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magyar gyártmányú  
TELLUS ExtraDig 
altalajlazító alkalmazása 
a megfelelő szögállású 
késeknek köszönhetően 

intenzív lazító hatást eredményez a 
mélyebb talajrétegekben, valamint aprítja 
és keveri a felső talajszelvényt. Nincs 
hátrahagyott elmunkálatlan rész, a talajt 
rögtön megemeli és lazítja.
A TELLUS ExtraDig 755-30 típusú,  
3 méter munkaszélességű, hárompont-
függesztésű altalajlazító a Valkon Kft. 
kínálatában érhető el. A kombinált 
egymenetes talajművelő gép két sorban 
elhelyezett, összesen 7 darab lazító 
késsorból áll (43 cm-es osztással), 
valamint két lezáró-, tömörítőhengerből. 
A termékre 2 év garancia jár.

A nagy, 95 cm-es 
gerendelymagasságnak és a kések 
kialakításának köszönhetően akár 55 
cm-es mélységben is dolgozhatunk vele, 
minimális (140–250 LE-s) vonóerő-
szükséglet mellett ideálisan törik át a 
letömődött rétegeket.

GÉPSZEMLE.

A TÖMÖRÖDÖTT TALAJRÉTEGEK ÉS A TALAJSZELVÉNY FELLAZÍTÁSA ELŐSEGÍTI AZ ALTALAJ

LÉGÁTJÁRHATÓSÁGÁT, FOKOZZA A VÍZBEFOGADÓ ÉS VÍZMEGŐRZŐ KÉPESSÉGÉT. MINDEZ JAVÍTJA

A HŐGAZDÁLKODÁST, TOVÁBBÁ HOZZÁJÁRUL A TALAJÉLET AKTIVÁLÁSÁHOZ ÉS A GYORSABB,

EGÉSZSÉGESEBB NÖVÉNYFEJLŐDÉSHEZ.

ExtraDig 755-30TELLUS
altalajlazító

M A D E  I N  H U N G A R Y
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A kések oldalszárnyakkal, elülső, 
háromszög alakú előhasítóval és 
megfordítható kopócsúccsal szereltek. 
A kések szögállása nagyon jó talajba 
hatolást, talajban tartást, ideális repesztő 
hatást eredményez. Az oldalszárnyak és 
a „cápauszony” fokozzák a nagyméretű 
rögök aprítását és a talaj szerkezetének 
megemelését.

Az altalajlazító alkalmazása 
intenzív lazító hatást 
eredményez a mélyebb 
talajrétegekben, valamint 
aprítja és keveri a felső 
talajszelvényt.

A kombinált egymenetes 
talajművelő gép két sorban 
elhelyezett, összesen 7 darab 
lazító késsorból áll, valamint két 
lezáró-, tömörítőhengerből

A késeken
oldalszárnyak és elülső, 

háromszög alakú
előhasító is megtalálható

Az oldalszárnyak és a „cápauszony” 
fokozzák a nagyméretű rögök 
aprítását és a talaj szerkezetének 
megemelését
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GÉPSZEMLE.

Forgalmazó:
Valkon Kft.
cím: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 55.
telefon: +36 (30) 697-4225
Jócsák Attila
erőgép-kereskedelmi vezető
e-mail: jocsaka@valkon.hu
web: valkon.hu

Akár 55 cm-es mélységben 
is dolgozhatunk vele,
minimális (140–250 LE-s) 
vonóerőszükséglet
mellett ideálisan töri át 
a letömődött rétegeket.

 Munkaszélesség   3 méter
 Kések száma 7
 Késosztás   43 cm
 Maximális munkamélység 55 cm
	 Vonóerőigény	 	 	 140–250	LE
 Gerendelymagasság 95 cm
	 Tömeg	(dupla	soros	tüskés	hengerrel)	 	 2350	kg

MŰSZAKI ADATOK
ExtraDig 755-30

 A megfordítható orrbetét messze 
előrenyúlik a késszáron, így hosszú ideig 
használható

 A mélységállítás a traktor hárompont-
függesztőműjén keresztül és a 
lezáróhengerek hidraulikus állításával 
menet közben is történhet

 Erős, viszonylag nagy felületű, kétoldali 
oldalhatároló lemez végzi a talajrészek 
munkaszélességen belül tartását

 Erős, robusztus, 2,88 méter szélességű 
váz, 120×120 mm-es zártszelvényre 

épülő, 100 százalékban hegesztett, 
magas folyáshatárú acélszerkezet

 Agresszív késszög (kb. 45 fok), ideális 
behúzóerő

 Nyírócsavaros helyett szakítócsavaros 
biztosítás

 Hidraulikus hengerállítás 
paralelogramma karokkal

 A hidraulikus állítású dupla soros 
tüskés henger tökéletes lezárást végez, és 
fokozza a szármaradványok bekeverését 
a talaj felső rétegeiben

Szakítócsavaros
biztosítást

alkalmaztak

Nagy és masszív 
oldalhatároló lemez 

tartja a talajt 
 munkaszélességen 

belül

A kések megfordítható 
kopócsúccsal szereltek


