
Heliodor 9
rövidtárcsa

Tarlóműveléskor a tárcsák biztosít-
ják a talaj és a növényi maradvá-
nyok egyenletes és intenzív beke-
verését. A Heliodor rövidtárcsa két 
sor független, laprugókra szerelt 
tárcsát használ. A rendszer egyen-
letes művelési mélységet biztosít, 
miközben az egyes tárcsák akadály-
ba ütközve egymástól függetlenül 
tudnak kimozdulni.

A Heliodor 510 mm átmérőjű és 5 mm vastag 
csipkés homorú tárcsalapjai különösen kopás-
állóak. A vázhoz egyedileg csatlakoznak 
két, egymáshoz képest eltolt 
sorban.

A tárcsalap 10,5 fokos szöget 
zár be a talajhoz képest, és 16,5 fokos szöget
a haladási irányra. Ez biztosítja azt, 
hogy a talaj teljes munkaszélességben 
és teljes munkamélységben átdolgozásra 
kerül.

A tárcsák 
125 mm-es 
osztása lehe-
tővé teszi a 
nagy területtel-
jesítmény melletti 
intenzív talajművelést.

Az alacsony karbantartási igényű, kiváló 
minőségű axiális ferde hatásvonalú golyós-

csapágyak tökéletes és megbízható 
tárcsafutást biztosítanak.

A pontos mélységtartás 
érdekében minden tárcsa külön 

laprugóval csatlakozik a vázhoz. Ez a gyakran 
használt gumibakos rendszerrel szemben jobb 
helyzeti stabilitást biztosít a tárcsának munka 
közben.  A laprugók automatikus túlterhelés 

elleni védelemként is működnek.



A magasságban állítható szélező 
tárcsák megelőzik a bakhátak kép-
ződését.

Az opcionális, hidraulikusan állítha-
tó, 150 mm széles, rugóterhelésű 
simítólapok megbízhatóan egyen-
getik el a talajt a szántást követő-
en. Ezek a tárcsák elé vagy után is 
felszerelhetők. A simítólapok szöge 
hidraulikusan állítható a traktorfül-
kéből.

A mélységtartásra és visszatömö-
rítésre számos henger választható. 
A mélységállítás egyszerűen, egy 
csapnak a furatok közötti áthelye-
zésével történik. Opcionálisan hid-
raulikus munkamélység-állítás is 
elérhető.

A Heliodor nyitott vázkialakítása a 
nagy szabad terekkel segít az eltö-
mődés megelőzésében. A rövid és 
kompakt vázkialakítás az előnyös 
tömegközépponttal lehetővé teszi 
a kisebb emelőkapacitású traktorok 
használatát.

A különböző állítási lehetőségek 
könnyűvé teszik a függesztő be-
rendezés hozzáigazítását a külön-
böző erőgépekhez. A merevvázas 
változatoknál 400 kg, a csukható 
gépeknél pedig akár 500 kg pót-
súly helyezhető a függesztő beren-
dezéshez.



A Heliodor 9 rövidtárcsa
2,5–16 méter közötti
munkaszélességben rendelhető. 

► A 2,5–4 méteres függesztett, 
merevvázas változatok Lemken 
Solitair pneumatikus vetőgépek-
kel kapcsolhatóak.
► A 4–7 méteres függesztett, 
hidraulikusan csukható verziók 
szállítási szélessége 3 méternél 
kevesebb.

► A szintén 4–7 méteres félig 
függesztett, hidraulikusan csuk-
ható rövidtárcsák ugyancsak 3 
méternél kisebbre összecsukha-
tók, és 6 méteres munkaszélessé-
gig Lemken Solitair pneumatikus 
vetőgéppel kombinálhatók.
► A Gigant 10 eszközhordozó 
rendszer használatával 8-10-12 
méteres változatok hozhatók lét-
re, míg a Gigant 12 S eszközhor-
dozó alvázzal a munkaszélesség 
16 méterre növelhető.


