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©plus-Típus
LM

M / M-Vario

XM / XM-Vario

XMS / XMS-Vario

XS /XS-Vario

XS-Pro / 
XS-Pro Vario

2-ekefej
3-ekefej

3-ekefej
4-ekefej

3-ekefej
4-ekefej

3-ekefej
4-ekefej

5-ekefej
6-ekefej

5-ekefej

4-ekefej
5-ekefej

6-ekefej
4-ekefej

5-ekefej
6-ekefej

kW 29 37 44 51 59 66  74  81  88  96 103 110 118 125 132 140 147 155 162 169 177 183 161 198 206 
LE 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 

ekék a sikeres talajműveléshez

Az eke a mezőgazdaság szimbóluma. 
A talajművelés, a tápanyag visszapót-
lás és a növényvédelem mellett, döntő 
jelentőségű a szántóföldi gazdálko-
dás során. A tartósság és a minőségi 
munkavégzés alapfeltételek, amely 
szempontok a jövő mezőgazdasági 
gépeinél még nagyobb hangsúlyt 
kapnak. Egyre nagyobb szerep hárul 
a talajaink gazdaságos használatára, 

a növekvő területteljesítményre és a 
munkagép minél jobb kihasználására. 
A modern váltvaforgató ekék a for-
gatás nélküli talajművelés mellett 
is megőrizték létjogosultságukat és 
a jövedelmező növénytermesztés-
ben továbbra is nagy hangsúly hárul 
rájuk.
A VOGEL-NOOT ebben a piaci szeg-
mensben vezető vállalat. Mint az 

Európai Unió legnagyobb eke-
gyártója továbbra is nagy energiát 
fektetünk az ekék fejlesztésébe és 
a kor változó követelményeinek 
kielégítésébe. A VOGEL-NOOT ekék 
legfontosabb jellemzői a robosztus 
felépítés, a minőségi munkavégzés, 
az optimális alkalmazhatóság a 
különböző munkakörülményekhez 
és a kitűnő megtérülés.

A forgatásos talajművelés napjainkban

Nem a filozófia, hanem az adott körülményekre alkalmazott helyes talajművelési módszer kiválasztása a döntő a siker szempontjából. A forgatásos 
talajművelés, egyes mulcs/direktvetési lobbi erőfeszítéseivel szemben, továbbra is meghatározó szerepű, sőt bizonyos körülmények között az egyetlen 
lehetőség a gazdaságos termelés eléréséhez. Ezen tények és a hektikusan változó egyéb körülmények, mint például a terményárak, az energia célú növény-
termesztés, vagy a kiszámíthatatlan piac arra késztet sok gazdálkodót, hogy a forgatásos és a forgatás nélküli technológiát párhuzamosan alkalmazzák így 
biztosítva az optimális megtérülést.

A helyes módszer a döntő

A ©plus eke-program

A forgatásos talajművelés gyakorlatba átültetett előnyei:

  Hatásos mechanikus gyomkontroll az aláforgatás. A fényviszonyok megvonásával, a  
gyommagvak mélyebb talajrétegbe forgatásával megakadályozható a csírázás

  Gyorsabb talajfelmelegedés és jobb átszellőzés, amely a hőigényes növényi kultúráknál fontos

  Sok esetben nélkülözhetetlen talajművelési mód a magas vízállású vagy belvíz kialakulására 
fogékony termőhelyeken

  Ha a növényvédelmi problémák szükségessé teszik, akkor az utónövény fuzárium 
fertőzöttségének megakadályozására alkalmas mechanikai módszer

  A zöldtrágyási rendszernél kiemelt szerepű az aláforgatás

  UV fényre érzékeny talajkárosítók elleni mechanikus védelem

 A csigák és rágcsálók elleni mechanikai védelem az életterük megzavarása révén

A (•) zárójelben megadott adatok korlátozásokkal érvényesek. Változtatások joga fenntartva

©plus típus  lM M XM XMS XS XS-Pro
traktor kW / le max. 59 / 80 88 / 120 103 / 140 128 / 175 191 / 260 205 / 280 

ekefejek száma       
2- ekefej •      
3- ekefej • • • • • •
4- ekefej  • • • • •
5- ekefej   (•) • • •
6- ekefej    (•) • •

Fogásszélesség állítás       
mechanikus • • • • • •
hidraulikus  • • • • •

Kőbiztosítás       
Nyírócsavar • • • • • •
Spirálrugó, félautom. • • (•) (•)   
Laprugó, autom. • • •    
Hidraulikus, autom. • • • • • • 

Határszántás • (•)     
onland-kiszerelés  (•) (•)  (•) (•) 

Melyik eke melyik traktorhoz
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Diamant – Kopórész  
keményfém felrakással
Mint csúcsmegoldás a nem köves, de külö-
nösen koptató talajokra a VOGEL-NOOT már 
szinte minden kopórészre, mint például az 
ekevas, orrbetét, ekenád, előhántó tud ke-
ményfém felrakást is kínálni. Egy különleges 
hőkezelési eljárásnak köszönhetően már az 
alapanyag is nagy keménységű. A Diamant 
- keményfémmel felrakott kopórész pedig 
garantáltan jóval nagyobb élettartammal ren-
delkezik, kisebb járulékos költségek mellett, 
amely együtt csökkenő kopórész költséget 
jelent. A nagyobb kopásállóság jobb forma-
tartást is eredményez, amely az ekevasaknál 
jobb talajbahúzást, az ekenádnál jobb oldal-
tartást eredményez.

©plus, eszköz a sikerhez

Hosszú élettartamú kopórészek

Sokoldalú felépítés

Évtizedekre vissza-
nyúló gyártási  
tapasztalat

Széles ekefej választék

Az 1872-es megalapítása óta gyárt a VOGEL-
NOOT ekealkatrészeket. Az első komplett eke 
szériában történő gyártása pedig már 1922-ben 
elkezdődött. Ez, a napjainkban már több mint 
85-éves ekegyártási tapasztalat az alapja a  
jelenlegi ©plus ekeprogramnak, amely egyike a 
legmodernebb és legsokoldalúbb ekesorozat-
nak a piacon. A világ sok országában elfogadott 
és jól ismert ©plus márkanév kötelez minket a 
folyamatos fejlesztésre és az állandóan változó 
körülményekhez történő alkalmazkodáshoz. A 
legújabb technika és a legjobb anyagminőség 
a ©plus ekéket a gazdaságos talajművelés  
alapgépévé emelik.

A VOGEL-NOOT-nál a mezőgazdasági 
gépek kopórész gyártása több év-
tizedes múltra tekint vissza. Az 
anyagminőség és a gyártási techno-
lógia folyamatos továbbfejlesztése 
és a saját know-how a hőkezelésben 
az alapja a legjobb VOGEL-NOOT 
minőségnek - eke kopórészek

©plus hőkezelési eljárás
A szén a legtisztább formájában gyémántként 
a legkeményebb anyag amelyet a természet 
alkot. A hozzáadott szén a ©plus kopórészeket 
még keményebbé és hosszabb élettartamúvá 
teszi. A VOGEL-NOOT az egyedülálló hőkezelési 
eljárással eléri, hogy a kopórészek, mint például 
a kormánylemez a mellső oldalon igen kemény 
és kopásálló, míg a hátoldal viszonylag lágy és 
ezért rugalmas, nem törékeny.

ezekből következnek a ©plus különleges 
előnyei:
 hosszú élettartam
 magas ellenálló képesség
 alacsonyabb vonóerő szükséglet
 kisebb energiafelhasználás
 kevésbé ragadó felszín

A fő szerkezeti egységek, mint például a 
fordítómű, gerendely, ekeszár sokrétű felépí-
tésének köszönhetően az ekék felépítése igen 
változatos, minden igényt kielégítő lehet.

A különböző gerendelymagasságok, ekefej 
kialakítások, négy különböző kőbiztosítás és 
a mechanikus vagy fokozatmentes hidraulikus 
fogásszélesség állítás lehetővé teszi a kompro-
misszum nélküli eke összeállítást, a mindenkori 
követelményeknek megfelelő felszereltséget.

Az ekefej az eke központi szerkezeti egysége, 
amelynek elsődleges szerepe a megfelelő 
munkaminőségben nyilvánul meg és így 
meghatározó a gazdaságos munkavégzés 
elérésében is.
A szármaradványok tökéletes aláforgatása, 
különösen a nehéz körülmények között, mint 
például kukorica tarlón, a minőségi paraméter 
egyik jelzőszáma. De természetesen egyéb 
körülmények között is, mint lejtős területek 
szántása, a VOGEL-NOOT ekefejek kitűnően  
teljesítenek. A gazdaságos szántáshoz 
hozzátartozik a lehetőség szerinti legalacso-
nyabb vonóerő igény és ezáltal a csökkenő 
üzemanyag felhasználás. Az optimális kor- 
mánylemez kialakítás, a ©plus hőkezelési 
eljárással együtt, amely keménnyé és  
tükörsimává teszi a kopórészt, a VOGEL-NOOT  
ekéknek könnyű vontathatóságot kölcsönöz. 
Bővebben a kormánylemez kialakításokról a 
19. oldalon

A minőség a filozófiánk
A minőség a VOGEL-NOOT üzemeiben az első helyen áll. A minőség az alapanyag 
kiválasztásánál kezdődik és az optimális előkészítésen keresztül a végszerelésig 
kíséri a gyártási folyamatot.

100 %-os minőség-ellenőrzés a biztonsági alkatrészeknél (függesztő tengely, fordító tengely) 
és a fontosabb szerkezeti egységeknél (ekeszár, szártartó) 
 Darabonkénti ellenőrzés, legjobb minőség az apró részletekig

 A számítógép vezérlésű gépeken történő forgácsolási megmunkálás a hőkezelési eljárás után 
történik, ezért nem keletkeznek hőkezelésből eredő, maradandó deformációk  
 Nagyfokú pontosság az alkatrészgyártás során, hosszú élettartam és precíz kivitelezés

Hegesztési varratok csökkentése, melegen sajtolt alkatrészek felhasználása  
 Nagyobb tartósság, hosszabb élettartam, alacsony súly, szebb kivitel

Minden alkatrész alapozásra kerül a szerelés előtt 
 Optimális védelem a rozsda ellen - magas használtgép érték

Első oldal Hátsó oldal

Más gyártó

Bóracél

VN

Här tever lau f  Mo l lb lech

Triplex
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©plus LM 950 3 ©plus M 950 4

©plus lM

A könnyű kivitelű eke

ekefejek 
száma

ekefej osztás
(cm)

gerendely 
magasság (cm)

Fogásszélesség 
állítás  (cm)

mechanikus hidraulikus

©plus lM  
Nyírócsavaros vagy félautomata 
kivitel

2 85/95/102 67/72/78 28/32/36/40 ---

3 85/95/102 67/72/78 28/32/36/40 ---

©plus lM-St
Automatikus 
NON-STOP-kőbiztosítás

2 85/95/102 67/72/78 28/32/36/40 ---

3 85 67/72/78 28/32/36/40 ---

©plus M

Az univerzális középosztály

2-3 vagy 4 vasú kivitel

80 kW/120 LE-s traktor kategóriáig

Ø80 mm-es fordítótengely, állítható 
kúpgörgős csapágyazással

Erős, 120 x 100 x 8 mm-es gerendely, típus-
tól függően akár toldható kivitelben is

4 fokozatú fogásszélesség állítás szériában, 
választható hidraulikusan fokozatmentes 
fogásszélesség állítás is

Nyírócsavaros kőbiztosítás, opcióban 
elérhető félautomata spirálrugós, illetve 
automata NON-STOP kőbiztosítás laprugó-
val vagy hidraulikus munkahengerrel

3 ekefejosztás választható

2 különböző gerendely magasság 
lehetősége

Kettősműködésű fordító munkahenger 
a lapfelszereltségben, kívánságra vázbehúzó 
munkahenger is

A kisebb gazdaságoknak ajánlott, univerzálisan alkalmazható LM ekecsalád 
könnyű, de robosztus kialakítású. A ©plus LM váltvaforgató ekék megállják a 
helyüket minden talajtípuson, kitűnően használhatók mind a nyár végi, mind a 
késő őszi kukorica táblákon.

A ©plus lM típus áttekintése

A jellemzők:

2 vagy 3 vasú

80 LE/60 kW traktorteljesítményig

Ø75 mm-es fordítótengely tűgörgős csapá-
gyazással

Gerendely kersztmetszet: 120 x 80 x 7,1 mm

4 fokozatú fogásszélesség állítás szériában

Nyírócsavaros kőbiztosítás, opcióban elérhető 
félautomata spirálrugós, illetve automata 
NON-STOP kőbiztosítás laprugóval vagy  
hidraulikus munkahengerrel

3 ekefejosztás választható

2 különböző gerendely magasság 
lehetősége

Kettősműködésű fordító munkahenger  
alapfelszereltségben

A ©plus M váltvaforgató eke univerzálisan alkalmazható a 80 kW/120 LE 
traktor kategóriáig. A komfortos beállítási központ és a sokoldalú felszereltség 
lehetősége jól alkalmazhatóvá teszik az ekét a közepes gazdaságok számára.

A ©plus M típus áttekintése:
ekefejek 

száma
ekefej osztás

(cm)
gerendely 

magasság (cm)
Fogásszélesség 

állítás  (cm)
mechanikus hidraulikus

©plus M  
Nyírócsavaros vagy félautomata 
kivitel

3 85/95/102 72/78 36/40/44/48 2) 32 - 52

4 85/95/102 72/78 36/40/44/48 2) 32 - 52

©plus M-St
Automatikus  
NON-STOP-kőbiztosítás

2 85/95/102 72/78 36/40/44/48 2) 32 - 52

3 85/95/102 1) 72/78 36/40/44/48 2) 32 - 52

4 85/95 1) 72/78 36/40/44/48 2) 32 - 52

1) Nem elérhető Vario-ekéknél            2) 85 cm-es ekefej osztásnál a fogásszélesség 32/36/40/44 cm

A jellemzők:
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©plus XM

A középnehéz kategória

©plus XMS

A felső-középosztály prémium kategóriás ekéje

©plus XM 1050 Vario 4 ©plus XMS 950 ST Vario 5

3-4-5 vagy 6 vasú kivitel (típusfüggő)

128 kW/175 LE-s traktor kategóriáig

Ø100 mm-es fordítótengely állítható 
kúpgörgős csapágyazással

Erős, 150 x 100 x 8 mm-es gerendely (12 
mm falvastagság 5 vasú kiviteltől), típustól 
függően akár toldható kivitelben is

4 fokozatú fogásszélesség állítás szériában, 
választható hidraulikusan fokozatmentes 
fogásszélesség állítás is

Nyírócsavaros kőbiztosítás, opcióban 
elérhető félautomata spirálrugós, illetve au-
tomata hidraulikus NON-STOP kőbiztosítás 

3 ekefejosztás választható (típusfüggő)

3 különböző gerendely magasság 
lehetősége (típusfüggő)

Kettősműködésű fordító munkahenger 
a lapfelszereltségben, kívánságra vázbehúzó 
munkahenger is

3-4 vagy 5 vasú kivitel (típusfüggő)

103 kW/140 LE-s traktor kategóriáig

Ø90 mm-es fordítótengely (100 mm az 
5-vasú kivitelnél), állítható kúpgörgős 
csapágyazással

Erős, 150x100x8 mm-es gerendely, típustól 
függően akár toldható kivitelben is

4 fokozatú fogásszélesség állítás szériában, 
választható hidraulikusan fokozatmentes 
fogásszélesség állítás is

Nyírócsavaros kőbiztosítás, opcióban 
elérhető félautomata spirálrugós, illetve 
automata NON-STOP kőbiztosítás laprugó-
val vagy hidraulikus munkahengerrel

3 ekefejosztás választható (típusfüggő)

3 különböző gerendely magasság 
lehetősége (típusfüggő)

Kettősműködésű fordító munkahenger 
a lapfelszereltségben, kívánságra vázbehúzó 
munkahenger is

A fordítómű és a gerendely kialakítása a ©plus XM váltvaforgató ekénél 
a 103 kW/140 LE erőgép kategória kívánalmainak megfelelően történt. 
A 82 cm-es gerendelymagasság és a 105 cm ekefej osztás lehetővé teszi a 
nagymennyiségű szármaradvány aláforgatását is.

A ©plus XM típus áttekintése:

A fordítómű kialakítása, a beállítási komfort és a sokoldalú felszereltségi 
lehetőség a ©plus XMS váltvaforgató ekét egy igazán jól kihasználható ekévé 
teszi. A robosztus gerendely és az ekeszár méretei alapján optimálisan alkal-
mazható a 128 kW/175 LE traktorkategóriáig.

A ©plus XMS típus áttekintése:
ekefejek 

száma
ekefej osztás

(cm)
gerendely 

magasság (cm)
Fogásszélesség 

állítás  (cm)
mechanikus hidraulikus

©plus XMS  
Nyírócsavaros vagy félautomata 
kivitel

3 85/95/105 72/78 1) /82 1) 36/40/44/48 2) 32 - 52

4 85/95/105 72/78 1) /82 1) 36/40/44/48 2) 32 - 52

5 85/95/105 72/78 1) /82 1) 36/40/44/48 2) 32 - 52

6 1) 85/95 72/78/82 36/40/44/48 2) ---

©plus XMS-St
Automatikus  
NON-STOP-kőbiztosítás

3 85/95/105 72/78/82 36/40/44/48 2) 32 - 52

4 85/95/105 72/78/82 36/40/44/48 2) 32 - 52

5 85/95 72/78/82 36/40/44/48 2) 32 - 52

1) Nem lehetséges félautomata kőbiztosítással   2) 85 cm-es ekefej osztásnál a fogásszélesség 32/36/40/44 cm

A jellemzők: A jellemzők:

ekefejek 
száma

ekefej osztás
(cm)

gerendely 
magasság (cm)

Fogásszélesség 
állítás  (cm)

mechanikus hidraulikus

©plus XM  
Nyírócsavaros vagy félautomata 
kivitel

3 85/95/105 72/78/82 36/40/44/48 1) 32 - 52

4 85/95/105 72/78/82 36/40/44/48 1) 32 - 52

5 90/100 72/78/82 36/40/44/48 32 - 52

©plus XM-St
Automatikus  
NON-STOP-kőbiztosítás

3 85/95/105 72/78 36/40/44/48 1) 32 - 52

4 85/95/105 72/78 36/40/44/48 1) 32 - 52

5 90/100 72/78 36/40/44/48 32 - 52

1) 85 cm-es ekefej osztásnál a fogásszélesség 32/36/40/44 cm
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©plus XS-Pro 1050 Vario 5©plus XS 950 Vario 6

©plus XS

Robosztus felsőosztály

©plus XS-Pro

A legerősebb függesztett eke a nagytraktorokhoz

2-3-4-5 vagy 6 vasú kivitel (típusfüggő)

206 kW/280 LE-s traktor kategóriáig

Ø120 mm-es fordítótengely állítható 
kúpgörgős csapágyazással

Extraerős, 200 x 150 x 10 mm-es gerendely, 
típustól függően akár toldható kivitelben 
is

4 fokozatú fogásszélesség állítás szériában, 
választható hidraulikusan fokozatmentes 
fogásszélesség állítás is

Nyírócsavaros kőbiztosítás, opcióban 
elérhető automata hidraulikus NON-STOP 
kőbiztosítás

4 ekefejosztás választható (típusfüggő)

3 különböző gerendely magasság 
lehetősége (típusfüggő)

Kettősműködésű fordító munkahenger 
a lapfelszereltségben, kívánságra vázbehúzó 
munkahenger is

3-4-5 vagy 6 vasú kivitel (típusfüggő)

191 kW/260 LE-s traktor kategóriáig

Ø120 mm-es fordítótengely állítható 
kúpgörgős csapágyazással

Erős, 150 x 150 x 8,8 mm-es gerendely (12 
mm falvastagság 5 vasú kiviteltől), típustól 
függően akár toldható kivitelben is

4 fokozatú fogásszélesség állítás szériában, 
választható hidraulikusan fokozatmentes 
fogásszélesség állítás is

Nyírócsavaros kőbiztosítás, opcióban 
elérhető automata hidraulikus NON-STOP 
kőbiztosítás

4 ekefejosztás választható (típusfüggő)

3 különböző gerendely magasság 
lehetősége (típusfüggő)

Kettősműködésű fordító munkahenger 
a lapfelszereltségben, kívánságra vázbehúzó 
munkahenger is

ekefejek 
száma

ekefej osztás
(cm)

gerendely 
magasság (cm)

Fogásszélesség 
állítás  (cm)

mechanikus hidraulikus

©plus XS 
Nyírócsavaros vagy félautomata 
kivitel

3 115 76/82/90 40/44/48 32 – 55

4 85/95/105/115 76/82/90 36/40/44/48 1) 32 – 55

5 85/95/105/115 76/82/90 36/40/44/48 1) 32 – 55

6 85/95/105 76/82/90 36/40/44/48 1) 32 – 55

©plus XS-St
Automatikus NON-STOP-
kőbiztosítás

3 115 72/78/82 40/44/48 32 – 55

4 85/95/105/115 72/78/82 36/40/44/48 1) 32 – 55

5 85/95/105/115 72/78/82 36/40/44/48 1) 32 – 55

6 85/95/105 72/78/82 36/40/44/48 1) ---

1) 85 cm-es ekefej osztásnál a fogásszélesség 32/36/40/44 cm

A 6 ekefejig bővíthető ©plus XS váltvaforgató eke a könnyű kezelhetőségével 
és a robosztus felépítésével a nagy területteljesítmények elérésére ideális. A 
191 kW/260 LE-s traktorral is terhelhető ©plus XS a nagygazdaságok megfelelő 
alapgépe.

A ©plus XS típus áttekintése:

A kivételesen erős felépítésű fordítómű, gerendely és ekeszár a ©plus XS-Pro 
váltvaforgató ekét kategóriájának egyik legjobb ekéjévé teszi, amely igen jól 
alkalmazható a nagygazdaságok és bérvállalkozók között. A 115 cm-es ekefej 
osztással és a 90 cm-es gerendelymagassággal szerelt ©plus XS-Pro eke még 
nagy mennyiségű szármaradvány esetén is problémamentesen üzemeltethető.

A ©plus XS-Pro típus áttekintése:
ekefejek 

száma
ekefej osztás

(cm)
gerendely 

magasság (cm)
Fogásszélesség 

állítás  (cm)
mechanikus hidraulikus

©plus XS 
Nyírócsavaros vagy félautomata 
kivitel

2 115 76/82/90 --- 32 – 55

3 115 76/82/90 40/44/48 32 – 55

4 85 1) /95/105/115 76/82/90 36/40/44/48 2) 32 – 55

5 85 1) /95/105/115 76/82/90 36/40/44/48 2) 32 – 55

6 85 1) /95/105 76/82/90 36/40/44/48 2) 32 – 55

©plus XS-St
Automatikus NON-STOP-
kőbiztosítás

3 115 72/78/82 40/44/48 32 – 55

4 85 1) /95/105/115 72/78/82 36/40/44/48 2) 32 – 55

5 85 1) /95/105/115 72/78/82 36/40/44/48 2) 32 – 55

6 85 1) /95/105 1) 72/78/82 36/40/44/48 2) 32 – 55

1) Nem elérhető fokozatmentes Vario fogásszélesség állítással    2) 85 cm-es ekefej osztásnál a fogásszélesség 32/36/40/44 cm

A jellemzők: A jellemzők:
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Fordítómű
A fordítómű elnevezés magába foglalja a függesztő tornyot a fordító munkahengerekkel és a beállítási központot. A 
VOGEL-NOOT fordítómű különlegessége a részegységekben kialakításában rejlik.

Rugalmas függesztő 
tengely
A függesztő tengely rugalmas anyagössz-
etételénél fogva optimálisan csökkenti a 
munkavégzés és a közúti szállítás során 
az ekére ható dinamikus erőhatásokat. 
A függesztő tengely szerszám nélkül 
szerelhető és ezáltal megkönnyíti a 
munkagép traktorra kapcsolását.

A függesztő tengely gyárilag el van látva 
integrált golyóval (KATII. vagy KATIII.), amely 
hosszabb élettartamot és biztonságosabb 
szállítást kölcsönöz a munkagépnek.

Csapágyazás, fordítóten-
gely és fordító test
A csapágyazás hosszú élettartamú és 
minimális karbantartás igényű. A fordító 
tengely zsugorkötéssel van a fordítótest-
be illesztve. Az egy anyagból kovácsolt 
fordítótest (LM-XM esetében kovácsolt és 
hegesztett) különleges stabilitást ered-
ményez. A hőkezelés utáni megmunkálás 
garantálja a tökéletes méretpontosságot.

egyszerű fordító  
munkahenger
Mindegyik ©plus váltvaforgató eke 
fordítása kettős működésű munka-
hengerekkel történik, amely nyugodt, 
rángatás nélküli átfordítást tesz lehetővé. 
A hidraulika tömlők műanyag védőcsővel 
burkoltak a sérülések elkerüléséért.

egyszerűbb fordítás a váz-
behúzó munkahengerrel
Az eke átfordításánál a nagyobb talajma-
gasság eléréséhez és az egyenletesebb 
fordításhoz az M típusoktól felszerelhető 
vázbehúzó munkahenger is. A vázbehúzó 
munkahenger alkalmazásával a fordítás 
előtt a gerendely automatikusan a traktor 
középvonalába húzódik és az átfordulás 
után pedig automatikusan visszatér az 
eredetileg beállított munkahelyzetbe. 
Ezzel a folyamattal csökkentjük a traktor 
függesztő szerkezetének a terhelését és 
elkerülhető a dombos területeken a veszé-
lyes erőgép billenés is.
A Vario kiszerelésnél az átfordítás után a 
beállított fogásszélesség is automatikusan 
visszaáll.

Nagyobb kiemelés
A nagyobb mértékű kiemelés 
elősegítésére mindegyik eke függesztő 
tengelye felszerelhető egy speciális  
közdarabbal, amely nagyobb szabadma-
gasságot eredményez az utolsó ekefejnél. 
A kiegészítő adapter igény esetén utólag 
is felszerelhető.

Határszántó kivitel  
(opció)
A 2 és 3 vasú LM és M váltvaforgató ekék 
felszerelhetők határszántó kivitelben is, 
amely a táblaszéli szántás könnyíti meg. 
Az ehhez tartozó állítósín hosszabb 
kivitelű és az állítása mechanikusan vagy 
hidraulikusan történik.

Fordítómű a tarlónjáró kivitelhez
Néhány függesztett eketípusnál lehetőség van a tarlónjáró, "OnLand“ kivitel megrendelésére 
is. A tarlónjáró kivitel előnyös a csekélyebb talajtömörítés miatt és jobban alkalmazható széles 
abroncsok, illetve akár ikerkerekezés esetén is.

Az OnLand kivitelű eke egy igen hosszú állítósínnel rendelkezik, így az első ekefej már a trak-
tor kerekein kívül megy a földbe. Az állítás mechanikusan csavarorsóval vagy hidraulikusan a 
traktorfülkéből történhet.

A következő típusok elérhetőek OnLand kivitelben (nem elérhető Vario kivitel esetén):

- ©plus M 3-vasú, nyírócsavaros kivitelben 

- ©plus XM 3 és 4-vasú, nyírócsavaros kivitelben és 3-vasú kőbiztosítással

- ©plus XMS 3, 4, 5-vasú, nyírócsavaros kivitelben és 3 és 4-vasú kőbiztosítással

- ©plus XS 3, 4, 5-vasú, nyírócsavaros kivitelben és 3 és 4-vasú kőbiztosítással

lengő függesztő tengely 
(opció)
Speciális felhasználási igényekre, illetve 
alkalmazási területekre mindegyik ©plus 
fordítómű elérhető lengő helyzetű függesztő 
tengellyel is. A speciális kialakítású tengely 
lehetővé tesz egy lengő mozgást a torony 
középvonalához képest, amely mozgás az 
eke kiemelésekor lereteszelődik.

optimális talajkövetés
Mindegyik függesztő torony hosszanti fu-
ratokon keresztül csatlakoztatható a felső 
támasztókarhoz. Ez a csatlakoztatási mód 
lehetővé teszi, hogy a traktor-eke gépkap-
csolat optimálisan kövesse a talajfelszínt, így 
jól tartva a beállított szántási mélységet.
A 2, az XMS toronytól kezdve 3 hosszanti 
furat minden traktor esetében optimális 
kapcsolatot és precíz munkavégzést  
eredményez.

Fordító munkahenger 
vázbehúzással kibővítve.

©plus

A ©plus fordítóművek 
áttekintése

Fordítómű típusa lM M XM XMS XS
Ø fordítótengely 75 80 90 100 120

Csapágyazás Tűgörgős Kúpgörgős Kúpgörgős Kúpgörgős Kúpgörgős

Felső támasztás helyzete 3 (2x hosszanti furat) 3 (2x hosszanti furat) 3 (2x hosszanti furat) 4 (3x hosszanti furat) 4 (3x hosszanti furat)

Függesztő kategória I vagy II II vagy III N II vagy III II vagy III III vagy IV N

Eke típus LM-típusok M-típusok XM-típusok 
4-ekefejig

XMS-típusok és
XM 5-vasú XS- és XS-Pro-típusok

©plus Vario
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A gerendely az eke gerince
A VOGEL-NOOT ekék gerendelyének készítésénél mindig 
magas minőségű, speciális acél kerül felhasználásra. A 
váz vastagsága az eke stabilitásán kívül biztosítja, hogy 
a furatok mentén ne gyengüljön vagy deformálódjon a 
gerendely. A másik specialitása a VOGEL-NOOT geren-
delyeknek, hogy nincsenek hegesztési varratok, ezzel a 
ridegedésre hajlamos részek csökkennek. Az optimális 
kapcsolódást a fordítóműhöz egy melegen hajlított egy-
ség teremti meg. A felsőbb ekekategóriákban a gerendely 
szilárdságát oldalsó merevítés is növeli.

A gerendelyeken a furatokat egy speciális számjegyvezérlésű furógép 
készíti, ahol minden furat egy felfogással készül, így biztosítva a furatok 
egytengelyűségét és ezáltal az abszolút pontosságot.

logikus beállítás
A tökéletes munkabeállítás alapja az egyszerű és logikus megoldású beállítási központ. A pontos ekebeállítás egész egyszerűen költségcsökke-
nést eredményez, mert a jó beállítással elkerülhetőek a felesleges kopások és csökkenthető a vonóerő igény, így a felhasznált üzemanyag is. Az  
ekebeállítás 3 legfontosabb lépése:

Hidraulikus első ekefej állítás:
Opcióban elérhető a hidraulikus első ekefej 
állítás, amikor egy kettős működésű munka-
henger közbeiktatásával a kabinból állíthatjuk 
be az ekét. Ez különösen előnyös az erősen 
lejtős területeken.

Fogásszélesség állítás

A ©plus Vario előnyei:

Mindegyik ©plus eke fogásszélessége mechanikusan állítható, a ©plus-Vario ekéken a fogásszélesség állítása fokozat-
mentesen, hidraulikusan a traktorfülkéből történik

Mechanikus precizitás
Az alaphelyzetű fogásszélesség állítás 4 fo-
kozatban lehetséges az ekeszár tartók szö-
gének változtatásával. Ezzel a módszerrel 
egyszerűen állíthatjuk az ekét a különböző 
(talajviszonyok, erőgép stb.) külső körülmé-
nyekhez. A fogásszélesség változtatásával au-
tomatikusan megtörténik az előhántók és tám-
kerék állítása is. Nincs szükség utánállításra.

Hidraulikus kényelem
Ebben az esetben a fogásszélesség beállítása 
a traktorfülkéből történik fokozatmentesen. 
Az aktuális munkahelyzetről egy nagyméretű 
mutató nyújt tájékoztatást.
Természetesen a Vario rendszer kialakítása 
úgy történt, hogy a vonópont és az első ekefej 
állítását nem kell ismételten elvégezni. Hason-
lóan automatikusan állítódik az előhántó és a 
támkerék is.

Az ekefejek és előhántók felfogatása a geren-
delyen kívül történik, így nincs furatok miatt 
gyengítve a konstrukció.

első ekefej helyzete
(a traktornyomtávhoz állítás)
az állítósínen keresztül

 Vonópont beállítás
fokozatmentesen az orsóval

Dőlésszög állítás
jobb/bal oldal orsókkal

toldható gerendelyek
A ©plus ekék jobb kihasználása érdekében a felsőbb kategóriák 
rendelhetőek toldható gerendelyes kivitelben is (pl. 4+1).
A toldott ekék kivitelezése csavarkötéseken alapszik, itt is hegesztési 
varrat nélküli a váz, amely a ©plus ekék egyik különleges előnye.

Mindegyik kőbiztosításos rendszer elérhető 
  A Vario ekék minden talajtípuson és 

traktor mögött bevethetők

Egyszerű beállítás, hasonlóan a normál ki-
vitelhez, tökéletes vonópont és első ekefej 
állítási lehetőség      
  Nincs szükség utánállításra, csökkenő 

kopórész és vonóerő igény

Minimalizált forgási pontok   
  Minimális kopórész és csekély karban-

tartási igény

Mindegyik forgási pont CONNEX persely-
lyel szerelt, kopás esetén csak perselycsere 
szükséges     
 Hosszabb élettartam, kisebb költségek

Az ekeszár tartó forgási pontja a gerendelyen 
kívül található     
  Nincs a váz további furatokkal meg-

gyengítve

Optimális kialakítás, csekély erőigény 
a mozgatáshoz, nincs csapágyterhelés  
  alacsony kopási költségek, hosszabb 

élettartam

Kenhető forgási pontok   
  minimális kopás, csekély karbantartási 

igény

A fő csapágyazások koronás anyával rög-
zítettek és lelazulás ellen biztosítottak  
 hosszú élettartamú csapágyak

Beállítási központ ©plus Beállítási központ ©plus Vario➊

➋

➌

CoNNeX-persely

➊
➋

➌
➌

➌
➌

➋

➊



16 17

túlterhelés elleni védelem – acél a kővel szemben
A négy fajta kőbiztosítási rendszerrel támogatva mindig a ©plus eke kerül ki ebből a versenyből győztesen. Az átgon-
dolt ekekialakításnak köszönhetően 4 fajta kőbiztosítási rendszer is elérhető.

1. Mechanikus
A nyírócsavar a jól bevált alapfelsze-
reltség. Túlterhelés esetén a kétoldalról  
támasztott csavarok elnyíródnak, az 
ekefej kiemelkedik és kikerüli a talajban 
rejtőzködő akadályt. Az ekekiemelés után 
csak a csavart kell kicserélni és mehet a 
munka tovább.

Az előnyök
  Kettős nyírású csavarok, hőkezelt 

támasztó lemezek

  Kitűnő minőségű 10.9-es nyírócsavarok

  Az ekeszár nyírási pontja magasan és 
elől helyezkedik el - nem emelkedik ki 
az eke nyíráskor

2. Félautomata
Ennél a felszereltségnél az ekefej kioldá-
sa kettő erős spirálrugó ellenébe történik. 
Ezzel a rendszerrel kioldáskor a traktorral 
csak kissé vissza kell tolatni és ismét helyére 
billen az ekefej. Ez a kőbiztosítási módszer 
laza, enyhén köves talajokon alternatívát 
jelenthet a nyírócsavarral és a NON-STOP 
kőbiztosítással szemben.

Az előnyök:
  Enyhe súlytöbblet a nyírócsavarhoz 

képest

 Állítható kioldási erő

3.  teljesen automata - 
mechanikus

Ennél a rendszernél az akadályba ütközés 
és kioldás után az ekefej automatikusan 
visszaáll a munkahelyzetbe a munka meg-
szakítása nélkül. A rendszer előnye a külö-
nösen magasra és enyhén oldalra történő 
ekefej kitérés, amelynél a szabályzó erőt a 
laprugók számának változtatásával állíthat-
juk a megfelelő szintre.
Az előnyök:
 Egyszerű felépítmény
  Megfelelő kioldási karekterisztika
 Cserélhető támasztógömbök
 Nyírócsavarral szerelt

4.  teljesen automata - 
hidraulikus

A hidraulikus kőbiztosításnál a laprugók he-
lyét hidraulikus munkahenger veszi át, amely 
egy hidroakkumulátorral van összekötve. Az 
olajnyomás állítása fokozatmentesen törté-
nik, amely a legnagyobb komfortot és op-
timális szántást biztosít. Kioldásnál az ekefej 
betolja a munkahenger szárát a házba. A gáz 
összepréselődik és az akadály elhagyása után 
automatikusan visszakényszeríti az ekefejet a 
talajba. Ez a VOGEL-NOOT teljesen automata 
High-Tech megoldása.

Az előnyök (a laprúgón felül):

  Zökkenőmentes, anyagvédő működés a 
lágy kiemelés és süllyesztés miatt

  A kioldóerő könnyű állítása a különböző 
talajviszonyokhoz

   Még nagyobb kiemelési magasság a 
nagyobb akadályok kikerülésére

A hidraulikus kőbiztosítás 2 kivitelben is 
elérhető:

Kompakt egység
Ebben az esetben a nyomástároló és a hi-
draulikus munkahenger egy egységbe van 
építve.

A további előnyök:

  Az ekefej párok teljesen függetlenek 
egymástól (változatlan kioldóerő)

  Az egységek egymástól függetlenül 
állíthatóak

  Nincs hidraulika tömlő vagy egyéb 
csövezés a vázon

Kompakt egységek összekötve
A kompakt egységek hidroakkumulátorait 
összekötve minden előnye megmarad a 
kőbiztosításnak, de a zárószelep nyitásával 
még bővül a felhasználhatóság:

A további előnyök:

  A kioldóerő változtatása együtt is tör-
ténhet (akár menet közben a fülkéből)

  A tömlőméretezés miatt az egységek 
egymásra alig vannak hatással

Kiegészítő – felszereltségek

trágyabeforgató
Univerzális alkalmazhatóság  
gyeptöréstől a kukorica  
alászántásáig.

legelő előhántó 
Speciálisan a sekély szántásokra,  
például legelők feltörésére

Speciális beforgató 
Optimális munka extrém sok  
szármaradvány esetére

Beforgató lemezek
Kedvező költségű megoldás a szármaradványok 
jobb talajba forgatására. Alaphelyzetben hátsó 
kitámasztással.

Szárterelő lemez
A trágyabeforgatóval együtt alkalmazva a 
szárterelő lemez megakadályozza a szárma-
radványok felrakódását az ekeszár körül.

többszörös állítási lehetőség
A fenti előhántók alapállítási lehetőségén 
kívül opcióban elérhető a menetirányra 
merőleges állítás és a 3 fokozatban történő 
hajítási szögállítás is. Ezen kiszereltségű 

előhántók azon kívül, hogy minden talajtí-
pushoz és kormánylemezhez optimálisan 
beállíthatóak, rendelkeznek még kiegészítő 
kopólemezzel is, amely csökkenti a kopási 
költségeket.

Késes ekenád
Kedvezőbb költségű megoldás mint a tárcsás 
csoroszlya, csökkenti az eketest kopását.

tárcsás csoroszlya a nyírócsavaros Vario 
ekéken

A Vario ekéknél 
is egyedülálló 
módon a tár-
csás csoroszlyák 
menetirány szerint 
eltolhatóak, így a 
©plus ekék nagy 
szármaradvány 
esetén is kitűnően 
dolgoznak.

Természetesen 
a fogásszélesség 
állításával a tárcsás 
csoroszlya helyzete 
is automatikusan 
változik.

tárcsás csoroszlyák
A tárcsás csoroszlya szerepe fontos a tiszta szántási munkában. A tárcsás csoroszlya pontos beállításával nem csak tiszta barázdafalat, hanem 
még jobb aláforgatást és szármaradvány bedolgozást érhetünk el.

A ©plus ekecsaládhoz 500 mm és 600 mm-es átmérőjű tárcsás csoroszlyák választhatóak. A csoroszlyák mélységállítása egy finomfokozatú 
fogastárcsa párral történik, a robosztus kúpgörgős csapágyazás a külső oldalon, védett helyen található és karbantartást nem igényel. Az M 
kategóriától lehetőség van akár minden ekefej előtt tárcsás csoroszlyák elhelyezésére.

tárcsás csoroszlya a standard nyírócsa-
varos ekéken

Erre a verzióra 
a VOGEL-NOOT 
egy praktikus 
kialakítású 
csoroszlyatartót 
kínál, amelyen 
mindkettő oldal 
állítása egyszerre 
történik. A rendszer 
a menetiránnyal 
szembe áll, amely a 
lehető legna gyobb 
szabad folyást 
biztosít a szárma-
radványoknak.

tárcsás csoroszlya a kőbiztosítással 
rendelkező ekéken (standard és Vario)

Ennél az összeállítás-
nál a tárcsás csorosz-
lya az ekeszár tartóra 
szerelt, kioldásnál 
a tárcsás csoroszlya 
is kiemelkedik, így 
elkerülhető a menet 
közbeni sérülés. A 
beállítása a felfogató 
pántok oldásával 
és áthelyezésével 
történik.
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Az orrbetétes kialakítás óvja a szántóvasat és 
ezáltal csökkenti a kopórész költséget. A lapos ki-
alakítású orrbetét önélező és vonóerőcsökkentő 
hatású, amely további előnye a 15mm széles 
oldalsó erősítés és a speciális anyagválasztás. 
Ezek az előnyök tisztán alacsonyabb üzemel-

tetési költséget és hosszabb élettartamot 
jelentenek.

Különleges Vogel-Noot opció a 
szeletelőkéses ekevas:

Az ekevasak felhegesztett szeletelőkéssel is 
elérhetőek, amelyek lazítják a felszíni réteget és 
ezáltal könnyebb elmunkálást eredményeznek. 
A VOGEL-NOOT szeletelőkéses ekevassal Ön 
időt és pénzt spórol meg!

A ©plus ekevasak
Mindegyik ©plus ekefej speciális kialakítású 
ekevassal van felszerelve. Az egyedi formájú 
ekevasakkal nyugodtabb vontatás és kisebb 
talajellenállás érhető el. A leginkább kopó 
rész az ekevasnál extra vastag kivitelű, így az 
élettartama jóval nagyobb a hagyományos 
típusoknál.

4-szeresen felhasználható 
ekenád
Mindegyik ©plus ekefej 4-szeresen felhasznál-
ható ekenáddal van felszerelve. Az igen hosszú 
ekenád előnye az optimális oldaltartás, amely 
következménye az alacsonyabb üzemanyag 
felhasználás és a tökéletes szántási kép.

orrbetétes ekevasak

ekefej kialakítások

A megfelelő ekefej kiválasztása döntő jelentőségű a munkaminőség szempontjából.

A ©plus ekefejek előnye:

Teljes mértékű és egyenletes talaj-
forgatás, gyorsabb szármaradvány  
lebomlás, aktívabb talajélet és ezáltal 
biztonságosabb jövedelmezőség

Egyenletes felszín, egyszerűbb el-
munkálás és magágykészítés, amely 
kedvezőbb költségvonzatú

Széles barázda, amely a nagy szár-
maradvány aláforgatása mellett 
megkönnyíti a ballonosabb traktor-
kerekek alkalmazását

Alacsonyabb vonóerő igény, amely  
közvetlen költségcsökkenést és gaz-
daságosabb szántást eredményez

A fenti kormánylemez formákon kívül még egy sor kialakítás létezik a speciális igényekre és területekre.

A ©plus kormánylemezek áttekintése

Csavart, univerzálisan használható kormánylemez középkötött és kötött 
területekre, akár gyeptörésre is. Különösen könnyű vontathatóság és jó 
barázdakép jellemzi. 35 cm szántási mélységig.

Erősen csavart és hosszan nyújtott kormánylemez, 710 mm-es abron-
csokhoz is. Különösen alkalmas lejtős területeken a szántásra, akár nagy 
szármaradvány esetén is. 33 cm munkamélységig.

Enyhén csavart kormánylemez, kötött talajokon történő szántásra. Igen 
könnyen vontatható, nagyon jó aláforgatás. 25 cm-es munkamélységig.

Kötött területekre alkalmas, hegyes formájú, könnyű vontathatóságú 
kormánylemez. Jó barázdaképzés és aláforgatási képesség. 28 cm 
munkamélységig.

Új kialakítású, erősen csavart kormánylemez, könnyű vontathatósággal. 
30 cm-es munkamélységig.

Különösen jól használható kötött, agyagos területeken. Nagyon jó  
aláforgatási képesség nagy szármaradvány esetén is, legköny-
nyebb vontathatóság. A réselt kormánylemez elemei külön-külön 
cserélhetőek. 35 cm-es munkamélységig.

A könnyű, laza talajokra ajánlott kormánylemez forma, kettő méretben. 
35 cm-ig az UN400, 40 cm-ig az UN430 jól bevált kialakítás.

Igen hosszan nyújtott kormánylemez, nedves talajviszonyokra. 30 cm 
munkamélységig.

A VOGEL-NOOT ekeprogramban szereplő kormánylemezek igen széles választéka garantálja minden talajviszonyon a tökéletes munkát.

WY400 Wl430

WX400 WXl430

WXH400 WSt430-réselt kormánylemez

UN400 / UN430 Nl460
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támkerék kialakítások
Szántáselmunkáló 
húzókar

talajlazító tüske VilágításA tökéletes szántás nem utolsó sorban a megfelelő mélységtartástól is függ. A VOGEL-NOOT támkerék programjában a 
támkerekek és szerelési módjainak széles kínálata található.

Az eketestre felszerelhető talajlazító tüskével a 
szántási mélység alatt lazíthatjuk a talajt, mega-
kadályozva a eketalp tömörödés kialakulását. A 
lazító tüske helyzete több fokozatban állítható 
és a kopórésze minimális költséggel pótolható.

A ©plus ekék felszerelhetőek a közúti szállításhoz 
világítás készlettel. Választható a balos, egy egy-
séget tartalmazó világítás (a munkahelyzetben 
történő szállításhoz) és a kétoldali világítás kész-
let, amely szállító-átbillenő kerék alkalmazásakor 
segíti elő a biztonságos közúti szállítás feltételeit.

A vontatott szántáselmunkáló alkalmazásához 
a ©plus ekék felszerelhetőek hidraulikus 
reteszelésű húzókarral.

A VOGEL-NOOT Packer húzókar közvetlenül 
a fordítóműre van felszerelve, amely előnye, 
hogy a hengertől fellépő terhelés közvetlenül 
a fordítóművet terheli és nem a gerendelyt.

A szántáselmunkáló húzókar rugózott kivitelű, 
amely rugó szerepe, hogy a henger felakasz-
tásánál felvegye a fellépő dinamikus terhelést 
és ezáltal védje az eke és az erőgép szerkezeti 
elemeit.

Kettős támkerék 
  Választhatóan elől vagy hátul szerelt (jobb 

határszántás)

  Komfortosabb orsós helyzetállítás, jobb és 
baloldal külön-külön (Ø 500 mm-től)

 Egyszerű és megbízható felépítés

Ø 400 mm Fém támkerék  
x 150 mm széles
Felszerelhető: LM ekék

* / **

Ø 500 mm Fém támkerék  
x 185 mm Széles
Felszerelhető:  
M, XM, XMS ekék. Minden 
gerendely magassághoz   **

Ø 550 mm gumi támkerék x 
160 mm széles
Felszerelhető:  
M, XM, XMS ekék. Minden 
gerendely magassághoz

Ø 600 mm gumi támkerék  
x 220 mm széles
Felszerelhető:  
XMS és XS ekék 82 cm 
gerendely magasságnál

Átbillenő támkerék 
  Szériafelszereltség a hidraulikus átbillenést 

csillapító munkahenger, a külső környezeti 
hőmérséklettől független működés

  Szerszám nélküli, fokozatmentes hely-
zetállítás, jobb és baloldal külön-külön

  Hátrafelé billen, ezért dombvidéki 
területeken is megbízható

Ø 500 mm Fém támkerék  
x 185 mm széles
Felszerelhető: minden ekére 
4 ekefejig és 78 cm gerendely 
magasságig

Ø 550 mm gumi támkerék  
x 160 mm széles
Felszerelhető: minden ekére 
4 ekefejig és 78 cm gerendely 
magasságig

Ø 600 mm gumi támkerék  
x 220 mm széles
Felszerelhető: az M típustól 
minden ekére, 82 cm  
gerendely magasságig

Ø 680 mm gumi támkerék  
x 250 mm széles
Felszerelhető:  
az M típustól minden ekére 

Szállító-átbillenő  
támkerék 
  Opcióban elérhető sárkaparó mind 

az átbillenő, mind a szállító-átbillenő 
támkerékre (14. kép)

  Kérésre elérhető billenő adapter a 
gerendelyre, a jobb határszántásért  
az utolsó barázdában (16. kép)

Ø 550 mm gumi támkerék  
x 160 mm széles
Felszerelhető: minden ekére 
4 ekefejig és 78cm gerendely 
magasságig

Ø 600 mm gumi támkerék  
x 220 mm széles
Felszerelhető: M/XM/XMS/
XS (nem elérhető 5 vagy 6 
vasú ST és/vagy Vario ekére)

Ø 680 mm gumi támkerék  
x 250 mm széles
Felszerelhető:  
XMS/XS (nem elérhető 5 
vagy 6 vasú ST és/vagy Vario 
ekére)

Ø 600 mm gumi támkerék 
x 220 mm széles –  
duplaszárú
Felszerelhető: minden 5 és 
6 vasú ekére

Ø 680 mm gumi támkerék  
x 250 mm széles –  
duplaszárú
Felszerelhető: minden 5 és 
6 vasú ekére

Ø 600 mm gumi támkerék 
x 220 mm széles -  
elől szerelt, duplaszárú 
Felszerelhető: minden 5 és 
6 vasú ekére

Ø 680 mm gumi támkerék 
x 220 mm széles -  
elől szerelt, duplaszárú 
Felszerelhető: minden 5 és 
6 vasú ekére

  *  Helyzetállítás szerszám nélkül: apró fokozatokban
** Az utolsó vagy az utolsó előtti ekefejnél

Kiegészítő felszerelések

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15

A VN ekeprogram jóval nagyobb az itt bemutatott függesztett eke 
családnál. elérhetőek a hagyományos ágyekék, valamint a kettő 
osztályba csoportosított félig függesztett váltvaforgató ekék 5-től 
12 ekefejes kiszerelésben.

Billenő adapter 

16
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típus
ekefej 
osztás 

(cm)

Fogás-
szélesség

gerendely-
magasság 

(cm)

Kerekek belső 
távolsága 

(mm)

 max. 
kW (LE)-

kategória

Súly (kg)

2-vasú 3-vasú 4-vasú 5-vasú 6-vasú

lM 850 85 28/32/36/40 67/72/78 900 - 1450 59 (80) 480 625 

lM 850 St 85 28/32/36/40 67/72/78 1100 - 1650 59 (80) 590 790 

lM 950 95 28/32/36/40 67/72/78 900 - 1450 59 (80) 485 630 

lM 950 St 95 28/32/36/40 67/72/78 1100 - 1650 59 (80) 595 

lM 1020 102 28/32/36/40 67/72/78 900 - 1450 59 (80) 490 635 

lM 1020 St 102 28/32/36/40 67/72/78 1100 - 1650 59 (80) 600 

M 850 85 32/36/40/44 72/78 950 - 1500 88 (120) 725 885 

M 850 St 85 32/36/40/44 72/78 1150 - 1700 88 (120) 675 890 1105 

M 950 95 36/40/44/48 72/78 950 - 1500 88 (120) 730 890 

M 950 St 95 36/40/44/48 72/78 1150 - 1700 88 (120) 680 895 1110 

M 1020 102 36/40/44/48 72/78 950 - 1500 88 (120) 735 895 

M 1020 St 102 36/40/44/48 72/78 1150 - 1700 88 (120) 685 900 

XM 850 85 32/36/40/44 72/78 1050 - 1650 103 (140) 860 1005 

XM 850 St 85 32/36/40/44 72/78 1250 - 1850 103 (140) 1025 1225 

XM 900 90 36/40/44/48 72/78 1250 - 1850 103 (140) 1250 

XM 900 St 90 36/40/44/48 72/78 1250 - 1850 103 (140) 1510

XM 950 95 36/40/44/48 72/78/82 1050 - 1650 103 (140) 865 1010 

XM 950 St 95 36/40/44/48 72/78 1250 - 1850 103 (140) 1030 1230 

XM 1000 100 36/40/44/48 72/78/82 1250 - 1850 103 (140) 1265 

XM 1000 St 100 36/40/44/48 72/78 1250 - 1850 103 (140) 1520

XM 1050 105 361)/40/44/48 72/78/82 1050 - 1650 103 (140) 870 1015 

XM 1050 St 105 36/40/44/48 72/78 1250 - 1850 103 (140) 1035 1235 

XMS 850 85 32/36/40/44 72/78/82 1050 - 1650 128 (175) 975 1150 1345 1530 

XMS 850 St 85 32/36/40/44 72/78/82 1250 - 1850 128 (175) 1140 1370 1620 

XMS 950 95 36/40/44/48 72/78/82 1050 - 1650 128 (175) 980 1160 1360 1550 

XMS 950 St 95 36/40/44/48 72/78/82 1250 - 1850 128 (175) 1145 1380 1635 

XMS 1050 105 361)/40/44/48 72/78/82 1050 - 1650 128 (175) 985 1170 1375 

XMS 1050 St 105 36/40/44/48 72/78/82 1250 - 1850 128 (175) 1150 1390 

XS 850 85 32/36/40/44 76/82 1050 - 1850 191 (260) 1295 1510 1725 

XS 850 St 85 32/36/40/44 72/78/82 1250 - 2050 191 (260) 1550 1825 2100 

XS 950 95 36/40/44/48 76/82/90 1050 - 1850 191 (260) 1310 1530 1745 

XS 950 St 95 36/40/44/48 72/78/82 1250 - 2050 191 (260) 1565 1845 2115 

XS 1050 105 361)/40/44/48 76/82/90 1050 - 1850 191 (260) 1325 1550 1765 

XS 1050 St 105 36/40/44/48 72/78/82 1250 - 2050 191 (260) 1580 1865 2130 

XS 1150 115 40/44/48 76/82/90 1050 - 1850 191 (260) 1115 1340 1570 

XS 1150 St 115 40/44/48 72/78/82 1250 - 2050 191 (260) 1310 1595 1880 

XS Pro 850 85 32/36/40/44 76/82 1050 - 1850 206 (280) 1345 1570 1795 

XS Pro 850 St 85 32/36/40/44 72/78/82 1250 - 2050 206 (280) 1600 1885 2170 

XS Pro 950 95 36/40/44/48 76/82/90 1050 - 1850 206 (280) 1360 1590 1818 

XS Pro 950 St 95 36/40/44/48 72/78/82 1250 - 2050 206 (280) 1615 1905 2185 

XS Pro 1050 105 36/40/44/48 76/82/90 1050 - 1850 206 (280) 1375 1610 1835 

XS Pro 1050 St 105 36/40/44/48 72/78/82 1250 - 2050 206 (280) 1630 1925 2200 

XS Pro 1150 115 40/44/48 76/82/90 1050 - 1850 206 (280) 1135 1390 1630 

XS Pro 1150 St 115 40/44/48 72/78/82 1250 - 2050 206 (280) 1350 1645 1940 

Nem lehetséges minden ekefejhez tárcsás csoroszlya szerelése

©plus-ekék – Műszaki adatok ©plus-Vario-ekék – Műszaki adatok

típus
ekefej 
osztás 

(cm)

Fogás-
szélesség

gerendely-
magasság 

(cm)

Kerekek belső 
távolsága 

(mm)

 max. 
kW (LE)-

kategória

Súly (kg)

2-vasú 3-vasú 4-vasú 5-vasú 6-vasú

M 850 Vario 85 32 - 52 72/78 950 - 1500 88 (120) 795 970 

M 850 St Vario 85 32 - 52 72/78 1150 - 1700 88 (120) 730 960 1190 

M 950 Vario 95 32 - 52 72/78 950 - 1500 88 (120) 800 975 

M 950 St Vario 95 32 - 52 72/78 1150 - 1700 88 (120) 735 965 

M 1020 Vario 102 32 - 52 72/78 950 - 1500 88 (120) 805 980 

M 1020 St Vario 102 32 - 52 72/78 1150 - 1700 88 (120) 740 970 

XM 850 Vario 85 32 - 52 72/78 1050 - 1650 103 (140) 945 1105 

XM 850 St Vario 85 32 - 52 72/78 1250 - 1850 103 (140) 1110 1325 

XM 900 Vario 90 32 - 52 72/78 1050 - 1650 103 (140) 1370 

XM 900 St Vario 90 32 - 52 72/78 1250 - 1850 103 (140) 1610

XM 950 Vario 95 32 - 52 72/78/82 1050 - 1650 103 (140) 950 1110 

XM 950 St Vario 95 32 - 52 72/78 1250 - 1850 103 (140) 1115 1330 

XM 1000 Vario 100 32 - 52 72/78/82 1050 - 1650 103 (140) 1380 

XM 1000 St Vario 100 32 - 52 72/78 1250 - 1850 103 (140) 1625

XM 1050 Vario 105 32 - 52 72/78/82 1050 - 1650 103 (140) 955 1115 

XM 1050 St Vario 105 32 - 52 72/78 1250 - 1850 103 (140) 1120 1335 

XMS 850 Vario 85 32 - 52 72/78/82 1050 - 1650 128 (175) 985 1240 1515 

XMS 850 St Vario 85 32 - 52 72/78/82 1150 - 1850 128 (175) 1270 1530 1810 

XMS 950 Vario 95 32 - 52 72/78/82 1050 - 1650 128 (175) 990 1250 1530 

XMS 950 St Vario 95 32 - 52 72/78/82 1150 - 1850 128 (175) 1280 1540 1825 

XMS 1050 Vario 105 32 - 52 72/78/82 1050 - 1650 128 (175) 995 1260 1545 

XMS 1050 St Vario 105 32 - 52 72/78/82 1150 - 1850 128 (175) 1290 1550 

XS 850 Vario 85 32 - 55 76/82 1050 - 1850 191 (260) 1370 1635 1855 

XS 850 St Vario 85 32 - 55 72/78/82 1150 - 2050 191 (260) 1625 1965 2305 

XS 950 Vario 95 32 - 55 76/82/90 1050 - 1850 191 (260) 1380 1650 1905 

XS 950 St Vario 95 32 - 55 72/78/82 1150 - 2050 191 (260) 1635 1980 2325 

XS 1050 Vario 105 32 - 55 76/82/90 1050 - 1850 191 (260) 1390 1665 1925 

XS 1050 St Vario 105 32 - 55 72/78/82 1150 - 2050 191 (260) 1645 1995 

XS 1150 Vario 115 32 - 55 76/82/90 1050 - 1850 191 (260) 1205 1400 1680 

XS 1150 St Vario 115 32 - 55 72/78/82 1150 - 2050 191 (260) 1305 1655 2010 

XS Pro 950 Vario 95 32 - 55 76/82/90 1050 - 1850 206 (280) 1740 1940 2190 

XS Pro 950 St Vario 95 32 - 55 72/78/82 1150 - 2050 206 (280) 1890 2295 2695 

XS Pro 1050 Vario 105 32 - 55 76/82/90 1050 - 1850 206 (280) 1755 1960 2215 

XS Pro 1050 St Vario 105 32 - 55 72/78/82 1150 - 2050 206 (280) 1905 2315 

XS Pro 1150 Vario 115 32 - 55 76/82/90 1050 - 1850 206 (280) 1350 1560 1770 1980 

XS Pro 1150 St Vario 115 32 - 55 72/78/82 1150 - 2050 206 (280) 1505 1920 2335 

A félautomata súlya nagyobb. A kőbiztosításos ekék súlytöbblete kb 20kg ekefej páronként. A megadott adatok változhatnak és minden kötöttség nélküliek.




