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CE

Talajművelési tecnológiában az élmezőnyben járunk!

VRT
TÍPUSÚ GÉPCSALÁD

VRT típusú gépekkel egy korszerű, sokoldalúan 
felhasználható talajkímélő vetőkultivátoros tech-
nológiát ajánlunk szíves figyelmükbe.

A helyi adottságok függvényében a munkagépeket 
elsősorban az alábbi felhasználásokra ajánljuk:

•  Betakarítások után különböző tarlók 10-12 cm 
elművelésére egy menetben, illetve második mene-
tű elmunkálásra 12-15 cm mélyen. A kultivátor opti-
mális munkájához vágott gabonatarló vagy szárzú-
zott terület (kukorica, napraforgó) szükséges.

•  Szármaradványoktól mentes, illetve szárzúzott 
talajok alapművelésére (szántás nélküli művelés 
technológiája), illetve ülepedett talajok lazítására.

•  Nehezen elmunkálható talajok szántáselmunkálásá-
ra, magágykészítéshez, kemikáliák talajba keveré-
séhez egy menetben.

KOMBINÁLT NEHÉZKULTIVÁTOROK

VRT 6,2 szállítási helyzetben

VRT-3,0



Az Ön márkakereskedője:

Gyártó és forgalmazó:
MITURAN Kft.

2750 Nagykőrös, Zsíros dűlő 4.
Tel.: 06-53/552-283, Fax: 06-53/552-239
E-mail: postmaster@mituran.t-online.hu

www.mituran.hu

CE

Műszaki adatok:
Típus VRT 3,0 VRT 4,4 VRT 4,4 /D VRT 5,2 VRT 5,2 /D VRT 6,2 VRT 6,2 /D VRT 7,2 VRT 7,2 /D

Munkaszélesség (m) 3,0 4,4 5,2 6,2 7,2

Munkamélység (cm) 6-20 6-20 6-20 6-20 6-20

Ajánlott munka sebesség (km/h) 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12

Terület-teljesítmény (ha/óra) 2,5-2,8 3-3,5 4-4,5 5-5,5 6-6,5

Vontatási-teljesítményigény (LE) 100-130 120-180 180-250 220-250 240-360

Tömeg (kg) 1300 4800 4500 5700 5350 6300 5900 6800 6360

Felépítés:
A VRT típusú gépeken három sorban felső rugóztatású speciális szárnyas lazítókapa, két sorban forgó-
elemes utóelmunkáló, simító és nehéz  felépítésű tőröhenger található. A gépek függesztett és félig füg-
gesztett kivitelben készülnek. Az erős vázszerkezetre épített szárnyak hidraulikusan felcsukhatók.
Előnyök:
•  A kapalemez könnyen cserélhető. A felső rugóztatás biztosítja a kapa tökéletes talajkövetését és a túl-

terhelés elleni védelmet.
•  A rotorok a tartógerendán oldalirányban eltolhatók, magasságuk és dölési szögük is állítható.
•  A forgóelem csapágyazása porvédett.
•  Rugóztatott kivitelű simítólap a tökéletes talajegyengetéshez.
• Opcióként megrendelhető Crosskil rögtörőhenger hátul (500 mm átmérőjű pálcás törőhenger helyett).

VRT/D TÍPUSÚ GÉPCSALÁD

A VRT/D típusú gépek a VRT-től eltérően dupla tárcsa visszarendezővel készülnek.
Elsősorban tarlóhántásra, kötött talajok esetén – egymenetű szántás elmunkálásra és magágykészítésre 
alkalmasak, közép kötött talajok esetén alapművelésre is ajánljuk.




