
Rock M2 altalajlazító

A talajlazítás a forgatás nélküli mélyművelés 
egyre gyakrabban alkalmazott formája. 
Feladata a művelt réteg tömődöttségé
nek megszüntetése, a talajrészecskék kö 
zötti távolság növelése. Hatására javul  
a talaj víz  áteresztése, levegőzöttsége és 
biológiai aktivitása, aminek erősen kötött, 
tömörödött vagy szerkezetét vesztett tala
jok esetében van különösen jelentősége.  
A ta       lajlazítás megszünteti a káros eke és 
tár csa  talpréteget, de alkalmazásánál osztó
barázda és bakhát sem alakul ki.

Az Arbos Rock M2 talajlazító folyamatosan ké 
pes az 55 cmes munkamélység tartására. 
Az egymással szemben forgó, dupla elmun
kálólezáró elemek segítenek megőrizni a 
meg     bolygatott termőrétegben elraktáro
zott nedvességet. A hidraulikusan állítható 
tüs  kés hengerek könnyedén hozzáigazítha
tók az aktuális munkamélységhez és talajvi
szonyokhoz.

Kések száma 5 vagy 7
Munkamélység 55 cm
Munkaszélesség 250 vagy 300 cm
Késtávolság 80 cm
Vázmagasság 78 cm
Tömeg 940–1170 kg
Tömeg (hengerekkel) 1390–1670 kg

Forgalmazó:

Cím: 2310 Szigetszentmiklós,
 Csepeli út 22.
Telefon: +36 (30) 554-6371
Fax: +36 (1) 256-5545
E-mail: info@dmker.hu
Honlap: dmker.hu

A 2008-ban alapított DM-KER Kft. a Csehor-
szágban gyártott Bobcat és a dél-koreai Doosan 
munkagépek hivatalos forgalmazója és javító-
műhelye, de kínálatunkban az Arbos traktorok 
és munkagépek, valamint a Storti, a Tifone és  
a F.lli Annovi gyártók termékei is megtalálha-
tók.

Szárnyas kések a talaj hatékonyabb feltö
réséért

Különösen ellenálló, könnyen és gyor
san cserélhető acél késhegyek

Nagy ellenállóságú acélelemek

Támasztókerék

Az Arbos Rock sorozatot úgy tervezték 
és gyártották, hogy minden igényt kielé
gítsen, különösen kötött talajon, ahol 
terménymaradványok nehezítik a mun
kát. A Rock M2 változat mellett létezik 
egy nagyobb vázmagasságú, nagyobb 
munkamélységben dolgozni képes ver
zió, ez a

Rock M3
altalajlazító

Emelt, 92 cm-es vázmagasság, még 
nagyobb átömlési keresztmetszet

Nemcsak 5 vagy 7, de akár 9 késsel 
felszerelve

Még nagyobb, 65 cm-es munkamélység

Arbos Rock M3
Kések száma 5/7/9
Munkamélység 65 cm
Munkaszélesség 250/300/390 cm
Késtávolság 87 cm
Vázmagasság 92 cm
Tömeg 1400–2100 kg
Tömeg (hengerekkel) 2040–2900 kg

78 centiméteres vázmagasság Hidraulikus mélységállítás

5 vagy 7 darab lazítókés Elmunkálólezáró tüskés hengerek

A gép végére két darab 220 mm átmérőjű 
tüskés henger vagy elöl 360 mm, hátul 220 
mm átmérőjű tüskés henger illeszthető

Mechanikusan beállítható a tüskés 
hen                 gerek géptől való távolsá
ga

Masszív hárompont-felfüggesztés

A nagy kopásállóságú szárnyak pozíciója 
két fokozatban állítható, igazodva az 
eltérő talajtípusokhoz

Terelőlemez a bakhát kialakulása ellen


