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Szántóföldi kultivátor – Tökéletes munkagép minden feladatra

A napjaink egyre növekvő kö-
vetelményekkel szembenéző 
mezőgazdasági vállakozójá-
nak a munka során sokoldalú 
és megbízható talajmunkagé-
pekre van szüksége.

A VOGEL-NOOT 3 típusból 
álló Terra – kultivátor családja 
ezen nehéz követelményekre 
nyújt rugalmas és minőségi 
megoldást az egész éves mun-
ka során.

A munkaeszközök optimális 
összhangja teljes munkaszé-
lességben átdolgozott talajt, 
megfelelően bedolgozott nö-
vényi szármaradványokat és 
jól lezárt felszínt eredményez. 

A kapatestek és a tömörítő 
hengerek széles választéka a 
mindenkori üzemi követelmé-
nyekhez megfelelően alakítha-
tó. Mindezek és a munkamély-
ség könnyű állíthatósága a 

Terra - kultivátor családot egy 
igazán sokoldalú munkaesz-
közzé teszik!

Ezen jellemzők összessége 
garantálja a professzionális 
alkalmazhatóságot mind a ha-
gyományos, mind a talajkímé-
lő technológiákban.

A szántóföldi kultivátorok alkalmazása
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Sekély művelés a szár-
maradványok gyorsabb 
lebomlásához
Az első, sekélyen elvégzendő (3-8cm 
mélységű) tarlóhántás célja optimális fel-
tételek teremtése az elpergett gyom- és 
kultúrmagvak gyors keléséhez, a tarlóma-
radványok részleges talajbakeverése és 
ezáltal a nedvességmegőrzés, illetve a ta-
laj biológiai tevékenységének elősegítése. 
A Terra-kultivátorok precíz mélységtartása 
gondoskodik arról, hogy a kultúr- és gyom-
magvak ne kerüljenek túl mélyen a talajba 
és egyenletes kelésük után elvégezhetővé 
váljon a megfelelő gyomkontroll.

Középmély tarlóápolás, 
illetve lazítás
A tarlón lévő növényi maradványok 
gyorsabb lebomlásához többnyire elő-
nyös a tarlóhántás után 2-3 héttel egy 
mélyítő jellegű tarlóápolás a szármarad-
ványok intenzív talajba keverésével. Na-
gyobb mennyiségű szármaradvánnyal 
borított táblákon, és laza talajokon szük-
ség lehet egy mélyebb (15-25cm mély-
ségű) ápoló munkára.

Tavaszi és őszi  
mulcs-magágykészítés
A talaj- és környezetkímélő technológi-
ák és programok fontos eleme a köztes 
vetésű növények elterjesztése valamint 
a mulcsvetés alkalmazása. Az optimális 
megoldás ebben az esetben a minimális 
menetszámmal elérhető, sekély magágy 
előkészítése. Ekkor előtérbe kerül a szár-
maradványok egyenletes talajba keveré-
se, az egyenletes és tömör felszín kiala-
kítása a teljes munkaszélességben.

A VN szántóföldi kultivátorok alkalmazhatósága

A típuskínálat

Melyik munkára melyik típust válasszam?
TerraMix TerraFlex TerraCult

Alapművelés Szántás +++ +++ +++

Szántás nélküli ++ ++ +++

Munkamélység sekély +++ +++ +++

 mély + ++ +++

Talajtípus laza +++ +++ +++

kötött + ++ +++

Mélyítő lazítás + ++ +++

Keverési hatás ++ +++ +++

Alacsony vonóerő +++ ++ +

Kötött talajon az alkalmazhatóság + ++ +++

+++ = optimális                    ++ = jól alkalmazható                      + = kevésbé megfelelő

TerraMix TerraFlex TerraCult

Gerendelyek száma 2 3 4

Munkaszélességek Merev 2,50m / 3,00 m / 4,00 m 3,00 m 3,00 m

Felhajtható 4,00 m / 5,00 m / 6,00 m 4,00 m / 5,00 m 4,00 m / 5,00 m / 6,00 m

Kapaosztás 44 cm 30 cm 22 cm

Kapaszár biztosítás Nyírócsavar S S O

Spirálrugó O O –

Rugós szár – – S

Féligfüggesztett kivitel TerraLift M / S O / (O) O / – (O) / (O)

A zárójelben megadott ( )adatok korlátozásokkal érvényesek  S=alapfelszerelés         O=opció         -=nem elérhető
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A kettő gerendelyes kialakítású TerraMix szárnyas késes grub-
ber tökéletesen megfelel a hagyományos talajművelésben fel-
merülő követelményeknek. Az optimális szerkezeti kialakítás 
gondoskodik az eltömődésmentes munkáról, a kitűnő aprítás-
ról és a szármaradványok talajjal történő keveréséről. A szántó-
földi kultivátorok különböző lezáró hengerrel kombinálhatók.

TerraMix300 ø500 mm-es tarajos hengerrel

Szabadalmaztatott hidraulikus lengő-csukási rendszer
A hidraulikusan szárnyfelhajtással rendelkező verzióban az egyedülálló, hogy 
több különböző rendszer előnyeit egyesíti egy munkagépbe sűrítve:
•  Alacsony szállítási magasság, alacsony súlypont és biztonságos közúti szál-

lítás
•  A középső szekció összecsukott helyzetben is használható, munkaszélesség 

kb 2,3m
•  Összecsukott helyzetben is biztonságos és helytakarékos tárolás
•  A csukási rendszer nem terhelt a szárnyrészek mechanikus zárásának köszön-

hetően

TerraMix szárnyas késes szántóföldi kultivátor

A megfelelő választás a hagyományos talajművelésben

A legfontosabb műszaki 
előnyök áttekintése

Für diesen Kasten auf 
dieser oder der Folge-
seite eine rote Alterna-
tive entwicklen.

Eltömődés mentes munka nagy 
gerendelytávolsággal (80cm) és 
keretmagassággal (80cm)

Kitűnő keverő hatás a dupla széles, 
szárnyas késes kapatestekkel

Állítható szárnyas kések a jobb ta-
lajbahúzásért kötött talajokon is

Alapfelszerelésben legyező alakú 
elmunkáló tárcsák az egyenletes 
felszínegyengetés és bekeverés 
érdekében

Optimális felépítmény robosztus, 
100x100 mm-es szelvényekből álló 
kerettel

Átmenő függesztőtengely ütéscsil-
lapító hatással és könnyű traktorra 
kapcsolással

3-pont függesztésű valamint félig 
fügesztett kivitel a TerraLift eszköz-
hordozóval
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Mellső felépítmény (opció)
A 3m és 4 m-es munkaszélességben a TerraMix szántóföldi kultivátor elérhető 
mellső függesztésű kivitelben is. Az alkalmazhatóság előnyei:

•  A traktor jobb súlyeloszlása a frontfüggesztés alkalmazásával

•  A hátsó kombinált munkagép, pl. forgóborona védelme a már fellazított ta-
lajjal

•  A talajművelés és magágykészítés hatékonyságának növelése az egymenetes 
előlazítással és keveréssel. A mélységtartás 2db fúvott, 185/60 R15 méretű 
támasztókerékkel történik, finom fokozatú csapokkal történő állítással.

Non-Stop kialakítás:
Spirálrugós kőbiztosítás 
(opció)
A Non-Stop kőbiztosítás kioldási ka-
rakterisztikája úgy van kialakítva, hogy 
a kövek ne kerüljenek a talajfelszínre. 
A szélsőséges munkakörülmények 
esetén a rugóerő növelésére elérhető 
a kiegészítő belső rugó.

Ez a felépítés kitűnő keverő hatást biztosít laza 
és középkötött talajokon vagy sekély mélységű 
munkák során

Az állítható szárnyas kések garantálják a kötöttebb 
talajokon történő talajbehúzást, valamint lehetővé 
teszik a teljes munkaszélességben az egyenletes 
sekély művelést.

További kapatípusok és a szabadalmaztatott 
MultiQuick gyorcserélős rendszer a 
12-13. oldalon

A lezáró hengerek típusai a 15. oldalon 
találhatók

2 gerendelyes kivitel
•  Merev kapaszárak, 44 cm-es 

kapaosztással és nyírócsavaros 
biztosítással

•  120mm széles lándzsa egy 
részből álló, 480 mm-es szárnyas 
késekkel (10 mm)

•  Oldalsó terelőlemez

•  Legyező alakú elmunkáló tárcsák

•  Átmenő függesztő tengely

•  Lezáró henger változatok (opció)

A TerraMix alapfelszereltsége:
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TerraFlex 400 felhajtható kivitelben, Non-Stop rugós kőbiztosítással és TerraPak hengerrel

Jól bevált hidraulikus csukási rendszer
A hidraulikusan csukható TerraFlex Hydro a jól bevált egymásra hajló felcsukási 
rendszert alkalmazza. A legfontosabb előnyök:
•  Kisebb traktorokkal is jól vontatható a kompakt felépítmény és a viszonylag ala-

csony súly miatt
•  Alacsony szállítási magasság, alacsony súlyponttal a biztonságos közúti szállítá-

sért
•  A középső szekció összecsukott helyzetben is használható, munkaszélesség kb 

2,6m
•  Összecsukott helyzetben is biztonságos és helytakarékos tárolás
•  Tökéletes felszínegyengetés a keretrészek helyzetének hidraulikus reteszelésével

TerraFlex univerzális szántóföldi kultivátor

A legfontosabb műszaki 
előnyök áttekintése

Kitűnő munkaminőség csekély vonóerő szükséglet mellett
A 3-gerendelyes szerkezeti kialakítás előnyei egyértelműek: A 
2-gerendelyes kialakításhoz képest a kapaosztás még kisebb, 
amely még finomabb talajmunkát és jobb felszínalakítást ered-
ményez. Mindezek mellett a kompakt felépítmény lecsökkenti a 
szükséges vonóerő igényt és lehetővé teszi a TerraFlex alkalma-
zását kisebb traktoroknál 3-pont függesztett munkaeszközként.

Nagyon jó felszínalakítás és jó rög-
törés a kb 30 cm-es kapaosztásnak 
köszönhetően

Minden munkamélységben lehetsé-
ges a teljes szélességű talajátdolgo-
zás

A kompakt felépítmény minimális 
vonóerő szükségletet igényel

Nagy átömlési keresztmetszet 70 
cm-es gerendelyosztással és 80 cm-
es keretmagassággal

Az állítható szárnyas kések (330 mm 
széles) alkalmazása garantálja a jó 
talajba húzást kötött talajokon törté-
nő munkavégzéskor is

Alapfelszerelésben legyező alakú 
elmunkáló tárcsák az egyenletes 
felszínegyengetés és bekeverés ér-
dekében

Alapfelszerelés az oldalsó terelőle-
mez a pontos táblaszéli munkákhoz 
és a bakhátnélküli műveléshez
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3 gerendelyes kivitel
•  Merev kapaszárak, 30 cm-es 

kapaosztással és nyírócsavaros 
biztosítással

•  Dupla szív alakú lándzsák egy 
részből álló, 330 mm-es szárnyas 
késekkel (10 mm vastag)

•  Oldalsó terelőlemez

•  Legyező alakú elmunkáló tárcsák

•  Átmenő függesztő tengely

•  Lezáró henger változatok (opció)

Ez a felépítés egyaránt alkalmas a kötött talajokon történő 
mélyítő jellegű művelésre éppen úgy, mint a sekélyebb 
mulcsművelésre. Az állítható szárnyas kések garantálják a 
jó talajba húzást még kötött talajokon való alkalmazáskor is. 
A terelő lemezek az első sor kapák szárain megkönnyítik a 
földtömeg áramlását a művelőeszközök között.

Opciós felszerelésként elérhető a Non-Stop spirálrugós 
kőbiztosítás is (lásd TerraMix-nél)

További kapatípusok és a szabadalmaztatott MultiQuick 
gyorcserélős rendszer a 12-13. oldalon

A lezáró hengerek típusai a 15. oldalon találhatók

A TerraFlex alapfelszereltsége:
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TerraCult400 felhajtható kivitelben, alapfelszerelésben rugózott kapaszárakkal és TerraPak hengerrel

TerraCult többfunkciós szántóföldi nehézkultivátor

Ideális a költségkímélő talajművelésre
A Terra-grubber család zászlóshajója a 4-gerendelyes kialakítá-
sú TerraCult. A széles kapatest és lezáró henger választéknak kö-
szönhetően igazán kitűnő minőségű munka érhető el vele nem-
csak a sekély mélységű talajelőkészítés során, hanem a mélyítő 
jellegű művelés gyakorlásakor is. Az alapfelszereléshez tartozó, 
C-formájú rugós kapaszárak kitűnő öntisztuló hatással és integ-
rált kővédelemmel rendelkeznek. Az eltömődés mentes munka 
az igen nagy mennyiségű szármaradvány esetében is garantált, 
a teljes munkaszélesség optimális átdolgozása mellett.

Univerzális alkalmazhatóság a szé-
les kapaválasztéknak köszönhető-
en. Szárnyas késekkel szerelve a 
sekély műveléshez, vagy keskeny 
lándzsákkal a mélyítő jellegű talaj-
munkákhoz.

Eltömődés mentes hengerek a 
megfelelő lezáráshoz, az elpergett 
gyom- és kultúrmagvak gyors és 
egyenletes kelésének elősegítésé-
hez

Igen jól alkalmazható mind a ha-
gyományos, mind az energiataka-
rékos, kímélő talajművelési tech-
nológiában

Eltömődés mentes, C-alakú, rugós 
kapaszárak kitűnő öntisztító hatás-
sal – köves talajokon is gond nélkül 
bevethető

A legjobb munkaminőség: egyen-
letes bekeverés – jó lazítás – finom 
morzsalékképződés – egyenletes 
felszínkialakítás kötött talajokon is.

Szabadalmaztatott hidraulikus lengő-csukási rendszer

A hidraulikusan szárnyfelhajtással rendelkező verzióban az egyedülálló, hogy 
több különböző rendszer műszaki előnyeit egyesíti magában. További részle-
tek a 4. oldalon a TerraMix leírásában.

A legfontosabb műszaki 
előnyök áttekintése
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4 gerendelyes kivitel
•  Rugós kapaszárak 40mm-es 

négyszög anyagból, 22 cm-es 
kapaosztással

•  Dupla szív alakú lándzsák

•  Oldalsó terelőlemez

•  Legyező alakú elmunkáló tárcsák

•  Átmenő függesztő tengely

•  Lezáró henger változatok (opció)

A VN TerraCult alapfelszerelésben 40 mm-es, négyszög 
keresztmetszetű, rugós kapákkal szerelt

Az előnyök:
•  Nagyon jó átömlés és keverési hatás a C-alaknak köszönhetően
•  A vibráló kapaszár öntisztuló hatásúként dolgozik, eltömődés 

mentes és jó talajba húzási képességekkel rendelkezik
•  Integrált kőbiztosítási megoldás
•  A kis kapaosztásnak (22 cm) köszönhetően jó keverő hatás 

és finom morzsalékképzés
•  Az opcióban elérhető, 270 mm széles szárnyas kések 

alkalmazásával tökéletes munkavégzés garantált sekély 
mélységű alkalmazáskor is

Könnyített kivitelként elérhető a merev kapaszáras, 
nyírócsavaros biztosítású változat is

További kapatípusok és a szabadalmaztatott 
MultiQuick gyorcserélős rendszer a 12-13. oldalon

A lezáró hengerek típusai a 15. oldalon találhatók

A TerraCult alapfelszereltsége:
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A TerraLift eszközhordozó al-
kalmazása különösen előnyös, 
ha a traktor a 3-pont függesz-
tésű munkagéphez nem meg-
felelően erős. A TerraLift S 
felhasználása esetében a gép-
kombináció még egy munka-
menettel tovább bővíthető pél-
dául vetőgép kapcsolásával.
A TerraLift M esetében egy 
könnyebb felépítésű és költ-
ségkímélőbb lehetőséggel bő-
víthetjük a gépparkunkat.
Az igen robosztus és stabil Ter-
raLift S kombináció vetőgép-
pel kapcsolva a mulcsvetés 
alapját képezi.
A TerraLift eszközhordozó 
univerzális alkalmazhatósága 
mellett megmarad a munka-
eszköz 3-pont függesztettként 
történő használata is.
További fontos előny a gép-
kombináció biztonságos köz-
úti szállítása. 

TerraLift M a TerraPak hengerrel szerelt TerraFlex500 kultivátorral

TerraLift – féligfüggesztő szállítókeret

Csökkenti a traktor terhelését és lehetővé tesz munkagép kombinációkat
A TerraLift eszközhordozó 
alkalmazási lehetőségei:

TerraLift M TerraLift S

TerraMix Hydro szárnyas késes grubber O O (csak 6 m)

TerraFlex Hydro univerzális grubber O –

 TerraCult Hydro mulcsgrubber O (4 m + 5 m) O (5 m-től)

TerraDisc Hydro rövidtárcsa O O (csak 6 m)



11

TerraLift S
•  Stabil 150x150mm-es hordozó keret (hátul 2x150x100 mm)

•  500/50 R17 nagyméretű kerekek (átmérő 930mm, szélesség 
500mm)

•  Állítható nyomtávú szállítókerék

•  Magasságban állítható vonórúd KAT III függesztéssel

•  Hátsó függesztési lehetőség  vetőgép, illetve egyéb 
kombinált munkaeszköz alkalmazásához

TerraLift S a TerraCult 600 kultivátorral és TerraPak hengerrel

TerraLift M
•  100x100 mm-es tartógerendelyek

•  400/60 – 15,5 Szállító kerekek 
(átmérő 875mm, szélesség 400mm)

•  Állandó nyomtávú szállítókerék, 
szélesség 2,60 m

•  Magasságban állítható vonórúd 
KAT III függesztéssel

A legfontosabb műszaki jellemzők

Opciós hidraulikus 
függesztés TerraLift 
S esetében
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Az egyik legfontosabb előnye a Terra-kultivátoroknak a munka-
eszközök sokoldalú kínálata. Minden munkaeszköz felszerelhe-
tő különböző késtípusokkal, hogy az adott munkára a leginkább 
megfelelő álljon mindig rendelkezésre.

Kapatest választék – sokoldalú és hosszú élettartamú

Dupla széles/
MultiQuick széles 
– kés 120 mm:

Igen jó keverő képes-
ség sekély mélységű 
alkalmazáskor is, mert 
a nagy mennyiségű 
földtömeg törekszik 
felfelé

Dupla széles kés 
100mm:

A tulajdonságok azo-
nosak a 120mm széles 
változattal, de jobban 
alkalmas a VN Terra-
Cult kisebb kapaosz-
tásához

Duplaszív/MultiQuick 
szívalakú – kés:

Kötött talajokon is 
igen jó talajba húzá-
si képesség jellemzi. 
Optimális a közepes 
mélységű munkák-
hoz.

MultiQuick keskeny 
kés 80mm:

Nehéz, kötött tala-
jokon történő alkal-
mazáskor, különösen 
mélyebb talajmun-
kákhoz

Vágókéses
lándzsa

Kötött talajokon to-
vábbi szeletelőkés 
kialakítással aprítja a 
talajfelszínt

Szárnyas kés – mind az 5 késtípussal kombinálható
A különösen sekély művelésnél fontos teljes munkaszélességű talajátmunkálás-
ra. A csavarozott szárnyas kések helyzete állítható a kapaszáron, amely behúzási 
szög állítással jobb talajbahatolást érhetünk el még kötött talajokon is. A külön-
böző szélességű változatok (270mm, 330mm, 480mm) a szántóföldi kultivátorok 
eltérő kapaosztásaival vannak egyensúlyban.

Minden alkalomra a tökéletes kultivátorkés

5 különböző késtípus
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MultiQuick – szabadalmazott gyorscserélős rendszer

MultiQuick-rendszer 
legfontosabb előnyei:

EGYEDÜLÁLLÓ: Szerszám nélküli 
szárnyaskés ÉS késcsúcs csere.

Széleskörűen felhasználható a 
gyors cserének köszönhetően

Különböző formájú és szélességű 
késcsúcsok (80-120mm) és szár-
nyas kések (270-480mm) kombi-
nációja lehetséges

Szerszám nélküli csere még igen 
sáros körülmények között is

A későbbi felszerelés is könnyű a 
kapatest és kopórészek egyszerű 
kialakítása miatt

A gyorscserélős késrendszer nem 
drágább a hozzá hasonló, csavaro-
zott kapatesteknél

S = Alapfelszerelés; O = opció

Kapatestek áttekintése TerraMix TerraFlex TerraCult

Alapfelszerelés (csavarozott):

Dupla-széles kés 120 mm S O –

Dupla-széles kés
vágókéssel

120 mm O O –

Dupla-széles kés 100 mm  – – O

Dupla szív kés O S S

Dupla szív 
vágókéssel

O O O

Szárnyas kés 480 mm S – –

Szárnyas kés 330 mm – S –

Szárnyas kés 270 mm – – O

VN MultiQuick kapatestek

MultiQuick szív alakú csúcs O O O

MultiQuick keskeny csúcs 80 mm – O O

MultiQuick széles csúcs 120 mm O O –

MultiQuick szárnyas kés 480 mm O – –

MultiQuick szárnyas kés 330 mm – O –

MultiQuick szárnyas kés 270 mm – – O

Senki nem cseréli gyorsabban!

1. Késcsúcs behelyezése 2. Szárnyas- vagy kopólemez 3. Reteszelés. Kész!

Keskeny kés 80mm

Széless kés 120mm

Szív alakú kés

Szárnyas kés 270mm

Szárnyas kés 330mm

Szárnyas kés 480mm

Alaptartó + 
zárólemez

A MultiQuick egyedülálló! A szabadalmaztatott gyorscseré-
lős késrendszer alkalmazásával pillanatok alatt cserélhető a 
szárnyas kés és a késcsúcs. A MultiQuick használatával szer-
szám nélkül végezhető el az átállás a különböző késtípusok 
között (gyakorlattól függően akár 5 másodperc alatt).
A teljes késsor ilyen rövid idő alatti átcserélésével a grubber 
használhatósága még sokoldalúbb, sekély művelés esetén 
pl. a szárnyas késekkel a teljes talajfelszínt átmunkálhatjuk, 
középmély munkákra a szélesebb csúcs, míg a mélyebb ta-
lajátdolgozásra a keskeny csúcs a legmegfelelőbb. A több-
szörösen is felhasználható MultiQuick rendszer mindegyik 
 VOGEL-NOOT szántóföldi kultivátorra felszerelhető.



14

Minőség minden részletre kiterjedően

A szármaradványok elegyengetésére és a késnyomok behúzására mindegyik 
Terra-kultivátor alapfelszerelésként legyező alakú tárcsával van felszerelve. En-
nek az előnye a sokak által használt sima tárcsához:

•  A legyező alakú profilnak sokkal jobb a felszínalakító és 
egyengető hatása és a beállítása is jóval egyszerűbb

•  Ezek a tárcsák szemmel láthatóan jobban tudják a szár-
maradványokat a talajba keverni, mint a hagyományos 
tárcsák

•  A tárcsák alapfelszerelésként rugózott kialakításúak. Ez a 
biztosítási forma tovább javítja a munkáját a tárcsának, 
mert a rugónyomásnak köszönhetően a felszínegyenge-
tés és bekeverés mindig azonos, és tökéletes az illeszke-
dés a különböző adottságú talajokhoz.

Oldalsó terelőlemez
A Terra-család szántóföldi kultivátorai alapfelszerelésben tartalmazzák az ol-
dalsó terelőlemezt, amely a tiszta és bakhátmentes munkáról gondoskodik a 
táblán. A terelőlemez előnyei a hasonló oldalsó terelő tárcsákhoz:

•  Az oldalsó terelőlemez megakadályozza, hogy friss föld kerüljön a meg-
munkálatlan talajrészre, mert a lemez közvetlenül a szélső kapa mellett he-
lyezkedik el. A terelő tárcsák ezzel szemben a már átdobott földet próbálják 
elegyengetni, amely eredmény nagymértékben függ a munkasebességtől. 
A terelőlemez munka közbeni kitűnő minősége azonban teljesen független 
a vontatási sebességtől.

•  A 3 méteres munkagépeken az oldalsó terelőlemez egyszerűen felhajtható 
(Szállítási szélesség < 3 m)

A Terra-grubber terelő lemezei több fokozatban állíthatók mind a magasság-
ban, mind dőlési szögben és túlterhelés elleni rugós biztosítással is ellátot-
tak.

Egyedülálló beállítási komfort:

Csak a Terra-grubber esetében létező egyedi beállítási 
kényelem:

•  A művelési mélység beállításával az egyengető 
tárcsák automatikusan és 100%-osan állítódnak a 
géppel együtt

•  További lehetőség a munkahelyzet fokozatmentes 
állítására

Elmunkáló tárcsák
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Hengerek
A lezáró henger széles típusválasztéka nagymér-
tékben meghatározza a szántóföldi kultivátor 
felhasználhatóságát és munkaminőségét. A VN 
kínálatában szerepel az összes szükséges hen-
gertípus, amit a különböző munkakörülmények 
megkövetelnek. A lezáró hengerek és a grubber 
alapgép kombinációjáról a 16-17. oldalon talál 
bővebb műszaki leírást.

Szélespálcás henger, Ø 500 mm
•  Jó keverő és morzsalékképző hatás
•  Laza talajfelszínt hagy maga után
•  Kedvező súly

Gumi ékgyűrűs henger Ø 580 mm
•  A nagy súly elősegíti a grubber talajba húzását
•  Jól lezárt és sávosan tömörített felszínt hagy maga után
•  Igen jó öntisztuló hatás a sárkaparók és a gumikialakítás 

miatt
•  Alkalmas a mulcsvetés előtti talajelőkészítésben

Tarajos henger Ø 500 mm
•  Jó álltalános alkalmazhatóság
•  Beragadás elleni sárkaparók
•  Köves területekre nem ajánlott
•  Jó talajhajtású a hegesztett fogak miatt
•  Könnyebb, mint a TerraPak vagy gumi henger

TerraClean öntisztuló henger, 5
A felépítés és a jellemzők megegyeznek a szélespálcás henger-
nél ismertettel, de ez a típus egy belső sárkaparót is tartalmaz
•  Eltömődés mentes, így nincs a beragadás miatt felesleges 

állásidő
•  Különösen alkalmas a hagyományos talajművelést alkalma-

zóknak
•  Csapadékos időjárás után is használható

TerraPak ékgyűrűs henger Ø 600 mm
•  Tökéletes egyengetésről gondoskodik, lezár és visszatö-

mörít. Elősegíti a szármaradványok gyors lebomlását
•  A gyűrűk között előrenyúló sárkaparók helyzete állítható 

és beállítástól függően részt vesz a talajvisszazárásban 
is. A sárkaparás intenzitása nem változik a magasság 
állítással.

•  Különösen alkalmas a mulcsvetés előtti talajelőkészítésben
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TerraMix TerraFlex TerraCult

Típus 250 300 400
400 

Hydro
500 

Hydro
600 

Hydro
300 

Front
400 

Front
300

400 
Hydro

500 
Hydro

300
400 

Hydro
500 

Hydro
600 

Hydro

Munkaszélesség cm 250 300 400 400 500 600 300 400 300 400 500 300 400 500 600

Művelőkapák száma 6 7 9 9 11 13 7 9 10 13 16 13 17 21 25

Kapaosztás cm 42 42 44 45 45 45 42 44 30 31 31 22 23 23 23

Keretmagasság cm 80 80 80

Gerendelyek távolsága cm 80 70 65

Főtartó keret mérete mm 100 x 100 100 x 100 100 x 100 

Szállítási szélesség cm 257 299 398 297 299 398 298 299 298 295

Max. Szélesség * cm 287 331 431 445 536 626 331 431 333 440 540 332 450 540 640

Súly

Henger nélkül kg 730 795 1095 1380 1540 1730 785 1050 970 1540 1860 1250 2390 2820 3150

Pálcás hengerrel 500 kg 960 1050 1490 --- --- --- --- --- 1220 --- --- 1510 --- --- ---

Terraclean hengerrel 500 kg 990 1090 1560 1840 2120 2430 --- --- 1260 2000 2440 1550 2850 3400 3850

Terrapak hengerrel 600 kg 1190 1330 1860 2210 2490 2850 --- --- 1500 2370 2810 1780 3220 3770 4270

Tarajos hengerrel 500 kg --- 1230 1700 --- --- --- --- --- 1410 --- --- 1690 --- --- ---

Gumi-ékgyűrűs hengerrel 580 kg --- 1380 1930 2280 2580 2950 --- --- 1550 2440 2900 1830 3290 3860 4370

NON-STOP-biztosítás extra súllyal kg 192 224 288 288 352 416 --- --- 320 416 512 --- --- --- ---

Súlycsökkenés nyírócsavaros 
kőbiztosítás rugós szár 40 x 40 helyett kg --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -260 -340 -420 -500

TerraLift M eszközhordozó kg --- --- --- 850 850 850 --- --- --- 850 850 --- 850 850 ---

TerraLift S eszközhordozó kg --- --- --- --- --- 1600 --- --- --- --- --- --- --- 1600 1600

Teljesítmény kategória **
kW
(PS)

59-88 
(80-120)

74-110
(100-150)

96-140
(130-190)

96-140
(130-190)

110-162
(150-220)

132-184
(180-250)

74-110
(100-150)

96-140
(130-190)

74-118
(100-160)

103-155
(140-210)

118-176
(160-240)

81-125
(110-170)

110-170
(150-230)

132-191
(180-260)

162-220
(220-300)

* Oldalsó terelőlemezekkel
**  Maximum terhelhetőség A megadott adatok tájékoztató jellegűek. A gyártó fenntartja a jogot a változtatásra.

Szántóföldi kultivátor – Műszaki adatok
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TerraMix TerraFlex TerraCult

Típus 250 300 400
400 

Hydro
500 

Hydro
600 

Hydro
300 

Front
400 

Front
300

400 
Hydro

500 
Hydro

300
400 

Hydro
500 

Hydro
600 

Hydro

Munkaszélesség cm 250 300 400 400 500 600 300 400 300 400 500 300 400 500 600

Művelőkapák száma 6 7 9 9 11 13 7 9 10 13 16 13 17 21 25

Kapaosztás cm 42 42 44 45 45 45 42 44 30 31 31 22 23 23 23

Keretmagasság cm 80 80 80

Gerendelyek távolsága cm 80 70 65

Főtartó keret mérete mm 100 x 100 100 x 100 100 x 100 

Szállítási szélesség cm 257 299 398 297 299 398 298 299 298 295

Max. Szélesség * cm 287 331 431 445 536 626 331 431 333 440 540 332 450 540 640

Súly

Henger nélkül kg 730 795 1095 1380 1540 1730 785 1050 970 1540 1860 1250 2390 2820 3150

Pálcás hengerrel 500 kg 960 1050 1490 --- --- --- --- --- 1220 --- --- 1510 --- --- ---

Terraclean hengerrel 500 kg 990 1090 1560 1840 2120 2430 --- --- 1260 2000 2440 1550 2850 3400 3850

Terrapak hengerrel 600 kg 1190 1330 1860 2210 2490 2850 --- --- 1500 2370 2810 1780 3220 3770 4270

Tarajos hengerrel 500 kg --- 1230 1700 --- --- --- --- --- 1410 --- --- 1690 --- --- ---

Gumi-ékgyűrűs hengerrel 580 kg --- 1380 1930 2280 2580 2950 --- --- 1550 2440 2900 1830 3290 3860 4370

NON-STOP-biztosítás extra súllyal kg 192 224 288 288 352 416 --- --- 320 416 512 --- --- --- ---

Súlycsökkenés nyírócsavaros 
kőbiztosítás rugós szár 40 x 40 helyett kg --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -260 -340 -420 -500

TerraLift M eszközhordozó kg --- --- --- 850 850 850 --- --- --- 850 850 --- 850 850 ---

TerraLift S eszközhordozó kg --- --- --- --- --- 1600 --- --- --- --- --- --- --- 1600 1600

Teljesítmény kategória **
kW
(PS)

59-88 
(80-120)

74-110
(100-150)

96-140
(130-190)

96-140
(130-190)

110-162
(150-220)

132-184
(180-250)

74-110
(100-150)

96-140
(130-190)

74-118
(100-160)

103-155
(140-210)

118-176
(160-240)

81-125
(110-170)

110-170
(150-230)

132-191
(180-260)

162-220
(220-300)

* Oldalsó terelőlemezekkel
**  Maximum terhelhetőség A megadott adatok tájékoztató jellegűek. A gyártó fenntartja a jogot a változtatásra.
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Kiegészítő felszerelések

A támasztókerekek különösen nagy munkaszélességnél hozzájárulnak a pontos mélységtartáshoz. A VN által alkalma-
zott támasztókerek helyzetállítása fokozatmentesen, egy orsó közbeiktatásával történik. A 4 méteres munkaszélességig 
használatuk nem feltétlenül szükséges, de az 5 és 6 méteres munkagépeknél igen előnyös. A palettában 3 különböző 
típusú kerék található.

Támasztó kerekek

Exaktor vetőegység

Műszaki információk:
•  Magtartály térfogat kb 200 liter 

(2,50m)/kb230 liter (3,00m)
•  Ellenőrző ablak a tartályon
•  Minden vetőmag fajtához
•  Állítható tartókonzol
•  Talajhajtású adagolás 

(hengerfüggő)
•  Műanyag adagolók
•  Adagoló egységek távolsága: 

36cm
•  Boltozódás gátló kívánságra

A mechanikus magtovábbítású VN 
vetőegység alkalmas az aprómagok, 
köztes vetésű növények pontos kiada-
golására. Mindegyik Terra-grubber-re 
felszerelhető 2,5m és 3,0m munka-
szélesség esetében. A magadagoló 
egység kiválóan alkalmas a legtöbb, 
hazánkban is elterjedt aprómag kive-
tésére. A speciálisan kialakított elosz-
tó lemezek segítségével a vetőmag 
választhatóan kiszórható a lezáróhen-
ger elé vagy mögé. A jól kialakított 
forma garantálja a pontos magadago-
lást még lejtős területeken is

ø 680 gumikerék (680x250 mm)ø 500 fémkerék (500x185 mm) ø 600 gumikerék (600x220 mm)
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Kitűnő minőség

Műszaki információk:
•  Magtartály 105 liter, műanyag 

tartály zárható fedéllel a kosz 
és csapadék ellen. Alkalmazási 
munkaszélesség 4m-től 24m-ig 
(6m fűmag esetében)

•  Elektromos hajtású röpítőtárcsák 
állítható lapátokkal

•  Traktorfülkébe szerelhető vezérlő 
egység

•  Komplett kábelezés
•  Maradék mag kiürítés
•  Belső védőrács
•  Hajtó tengely hosszabbítási 

lehetőség fűmaghoz
•  Súly 25kg

Műszaki információk:
•  Fényvisszaverő figyelmeztető 

táblák elől és hátul
•  Helyzetjelző világítás elől és 

funkcionális világítás hátul
•  Oldalsó figyelmeztető csíkok

A Rotordrill alkalmazásával ideálisan lehet egyszerűsíteni több munkaműve-
letet. A Rotodrill használatakor munkaműveletek vonhatók össze és a teljes 
munkaszélességben kiadagolhatók a legkülönbőbb féle aprómagok (köztes 
vetéshez, zöldtrágyázáshoz, fűmagvetéshez stb.). A Rotodrill igény esetén uni-
verzálisan felszerelhető minden típusú talajmegmunkáló gépre, vagy akár a 
traktorra vagy kertészeti kistraktorra.

A meghajtáshoz egy 12 Volt-os aljzat szükséges. A fokozatmentes fordulatsza-
bályzású szórótányér és a kitűnő szórólapátok segítségével a munkaszélesség 
és a mennyiség a mindenkori követelményeknek megfelelően könnyen beál-
lítható.

A világítás tartója a keretre van rög-
zítve és nem szükséges a munka 
során leszerelni vagy szétkapcsolni. 
A csatlakozás egy normál 7-pólusú 
csatlakozóval történik

Rotodrill zöldtrágyaszóró egység Közúti világítás

A Terra-szántóföldi kultivátorok magas minőségét a szakla-
pok is alátámasztják:

•  Több 3-gerendelyes kialakítású neves gyártmányról ké-
szült összehasonlításban a német „Profi” mezőgazdasági 
magazin (04/2006 kiadás) a VN TerraFlex grubberről ki-
emelte a könnyű kezelhetőséget, a jó munkaminőséget és 
a különösen könnyű vontathatóságot. Az opcióban elérhe-
tő MultiQuick gyorscserélős késrendszer a piacon elérhe-
tő hasonló rendszerek között messze a legjobb.

Kitűnő kritikával illette a 4-gerendelyes TerraCult mulcs-
kultivátort a gyakorlati tesztek során a „Der fortschrittliche 
Landwirt” és a „Profi” szaklap is:

•  Egy 3 m munkaszélességű TerraCult volt hosszabb ideig 
különböző helyszíneken és körülmények között vizsgálva. 
A „Der fortschrittliche Landwirt” véleménye szerint a Ter-
raCult egy igazán sokoldalúan alkalmazható munkagép. A 
TerraCult az igen jó munkaminőségével is jó benyomást 
keltett.

•  A német „Profi” mezőgazdasági szaklap egy mindenre ki-
terjedő tesztsorozat után az 5m munkaszélességű, felhajt-
ható TerraCult-ról is kiemelte a kitűnő munkaminőséget és 
a sokoldalú felhasználhatóságot.
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Schwer aber kompakt

Unser Anbau-Grubber hatte eine Ar-
beitsbreite von 3,00 Metern. Neben
verschiedenen Scharen testeten wir
auch zwei verschiedene Walzen. Mit
der schwereren Terrapak-Walze brach-

lässt sich zB mit Doppelherzscharen
auch für tiefere Bearbeitungen einset-
zen. Den von uns getesteten TerraCult
bezeichnet der Hersteller als Mulch-
und Exaktgrubber. Unter Verwendung
von verschiedenen Scharvarianten ver-
fügt er über ein sehr breites Einsatz-
spektrum. Er ist ein Gerät, das sowohl
in einem konventionellen als auch in ei-
nem konservierenden Bestellverfahren
zum Einsatz kommen kann. Er wurde
von unserem Testteam auf einer Fläche
von 172 ha unter den unterschiedlich-
sten Boden- und Strohbedingungen in
verschiedenen Arbeitstiefen getestet.

Der obersteirische Bodenbearbei-
tungsspezialist Vogel & Noot bietet für
die Grundbodenbearbeitung Scheiben-
eggen, Kurzscheibeneggen und gleich
drei Grubbervarianten an: TerraMix,
TerraFlex und TerraCult. Der TerraMix
ist ein 2-balkiger Flügelschargrubber
und eignet sich besonders für die fla-
che Stoppelbearbeitung. Das jüngste
Kind von Vogel & Noot ist der 3-balki-
ge TerraFlex. Dieser Universalgrubber
wurde im Februar auf der SIMA in Pa-
ris erstmals der Öffentlichkeit vorge-
stellt. Er hat im Vergleich zum Terra-
Mix einen engeren Strichabstand und

1.
Guter Mischeffekt

Der TerraCult wird von
Vogel & Noot mit ver-
schiedenen Scharformen
und Walzen angeboten.
Das macht ihn zu einem
wahren Multitalent. Mit
ihm lässt sich der Boden
sowohl ganzflächig durch-
schneiden, als auch in der
Tiefe bearbeiten.

Von Ing. Johannes PAAR, Bad Blumau

Der TerraCult von Vogel & Noot hinterlässt – mit
verschiedenen Scharformen – auf nahezu allen Böden
in Arbeitstiefen von fünf bis 20 cm ein exzellentes
Arbeitsbild. Auch große Strohmengen sind für den
TerraCult kein Problem. 

Vogel & Noot TerraCult

Strohmassen flüchten sicher in den  Strohmassen flüchten sicher in den  

Praxistest

Heft 11 / 2005 DER FORTSCHRITTLICHE LANDWIRT: „LANDWIRT TECHNIK“ 29

TECHNIK

te der TerraCult 1820 kg auf die Waa-
ge. Auf Grund der 4-balkigen Zinken-
anordnung und der schweren Nach-
laufwalze muss die Vorderachse aus-
reichend ballastiert werden. Die
Vorderachsentlastung ermittelten wir
mit einem John Deere 6820. Im ange-

hobenen Zustand nimmt der Grubber
2220 kg von der Vorderachse weg. Da-
mit lassen sich die gesetzlichen Vor-
schriften für ein sicheres Lenken auf
der Straße einhalten. Trotzdem emp-
fehlen wir die Verwendung eines Zu-
satzgewichtes.

Besonders hervorgehoben wurde
vom Testteam die stabile Bauweise.
Der Grubber ist mit einer starken Trag-
achse und fixen Kugeln für Schnell-
kuppler ausgerüstet. Die Oberlenker-
halterung war bei unserem Grubber zu
schmal, so dass wir die Oberlenkerku-
gel abschleifen mussten. Das Rah-
menrohr hat die Abmessungen
100 x 100 mm. Der Abstand zwischen
den einzelnen Zinkenreihen beträgt
65 cm, die Rahmenhöhe 80 cm. Um die
Straßentransportbreite von 3 m einzu-
halten, müssen die relativ schweren
Seitenbleche händisch hochgeklappt

werden. Großes Lob möchten wir Vo-
gel & Noot für die vorschriftsmäßig
montierte Ausrüstung für den Straßen-
transport aussprechen. Dazu zählt
nicht nur die Beleuchtungsanlage, son-
dern auch eine auf dem Acker hoch-
klappbare Langgutfuhrtafel.

Federnde Spiralzinken

Die von Vogel & Noot eingesetzten
Spiralzinken sind aus einem Vierkant-
stahl mit 35 mm Stärke gefertigt. Ab
dieser Saison sollen laut Hersteller
40 mm starke Spiralzinken zum Ein-
satz kommen. Diese Maßnahme soll
auf Grund der höheren Steifigkeit den
Scharwinkel noch besser stabilisieren
und somit den Zugkraftbedarf redu-
zieren. Dieser wurde vom Testteam
auch als hoch eingestuft. Weiters sollen
für Landwirte mit kleineren Traktoren
auch Grubberzinken mit Scherbolzen-
Sicherung ins Programm aufgenom-
men werden.

Die insgesamt 13 Zinken sind beim
TerraCult in vier Balken hintereinander
angeordnet. Das ergibt einen Strichab-
stand von nur 22 cm, was zu einem
sehr gutem Mischeffekt beiträgt. Trotz
des engen Strichabstandes kam es un-
ter normalen Umständen sogar bei
großen Maisstrohmassen zu keinen
Verstopfungen. Wenn es unter extre-
men Bedingungen zu Verstopfungen
kommt, dann außen am Seitenblech.
Dabei wurde in diesem Test dieses
Blech mehrmals verbogen. Für große
Strohmassen war die Halterung des
Randbleches zu schwach. Bei diesen
Verhältnissen fuhren unsere Testfahrer
mit hochgeklapptem Blech, was auch
die fallweise in diesem Bereich auftre-
tenden Verstopfungen verhinderte.
Laut Hersteller wurde die Materialgü-

3.
Stabiler Spiralzinken

Die quadratischen Spiral-
zinken sind steinunemp-
findlich, stabil und haben
keinen Wartungsaufwand.
Das hohe Eigengewicht
und die große Baulänge
erfordern eine ausreichen-
de Vorderachsballastie-
rung.

2. 4.
Schnellwechselsystem in
Vorbereitung

Einfache, exakte 
Tiefeneinstellung

Sicher unterwegs: Eine vorbildliche
Ausrüstung für die Straße.

  Boden  Boden



VOGEL&NOOT MEZÖGÉPGYÁR KFT.
H-9200 Mosonmagyaróvár • T 06-20/469-6360 • F 06-96/576-662
info.hu@vogel-noot.net • www.vogel-noot.info

Az Ön VN partnere:

Átfogó program

Ekék Tárcsás boronák Forgóboronák

Magágykészítők Vetőgépek Szárzúzók

Hozzáértés – Tanácsadás – Szerviz - Világszerte
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