
PINOCCHIO 2 m

PINOCCHIO
a fost proiectat pentru tractoare de medie/joasă putere (50 - 160 CP).
Utilajul lucrează la o adâncime maximă de 45 cm și este disponibil cu diferite lățimi de lucru, între 1,3 și 3 m, 
fiind astfel ideal pentru întreprinderile agricole mici sau, pur și simplu, pentru cei care nu dețin tractoare de 
mare putere. 

PINOCCHIO
între 50 și 160 CP

VERSIUNEA LIVADĂ/VIE
Modelele cu lățimi de lucru cuprinse între 1,3 și 
2,5 metri sunt foarte apreciate pentru decompac-
tarea pământului dintre rândurile livezilor și pod-
goriilor cu soluri argiloase și grele care, în general, 
sunt compactate datorită trecerilor repetate ale 
tractorului.
În acest fel solul este aerisit, reprezentând un be-
neficiu pentru sistemele radiculare.

REGLARE MECANICĂ A TĂVĂLUGULUI DUBLU CU DINȚI
În câteva secunde pot fi modificate adâncimea de lucru (poz. 1), 
unghiul de lucru al tăvălugurilor (poz. 2) și distanța dintre tăvăluguri 
(poz. 3).
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CARACTERISTICI TEHNICE
PINOCCHIO

130/3 170/5 200/5 250/5 250/7 300/7
Putere tractor CP 50-110 70-130 70-130 70-130 100-160 100-160
Lăţime de lucru cm 130 170 200 250 250 300
Dimensiuni transport cm 135 175 205 255 255 300
Număr de ancore nr. 3 5 5 5 7 7
Adâncime de lucru cm 45 45 45 45 45 45
Greutate (tăvălug mecanic) kg 750 940 1000 1170 1260 1350
Greutate (tăvălug hidraulic) kg 766 975 1022 1090 1180 1275

Indicat în numeroase cazuri

REGLARE HIDRAULICĂ A TĂVĂLUGURILOR
La cerere poate fi furnizat un tăvălug dublu hidraulic cu dinți, ce poate fi reglat confortabil din cabina tractorului.

SĂ NU ÎL CONSIDERĂM UN ENTRY LEVEL
Acest scarificator poate fi prevăzut cu 3, 5, 7 ancore, în funcție de lățimea de lucru. Ancorele au o grosime de 
30 mm și o înălțime de 76 cm, calități care permit utilajului PINOCCHIO să lucreze în orice condiții.
Combinația dintre ancore și brăzdarele din WIDIA garantează performanțe extrem de ridicate.

MULTIFUNCȚIONALITATE ÎN ORICE SITUAȚIE
PINOCCHIO este prevăzut cu un tăvălug dublu 
cu dinți, care asigură o afânare perfectă a so-
lului prelucrat anterior și încorporarea resturilor 
vegetale în primii 15-20 cm ai solului. În cazul 
solurilor afânate, terenul poate fi pregătit pen-
tru însămânțare într-o singură trecere.
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