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Információk  és  tippek  a  KRESS  MAXI  gyommentesítő  eszköz
használatához

Tisztelt Vásárlónk!
Köszönjük, hogy a K.U.L.T. ujjastárcsás talajművelő eszközét választotta! 
Sikeres és örömteli használatot kívánunk! 
A következő néhány oldalon a  beállításokhoz és működtetéshez szükséges  információkkal
kívánjuk segíteni a gép használatának megkezdését.

Az első használat előtt: 
Kérjük,  győződjön  meg  róla,  hogy  minden  csavarkötés  megfelelően
meg van húzva! 

Amennyiben szükséges, húzza meg a csavarokat a munka megkezdése előtt!

Működés:
A K.U.L.T. ujjastárcsás művelőeszköze a sorok és a soralja (lásd az alábbi ábrán rózsaszínnel
jelölt területet) gyommentesítésére kifejlesztett berendezés.
A K.U.L.T.  ujjastárcsás  eszköze  működés  közben  a  jelölt  területen  a  talajt  is  lazítja.  A
gyommentesítés  hatásfoka  akkor  a  legjobb,  amikor  a  gyomok még szikleveles  állapotban
vannak.
A gyomok minél kisebbek és fejletlenebbek, annál kisebb az ujjastárcsás művelőeszköznek a
kultúrnövényekre gyakorolt negatív hatása

Művelt terület szélessége: 

MAXI 24cm (10“)

Mini-MAXI 18cm (7“)

Standard 10cm (4“)
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Felszerelési lehetőségek: 

Az ujjastárcsás művelő eszköz megfelelő konzol segítségével könnyen csatlakoztatható és 
rögzíhető bármilyen típusú hordozó keretre vagy kultivátorra.  

Beállítás:

A megfelelő tárcsaméret kiválasztása:

A megfelelő tárcsaméret  kiválasztása első sorban a sortávtól  és a  kultúrnövény fejlettségi
fokától függ (felhasználóink tapasztalatai alapján). 

Fiatal szőlőültetvény:

- Ujjastárcsás standard 37 cm átmérővel

- Ujjastárcsás MINI vagy MAXI sárga 54cm átmérővel

Idősebb szőlőültetvény  :  

90 – 120 cm művelési sáv 

Első vagy hátsó
függesztés

Mini-Maxi 540 mm, 
standard 370mm

120 cm  feletti művelési sáv

Első vagy hátsó
függesztés

MAXI 700mm, MAXI 
1000mm
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A tárcsa keménysége: 

A tárcs  keménysége főleg  a  talajtól  függ.  Az ujjas  tárcsák három különböző keménységi
fokozatban elérhetők, szükség esetén váltani kell közöttük a használat során. 

- Narancssárga (puha) Laza homoktalajokon

- Sárga (közepes) középkötött vagy gyakran művelt kötött talajokon

- Piros (kemény) Kötött és ritkán művelt talajokon

A helyes sebesség megválasztása: 

Fiatal  növényállomány  művelésekor  kezdetben  alacsonyabb  sebessséggel  ajánlott  haladni,
annak érdekében, hogy a növények ne szakadjanak ki a talajból. KÉsőbb a sebesség minden
alkalommal növelhető. 

Ha a növények stabilan begyökeresedtek, a haladási sebesség egészen 12 km/h-ra növelhető. 
Az eszköz hatása általában a sebesség növelésével arányosan nő. 

Tárcsák beállítása:

Lazítsa meg a beállításra szolgáló agytárcsát rögzítő csavart és állítsa be az ujjas tárcsát tartó
kart a kívánt szögbe, majd húzza meg a rögzítőcsavart. 

Meredekebb  szögállásban  (a  rajzon  120°),  az  ujjak  durvábban  dolgoznak  és  mélyebbre
hatolnak a talajba. 
Laposabb szögállásban (a rajzon 110°) a talaj mozgatása és keverése nagyobb mértékű 
(lásd a rajzot az 5. oldalon).

Általában véve a nagyobb haladási sebesség és a nagyobb tárcsaátmérő job 
eredményt ad! 
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A talajra gyakorolt nyomás 

Fontos,  hogy  a  gép  elegendő  nyomással  nehezedjen  a  talajra,  annak  érdekében,  hogy  a
gyökerek és a gyomláló ujjak között elegendő talajmennyiség legyen. Az ujjak forgásával egy
“párna”  képződik  a  tömörített  talajból,  ami  megvédi  a  kultúrnövényt,  miközben  a  fiatal
gyomokat kiszakadnak a talajból.

E mellet fontos, hogy az ujjak folyamatos kapcsolatban legyenek a talajjal és legalább 2,5 cm 
mélyen hatoljanak a talajba, hogy a megfelelő forgás biztosított legyen. 

Ellenőrizze, hogy az ujjak elegendő mélységben hatolnak a talajba!

Karbantartás:

A tárcsák élettartamának növelése érdekében ajánlott a következők betartása: 

1. Ne tárolja az eszközt közvetlen napsugárzásnak kitett helyen!

2. Ne használja az eszközt 5°C alatti talajhőmérséklet esetén! 

Jogi nyilatkozat

1. Az ujjastárcsás gyommentesítő használatából eredő károkért a gyártó nem vállal 
felelősséget! 

2. Az ujjastárcsás eszköz bármilyen más rendszerhez történő kapcsolása esetén keletkező
károkért a gyártó nem vonható felelősségre! 

3. A gyártó nem vállal felelősséget az eszköz helytelen használatából vagy tárolásából 
eredő károkért a garancia időtartama alatt sem.

4. Kopó alkatrészekre a gyártó nem vállal garanciát!
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Példák:

MAXI tárcsa kultivátorra szerelve MAXI tárcsa front függesztéssel

Mini-MAXI tárcsa hasi függesztéssel MAXI tárcsa front függesztéssel

Hátsó függesztésű dupla Maxi tárcs 
kultivátorral kombinálva

Maxi tárcsák hidas függesztéssel
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Képviselet, hivatalos forgalmazó, szervíz és alkatrész ellátás

P+K 3000 Kkt.

H-236 Felsopakony, Rakoczi utca 16. Hungary

Tel.: +36 30 212 2545, +36 30 307 4675

E-mai: kl@kertcenter.com, ns@kertcenter.com

www.kertcenter.com
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