
A gépesített, precíz,
nagysebességű kapálás,

gyommentesítés a
növények sorában is

lehetséges!

Bizonyítottan jól használható:

Kukoricában, dohányban, napraforgóban 
cukorrépában, szójában

Káposztafélékben, levélzöldségekben, saláta félékben, 
hüvelyesekben, paradicsomban, hagymafélékben, 
levendulában, fűszer és gyógynövényekben

Szamócában, kabakosokban, tökfélékben, faiskolákban, 
rózsában és dísznövényekben

Kicsi K.U.L.T.-Kress  ujjas-tárcsák:
Munkaszélesség:  25-35  cm-től.
Strapabíró  speciális  anyag.  Nagyon  jó
használatnak  való  ellenállás.  3
különböző keménységi fok a különböző
talajok  és  növények  igényinek  való
tökéletes megfelelés érdekében.

Közepes K.U.L.T.-Kress  ujjas-
tárcsák:  Munkaszélesség:  35-55
cm-től.  3 különböző keménységi fok
a  különböző  talajok  és  növények
igényi  miatt.  Cserélhető  ujjak  és
alkatrészek.  Keményített  meghajtó
lemez.  Kőnek  ellenálló  speciális
műanyag ujjak. 2 golyóscsapágy.

Nagy K.U.L.T.-Kress ujjas-tárcsák:
Munkaszélesség: 50 cm-től.
3  különböző  keménységi  fok  a
különböző  talajok  és  növények
érdekében.  Cserélhető  ujjak  és
alkatrészek.  Keményített  meghajtó
lemez.  Kőnek  ellenálló  speciális
műanyag ujjak. 2 golyóscsapágy.
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Ujjas-tárcsás művelők
Eredeti német minőség és precizitás



K.U.L.T.-Kress 
Ujjas-Tárcsák

A Nagy ujjas tárcsák
(Ø 370 mm) 50 cm 
széles sortávolságtól, 
pl.: szamóca, káposzta, 
kukorica, dohány 
faiskolai növények, 
oltványok, fácskák, stb.

Közepes ujjas-tárcsák
(Ø 290 mm) 40-55 cm 
sortávolságtól, pl.: 
cukorrépa, szójabab, 
póréhagyma, stb.

Kis ujjas-tárcsák 
(Ø 250 mm) 25-35 cm 
sortávolságtól. Pl.: 
salátafélék, fásszárú 
dugványozott faiskolai 
növények, stb.

A K.U.L.T. Kress 
ujjastárcsák minden 
ismert kultivátorhoz  
csatlakoztathatóak

Kiegészítő hátsó ülés és
kormány a precíz soron 
tartás érdekében.

Nagy, narancs színű, 
puha anyagú ujjastárcsa
kukoricához és érzékeny
növényekhez a 
kíméletes művelés 
érdekében.
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Lágy

Műszaki adatok:
Használat: Gépi gyommentesítés, művelés a növények sorában
                                     kézi munkaerő nélkül.

Kultúrák: - zöldségek (palántázott, vetett, hajtatott) 
- faiskolai növények, pl.: rózsafélék, gyümölcsfák,

                                       erdészeti növények
- szántóföldi haszonnövények
- burgonya, káposzta, kukorica, gyökér és levél 

                                       zöldségek
- dohány
- szamóca és még sok más kultúrnövény

Használhatóság: 10 nappal az ületést, begyökeresedést követően

Működés elve: rugalmas ujjak finoman körbe kapálják a növényeket 
kiemelve a gyomnövényeket a talajból.
Olyan helyekről is eltávolítják a gyomnövényeket ahova 
más mechanikai eszköz nem fér hozzá.

Felfogatás: 50 – 80 cm erősített (hosszabb is kérhető)

Kompatibilitás: Bármelyik ismert művelőre, kultivátorra felszerelhető.

Függesztés: traktor frontra, hátulra, eszközhordozóra, keretre de akár 
                                     ló által vontatott vagy mechanikus  művelőre is.

Munkasebesség: 4 - 15 km/h

Méret: Kicsi: 25 – 35 cm
Közepes: 35 – 55 cm
Nagy: 50 cm-től
Maxi: 90 cm-től

Munkamélység: 2 - 4 cm

Javaslat:  a tökéletes gyommentesítés érdekében az ujjas-tárcsás múvelőket
gyomok kelés utáni párleveles állapotában rendszeresen használjuk!

Mindegyik méretű ujjastárcsa könnyen felszerelhető bármely ismert művelő 
keretre, kultivátorra. Használatukkal rendkívül sok kézi munkát, pénzt, 
energiát és munkaidőt takaríthatunk meg.

A K.U.L.T ujjastárcsákat nemzetközi szabadalmi oltalom védi!
EURO-Patent-Nr.: 1127481
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