
HAK SH sorozatú kultivátor

A HAK S-sorozat  1,75-3,5 és 6 méter 
széles szélességben kapható, de más 
munkaszélességgel is rendelkezésre áll. A 
keret 60 x 60 mm-es csőszerű rudakból 
áll, amelyeknek nagy falvastagsága nagy 
szilárdságú acél. Ezeket egymással 
csövekkel csatlakoztatják, amelyek az 
egyes távolságokon a keretre szerelhetők. 
A csuklópántok állíthatóak a gép szin-
tjéhez. Támogató kerekek hozzáadásával 
rendkívül stabil vízszintes kapát hozunk 
létre. Az elülső szereléshez a HAK a villát a 
vágási sor fölé helyezi, amely egyszerűvé 
teszi a sort. A HAK különböző típusú 
kormányzási rendszereket és 
kormánykerékeket biztosít a GPS számára.
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HAK SH sorozat párhuzamos /paralelogramma felfüggesztés
A HAK SH sorozatú párhuzamos kapcsolás az S-sorozat nagy testvére. Az SH kapcsolata nagyobb, 
230 x 80 mm-es kerettel, nagyobb ütéssel és ennélfogva nagyobb tereptávolsággal van ellátva. Ez 
nagyobb stabilitást biztosít a nehezebb talajban. A precíziós párhuzamos összekötés kialakítása 
vékony és ezért könnyen manőverezhető, minimálisra csökkentve a gyomirtást. A HAK kifejlesztett 
egy precíz párhuzamos összeköttetést, amely vékony kialakítású, és ezért könnyen 
manőverezhető. A Wide farmflex® gumiabroncsok 
egyenletesen osztják el a kapaszkodó elemek 
nyomását a talajon, miközben a kerekek nem szennyeződnek.

A kerékmélység manuálisan módosítható. A nagyon pontos 
kapaszkodást a csapágyak használata teszi lehetővé, amelyek 
csökkentik az elemek térfogatát minimálisra. A hozzáadott 
portömítésű golyóscsapágyak használata alacsony karbantartási 
gépet eredményez. A kenés szükségtelen. A kompakt, függőleges 
vezetőelem könnyen felszerelhető a keretre bármely sorban, 
szerszám használata nélkül. A párhuzamos összekötést különböző 
kapaszkodó kombinációkkal, mint például egy kapa, három kapa, 
egy kapa és két fél kapa vagy rezgő kapa lehet elhelyezni. A kívánt 
végterméktől függően, a gépet kiegészíthetik a rászerelt 
tartozékokkal, levélvédőkkel, soros boronákkal éstb

HAK erősségei

A HAK  1971 óta látja el a sok elégedett ökológiai gazdálkodót erős,  fenntartható, alacsony 
karbantartási, felhasználóbarát, könnyen használható gépekkel és szolgáltatásokkal

HAK SH sorozat, bakhát sorközművelő kultivátor zöldséghez

Alkalmazás: szántóföldön, termőágyak, könnyű 
vagy nagyon nehéz talajok, nagyobb felületek. 
Felhasználók: 50-1000 hektáron termesztő ter-
melők.
Sorok közötti távolság: 25-75 cm.
Növények: hagyma, spenót, saláta, tök, cékla, 
cikória, dísznövények, kis fák.
Sebesség: 5-12 km / h *
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Kaparendszer 

A párhuzamos felfüggesztés lehetővé teszi az eszköz különböző kapákkal való felsz-
erelését, hogy milyen kultúrában használjuk. Pl : egy darab széles lúdtalpkapa, forgókapa, 
oldalsó kapa, tárcsás kapa ,3 db kapatag stb ....

Garford kamera vezérlés
A kultivátort fel lehet szerelni kamera rendszerrel. A HAK a ROBOCOP 2 rendszert 
használjaa GARFORD-tól.l

Ha különleges kérése van, tudassa velünk, és vegye fel velünk a kapcsolatot!

Lehetséges opciók

A teljes SH sorozat felszerelhető/megrendelhető a következő opciókkal: kitérő keret, lapos oldasó kapa, lombemelő, 
sorgereblye, torziós rugók, biztosító villa, V2 torziós kapa, kapa-munkaszélesség beállítás, kitérő támasztókerék, 
állítható támasztókerék. 
Mindent a vevő igényei szerint, egyedi elképzelés szerint megvalósítva is.
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