
ARTIGLIO 3 m

ARTIGLIO și ARTIGLIO HYDRO 
Au fost proiectate pentru a funcționa corect cu tractoarele de putere medie/mare.
Aceste scarificatoare sunt disponibile cu diferite lățimi, un număr de ancore între 5 și 11 și o adâncime maximă 
de lucru de 55 cm.

CADRUL LA CARE NU VĂ AȘTEPTAȚI
Structurile tuturor cadrelor au fost reproiectate și îmbunătățite, folosind noi materiale ce permit sporirea rezis-
tenței. Pentru toate modelele puteți alege următoarele cadre:
• CSS - cu suporturi sudate: ancorele sunt sudate pe cadru, astfel încât utilajul este mai ușor
• CSA - cu suporturi înșurubate: fiecare ancoră este prinsă pe cadrul central cu 4 sau 6 șuruburi, în funcție 

de model

ZERO TIMPI MORȚI
Garda ridicată la sol, de 86 cm, împreună cu designul de tip „val” al panourilor laterale asigură o evacuare 
optimă a solului, chiar și în prezența unei cantități ridicate de resturi vegetale, evitând astfel blocarea utilajului. 
Datorită acestor caracteristici și a sistemului HYDRO timpii morți sunt eliminați.

ARTIGLIO între 150 și 390 CP

ARTIGLIO HYDRO între 150 și 350 CP
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HYDRO OFERĂ TOTUL
Versiunile HYDRO se caracterizează prin siguranță dublă, datorită sistemului hidro-pneumatic și șuruburilor de 
forfecare. Dacă presiunea aplicată asupra ancorei devine prea ridicată și nu poate fi suportată numai de siste-
mul HYDRO șurubul de forfecare se va rupe, evitându-se astfel posibila defectare.
Se recomandă setarea presiunii sistemului la 140 bar; peste acest prag ancora se ridică și, odată ce obstacolul 
este depășit, se rearmează, revenind în poziția de lucru. 

ARTIGLIO și ARTIGLIO 
HYDRO pot fi folosite în 
combinație cu tractoare 
cu cuplaj în 3 puncte de 
CAT 3, 4N ISO + 3 și 4N 
ASAE.

CARACTERISTICI TEHNICE
ARTIGLIO ARTIGLIO HYDRO

250/5 300/5 300/7 400/7 400/9 500/11 250/5 300/7 400/9

Putere tractor CP
150-
200

170-
220

190-
250

210-
270

220-
330

250-
390

150-
250

180-
280

250-
350

Lăţime de lucru cm 250 300 300 400 400 500 250 300 400
Dimensiuni transport cm 255 300 300 415 415 515 255 300 415
Număr de ancore nr. 5 5 7 7 9 11 5 7 9
Adâncime de lucru cm 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Greutate (tăvălug hidraulic dinți) kg 1970 2105 2235 2880 2930 3240 2400 2800 3350
Greutate (tăvălug hidraulic cu sape) kg 2210 2440 2550 3280 3390 - 2650 3150 3800

Nu vă opriți…niciodată!
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