
UFO TZAR
Cultivator cu discuri greu

UFO TZAR

Cadru fix
Disponibil în variante cu lăţimi de lucru între 2,5 şi 4 m, modelul UFO cu cadru 
fix asigură performanţe sporite, datorită structurii tubulare pe care o are, com-
binată cu o distanţă mare între rânduri. 
Toate modelele fixe sunt prevăzute cu arcuri oscilante cu secţiune de 40x40 
mm.

UFO - CADRU FIX

Putere 
tractor

Lăţime de 
lucru

Capacitate mare 
de transport 

Adâncime de 
lucru 

Nr. discuri Greutate 

Hp (cm) (cm) (cm) (Ø - n)  (kg)*

250 80-90 250 255 10 610 - 20 1480

300 100-110 300 300 10 610 - 24 1665

350 120-130 350 345 10 610 - 28 1835

400 140-150 400 405 10 610 - 32 2005

MODELE DISPONIBILE

Resturile vegetale... NICIO PROBLEMĂ!
UFO este un cultivator cu discuri pentru prelucrarea intensivă a solului şi resturilor vegetale. Structura solidă, 
combinată cu o grapă cu discuri de 610 mm, permite o mai mare versatilitate la utilizare, atingând o adâncime 
de lucru de 15 cm.
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UFO - CADRU PLIABIL

Putere 
tractor

Lăţime de 
lucru

Capacitate mare 
de transport 

Adâncime de 
lucru 

Nr. discuri Greutate 

Hp (cm) (cm) (cm) (Ø - n)  (kg)*

400 100-160 400 300 08-12 610 - 32 3190

500 125-200 500 300 08-12 610 - 40 3710

600 150-240 600 300 08-12 610 - 48 3990

Cadru pliabil
UFO este disponibil în versiunea pliabilă cu lăţimea cuprinsă între 4 şi 6 m, se-
mipurtată sau tractată. Productivitate maximă datorită vitezelor mari de lucru 
şi lăţimii de lucru de până la 6 m.
Toată gama este prevăzută cu suporturi cu arc în C, având secţiunea de 80 x 
20 mm.

Utilizare la 360°
Proiectat pentru a fi polivalent la 360°, cadrul cultivatorului UFO este un amestec de rezistenţă şi flexibilitate: 
cele două rânduri distanţate la 1.000 mm asigură un flux optim al solului, în timp ce discurile apropiate şi dispu-
se neuniform (25 cm pe 2 rânduri) garantează o afânare foarte bună a terenului şi gestionarea resturilor vegetale 
de suprafaţă. Garda mare la sol, combinată cu arcul în C, face posibil lucrul în cele mai dificile condiţii.

13



Versatilitate la cele 
mai înalte cote

Limitarea, sub control
Pe ambele laturi exterioare ale grapei cu discuri sunt două dis-
curi de limitare, care pot fi reglate în înălţime şi înclinaţie: aces-
tea permit menţinerea fluxului de sol în interiorul frontului de 
lucru al utilajului. 

Zona 1 - Tăiere şi amestecare
Cele două discuri frontale aflate la o distanţă de 1.000 mm taie terenul şi îngroapă resturile vegetale. Distanţa de 
25 cm între discurile de pe acelaşi rând garantează un flux corespunzător de produs, în timp ce dispunerea celor 
două rânduri, decalată cu 17,5 cm, asigură o uniformitate mare de lucru chiar şi în profunzime.

Zona 1

Combinaţie letală
Combinaţia dintre arcul în C, butucul Culti-Hub şi discul de ø 610 mm permite ca toată puterea tractorului să fie 
transmisă la sol, şi asigură o mai bună afânare a terenului datorită vitezei mari de lucru (ideală, de aproximativ 15 
km/h).
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Adâncime de lucru
Adâncimea de lucru a utilajului poate fi reglată între 6 şi 15 cen-
timetri printr-o reglare manuală a ştifturilor tăvălugului. Adân-
cimea de lucru creşte când ştiftul inferior este introdus într-un 
orificiu mai jos, şi scade atunci când acelaşi ştift este introdus 
într-un orificiu mai sus. 

Zona 2 - Nivelare şi afânare
Efectul vibrant generat de suportul dublului tăvălug pivotant, împreună cu viteza di-
ferită de rotaţie a celor doi tăvălugi, dată de diametrele diferite (460 mm şi 430 mm), 
creează un puternic efect de rupere, care reduce semnificativ bulgării de suprafaţă. 
Sistemul pivotant permite urmărirea uniformă a terenului pentru o nivelare mai mare 
a solului.

Zona 2

Reglare uşoară pentru o tracţiune maximă
Soluţia cu cele două rânduri de discuri dispuse în linie simpli-
fică operaţiunile de setare. După ce aţi verificat că maşina lu-
crează perpendicular pe sol, dispunerea faţă în faţă a discurilor 
elimină posibilele efecte de derivă, pentru un confort maxim la 
lucru şi utilizare uşoară.

TĂVĂLUG PIVOTANT 
PENTRU O MAI 

BUNĂ NIVELARE A 
SOLULUI
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Unităţi de lucru

Discul
Discul de 610 mm permite o adâncime de lucru de până la 15 cm, 
ideală nu doar pentru îngroparea resturilor vegetale, ci şi pentru 
afânarea terenului, de exemplu după arat. Discurile sunt disponibi-
le în 2 versiuni, în funcţie de cantitatea resturilor vegetale:
• resturi vegetale multe (coroană cu 9 caneluri)
• resturi vegetale puţine (15 caneluri).

Noul arc în C
La utilajul UFO, suportul şi sistemul de amortizare se unesc pentru a da viaţă „arcului în C”. Designul compact 
garantează un flux optim de material între discuri, în timp ce oţelul special pentru arcuri, din care este compus, 
garantează fiabilitate şi flexibilitate chiar şi în condiţii grele.
Arcul a fost perfecţionat pentru a fi rezistent, dar lăsat să vibreze, capabil să absoarbă solicitările la viteze ridi-
cate, pentru a le descărca apoi într-un efect vibrant care amplifică afânarea terenului.
Lipsa totală a întreţinerii reduce timpii morţi şi costurile de exploatare.

UFO

200 mm

Ø 510 mmØ 610 mm
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CULTI-HUB: performanţe şi siguranţă
Butucul discurilor utilajului UFO se caracterizează prin faptul că este foarte performant în toate condiţiile de lucru.

Rulment heavy duty
UFO permite montarea unui rulment 
cu o coroană dublă de bile, acelaşi tip 
care este montat pe osiile camioanelor 
şi remorcilor.

Duo-cone 
Protecţie maximă împotriva agenţilor 
externi datorită garniturii Duo-Cone: 
două inele metalice în formă conică 
faţă în faţă, separate de un fir subţire 
de ulei, deja utilizate la utilajele grele, 
cum ar fi escavatoarele şi burghiurile.

Lubrifiere
Lubrifierea în baie de ulei protejează 
organele în mişcare de frecările pu-
ternice şi reduce timpii de întreţinere 
normali. 
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Alegeţi tăvălugul cel mai
potrivit pentru societatea 
dumneavoastră

Tăvălug colivie
Ideal pentru terenurile uscate, permite o bună afânare şi nivelare 
a suprafeţei. Diametrul de ø 600 mm este ideal pentru a reduce 
numărul mare de bulgări. Greutatea moderată limitează instabili-
tatea în partea din spate, favorizând cuplarea cu tractoare uşoare.

Tăvălug cauciucat
Ideal pentru terenuri uscate, chiar dificile, permite crearea unui 
pat germinativ foarte bun, realizând un strat superficial compact. 
Umiditatea rămâne în pământ şi duce la o germinare rapidă a cul-
turii. Este indicat în special pentru însămânţarea cerealelor cu o 
distanţă între rânduri de 12,5 cm.

Tăvălug cu inele şi tăvălug în U 
Aceste modele de tăvălugi oferă versatilitate maximă la utilizare, 
în special pe soluri umede, unde trebuie nivelat şi reconsolidat 
terenul fără o compactare excesivă. În sol se formează fâşii com-
pactate alternativ cu fâşii neprelucrate, care înlesnesc schimbul 
de aer şi apă, evitând formarea de cruste superficiale sau reten-
ţiile de apă.

Ø 600 mm

UFO

Ø 600 mm

Tăvălug Packer
Ideal pentru terenuri uscate, chiar dificile, tăvălugul Packer per-
mite crearea unui pat germinativ foarte bun, obţinând un strat de 
suprafaţă compact. După trecere, terenul menţine umiditatea şi 
favorizează o germinare rapidă a culturii. 

Ø 600 mm

Ø 600 mm

Ø 560 mm
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Cuplare în 2 puncte pivotante
Utilajul UFO în versiunea rigidă (semipurtată) şi în versiunea plia-
bilă este echipat cu un cuplaj cu două puncte pivotante, care per-
mite un unghi de virare de 180° şi asigură o manevrabilitate foarte 
bună în timpul manevrelor la capătul terenului şi la transportul pe 
stradă.

Închidere de 3 metri
Pentru transportul pe drum, versiunile semipurtate sunt prevăzute 
cu închidere hidraulică a cadrului, pentru o lăţime de gabarit de 
numai 3 metri. Pentru a reduce compactarea terenului la spaţiul 
de întoarcere de la capăt, pot fi solicitate roţi mai mari, de 700/40-
22.5. În funcţie de codul rutier, se poate opta pentru un kit de 
frânare hidraulic sau pneumatic.

Versiune cu remorcă
La cerere, este disponibil ochiul de remorcare rigid Heavy Duty CAT 
4 ø 62 mm, pentru a transporta maşina în versiunea tractată.
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