
ATTILA 3 m

ATTILA și ATTILA HYDRO
sunt scarificatoarele ideale pentru tractoarele de putere medie, destinate întreprinderilor agricole mici și mijlo-
cii. Ambele permit prelucrarea primilor 50 cm ai solului fără nicio inversare a straturilor.

ACCESORII FUNCȚIONALE
Panourile de canalizare sunt elemente 
simple, dar care joacă un rol foarte im-
portant de canalizare a solului proaspăt 
lucrat, evitând revărsarea în lateral. Pot 
fi antrenate hidraulic sau mecanic.

REZULTAT MAXIM CU EFORT MINIM
Datorită unghiului special de penetrare ancorele intră progresiv în pă-
mânt, necesitând un tractor cu putere mai mică și reducând stresul 
asupra cadrului.

ATTILA între 110 și 200 CP

ATTILA HYDRO între 110 și 300 CP
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DE NEOPRIT
ATTILA HYDRO poate fi prevăzut cu 5, 6 sau 9 ancore cu o grosime de 
3 cm și o înălțime de 76 cm care, împreună cu sistemul de siguranță 
hidro-pneumatic, vă vor permite să lucrați fără întrerupere chiar și în pre-
zența unor soluri puternic scheletice. 

RAPID
Viteza de lucru ideală este de 8-9 km/h; astfel, suprafețele mari pot fi 
prelucrate într-un timp scurt. În cazul unei cantități reduse de resturi ve-
getale, tăvălugul dublu (cu dinți sau cu sape) permite pregătirea patului 
germinativ într-o singură trecere. 

ROȚI ANTERIOARE 
Această dotare opțională permite menținerea constantă a adâncimii de 
lucru.

BRĂZDARE REVERSIBILE ACOPERITE CU CARBURĂ DE TUNGSTEN
În cazul solurilor abrazive, dar slab scheletice, sunt recomandate noile brăzdare din oțel 
cu bor acoperite, pe toată lungimea lor, cu un strat de carbură de tungsten cu grosime de 
2 mm; acest înveliș din tungsten, standard pentru utilajele mecanice, mărește durata de 
viață utilă a organului de lucru prin reducerea acțiunii abrazive.

Bine echipat!

CARACTERISTICI TEHNICE
ATTILA ATTILA HYDRO

250/5 300/5 300/7 250/5 300/7 400/9
Putere tractor CP 110-150 120-170 150-200 110-180 150-240 190-300
Lăţime de lucru cm 250 300 300 250 300 400
Dimensiuni transport cm 255 300 300 255 300 415
Număr de ancore nr. 5 5 7 5 7 9
Adâncime de lucru cm 50 50 50 50 50 50
Greutate (tăvălug mecanic dinți) kg 1350 1440 1560 - - -
Greutate (tăvălug hidraulic dinți) kg 1600 1750 1870 1950 2350 2850
Greutate (tăvălug hidraulic cu sape) kg 1840 2080 2200 2200 2700 3300

Se recomandă setarea presiunii sistemului HYDRO la 100 bar.
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