rendelkező szilárd műtrágya kijuttató egység adagolását, a több éve megbízhatóan működő  
csigatengely végzi.
Mindenféle szilárd szemcseszerkezetű műtrágya kijuttatására alkalmas.
A műtrágya adagolását lépcsős lánckeréken keresztül biztosítjuk az adagoló csigatengely számára.
A kijuttatás 70-350 kg /Ha között állítható.

600 literes szilárd műtrágyakijuttatóval 1200 literes szilárd műtrágyakijuttatóval
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ABK-116 „MTZ-Classic”
csukható, 6 soros kultivátor Műtrágyaszóró nélkül Műtrágyaszóróval

Önsúly 1100 kg 1450 kg

Erőgép igény min. 80 LE min. 80 LE

Műtrágya tartály --------- 600 literes

Szórás mennyiség --------- 70-350 kg/Ha

Szállítási szélesség 3500 mm 3500 mm

ABK-116
6 soros kultivátor

ABK-118
8 soros kultivátor

Erőgép igény Min. 100 LE Min. 120 LE

Műtrágyaszóró tartály 1200 liter 1200 liter

Kijuttatható mennyiség 70-350 kg/Ha 70-300 kg/Ha

Szállítási szélesség 3500 mm 3500 mm

Munkaszélesség 4500 mm 6000 mm

Önsúly 1700 kg 2200 kg

Csukható kocsik száma oldalanként 1-1tag oldalanként 2-2 tag
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Így a kultivátor rövid hossza miatt, az MTZ traktorok is könnyedén dolgoznak vele.
Mindkét oldalon 1-1 kocsi csukódik fel, így a kultivátor (mint minden 6 soros, 75 cm sorközre beállított kultivátor 350 cm 
szállítási szélességű.)
A felcsukható szerkezet az erőgép fülkéjéből hidraulikával működtethető.
A szélső kocsik rögzítéséhez nincs szükség kézi erőre, mivel olyan kilincs szerkezettel van ellátva, ami önállóan nyitódik, 
záródik.
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Mindenféle szilárd szemcseszerkezetű műtrágya kijuttatására alkalmas.
A műtrágya adagolását lépcsős lánckeréken keresztül biztosítjuk az adagoló csigatengely számára.
A kijuttatás 70-350 kg /Ha között állítható.
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