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STUB-FRONT rövidtárcsa
RLP szántáselmunkáló

RPD tárcsás henger
GLADIATOR késes henger

OPTITINE kultivátor
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Napjainkban a jelentősen megemelkedett üzemanyag 
költségek miatt egyre nagyobb jelentőséget kap az 
erőgépek maximális kihasználása, a munkamenetek 
számának csökkentése. 

A meglévő erőforrások jobb kihasználásának egyik le-
hetősége a front függesztésű munkagépek alkalmazá-
sa. Számos traktor fel van már hazánkban is szerelve 
mellső függesztő karokkal, de sajnos sok esetben csak 
a súly könnyebb mozgatására – vagy még arra sem – 
használják a gazdálkodók. Ezen érdemes elgondolkod-
ni és megnézni, hogy egy holt súly helyett, amikor csak 
lehet, inkább egy munkagép legyen a traktorunk előtt. 

A mellső függesztésű munkagépek használata Ma- 
gyarországon is évről évre növekszik. A front elmunkálók 
használatával Ön munkamenetet, üzemanyagot, ener-
giát, időt és ezek által pénzt spórolhat meg. A kevesebb 
munkamenet csökkentett talajtaposással jár, így hosz-
szútávú talajvédelmi előnyei is vannak a kombinált gépü-
zemeltetésnek. 

A francia hátterű QUIVOGNE (ejtsd: kivon) palettáján 
megtalálható számos mellső függesztésű munkagép 
úgy, mint tárcsa, henger, grubber és késes henger.
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A QUIVOGNE FRONT  
MUNKAGÉP KÍNÁLATA

STUB-FRONT rövidtárcsa

OPTITINE tarlóhántó kultivátor

RLP szántáselmunkáló

GLADIATOR késes henger RPD hullámos tárcsás henger
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A Stub-Front rövidtárcsa 560 mm átmérőjű, agresszív csipkézettségű tárcsalapokkal van felszerelve és kitűnően alkal-
mazható nagyobb szármaradványok esetén is. A traktorfronton dolgozva segíti és kiegészíti a meglévő vetőgép vagy 
talajmunkagép hatékonyságát. A szármaradványokkal borított táblákon kívül természetesen akár szántott talajon 
is jól használható a Stub-Front, megfelelően aprítva és egyengetve a hantokat. Ez a szántott táblán azt jelenti, hogy 
csökkentjük a munkamenetek számát és az egyenletesebb felszínen az erőgép is jobban le tudja adni a tudását. És 
akkor még a gépkezelő kényelméről nem is beszéltünk!

STUB-FRONT rövidtárcsa

A Stub-Front rövidtárcsa a nagyobb erőgépekhez 
elérhető összecsukható kivitelben, akár 6 méteres 
munkaszélességben is.
A biztonságos közúti szállítást tovább segíti a kiegé-
szítő sárga villogó és a visszapillantó tükör.

Munka- 
szélesség (m)

Szállítási 
szélesség (m)

Tárcsalapok
száma (db)

Vonóerő
(LE)

Súly
(kg)

3,0 3,0 24 140 - 180 1.700

3,5 3,5 28 150 - 200 1.870

4,0 4,0 32 160 - 220 2.035

4,0 3,0 32 160 - 220 2.490

4,5 3,0 36 170 - 240 2.600

5,0 3,0 40 180 - 260 2.750

6,0 3,0 48 200 - 340 3.100
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Az üzembiztos, minimális karbantartási igényt  
garantálják többek között:

 � A teljesen zárt tárcsacsapágyak

 � A gumibakos függesztésű tárcsatartók

 � A masszív felépítés

 � A minőségi anyagfelhasználás

Stabil, nagyméretű támkerekek javítják a traktor 
menettulajdonságait munka közben:

 � 400/60x15,5 méret

 � Önbeálló kialakítás

 � Egyszerű, mechanikus állítás

 � Szántott talajon is süllyedés mentes munka

A Stub-Front rövidtárcsán az 560x5 mm-es tárcsalapok X elrendezésben, 250 mm-es 
távolsággal szereltek, így nincs oldalra húzás. A könnyű kormányozhatóságot elősegíti az 
önbeálló torony kialakítás.

A Stub-Front rövidtárcsa 720 mm-es tárcsasor távolsággal rendelkezik, így kitűnően alkalmazható 
mind a szármaradványokkal borított, mind a szántott talajokon.
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 � Elérhető 3 – 6 m munkaszélességben

 � Kettős függesztő torony front és hátsó alkalma-
záshoz – széles kihasználhatóság

 � Önbeálló függesztés a front kivitelnél – front  
függesztéskor a traktor kormányozható marad

 � Ø 410 mm-es késes henger az első sorban –  
menetirányra merőleges aprítás

 � Kések ferdeívű felszerelése – fokozatos talajérintés, 
nem rázkódik a munkagép

 � 8 küllős késes henger kialakítás – minimális 
eltömődési lehetőség

GLADIATOR  
késes henger – tárcsa kombináció

Szántóföldi kultivátorral együtt Félig függesztett rövidtárcsával kombinálva Függesztett rövidtárcsával egy menetben

 � Gumibakos felfüggesztés a késes hengernél és 
tárcsánál – hosszú élettartam

 � Fordítható kések – költséghatékony üzemeltetés

 � Ø 410 mm-es, csipkézett síktárcsák a második 
sorban – menetiránnyal párhuzamos aprítás

 � Zárt csapágyazás a hengernél és tárcsalapoknál – 
hosszú élettartam

 � Hidraulikus tárcsasor állítás – könnyű állítás 

A mellső függesztésű Gladiator kombinálva hátsó 
rövidtárcsával vagy szántóföldi kultivátorral és 
egy menetben vetésre kész magágy!
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 � Elérhető 3 – 6 m munkaszélességben

 � Különböző gyűrűtípussal rendelhető, például 
Cambridge, Crosskil, Prizma, Rollpro acélhenger, 
stb

 � 70 mm-es gyűrűtengely

 � Elérhető csak front vagy front/hátsó  
függesztéssel is

 � Önbeálló váz – oldalra húzás nélküli munkavégzés

 � Kétsoros rugós kapa vagy hidraulikusan állítható 
simító a henger előtt

 � Elérhető 2,55–6,6 m munkaszélességben

 � Kettő sorban, átfedéssel szerelt hullámos tárcsák

 � Ø 510/510 mm-es tárcsák

 � 230 mm tárcsalap osztás

 � 70 mm-es gyűrűtengely

 � 150 x 100 mm-es váz

 � Önbeálló váz a merev kiviteleknél

 � Elérhető 3 - 4 m munkaszélességben

 � Kultivátor kapák 3 sorban elhelyezve

 � 650 mm sortávolság

 � Nyírócsavaros vagy rugós kapaszár biztosítás

 � 100x100 mm-es váz

 � 400/60x15,5 méretű támkerék

 � Oldalsó terelőlemez

 � Bővíthető kivitel

RLP

RPD

OPTITINE

Az RLP szántáselmunkáló henger:

Az RPD tárcsás henger:

Optitine kultivátor:



Amennyiben nem szeretne hírlevelet kapni tőlünk, kérjük jelezze a fenti elérhetőségek bármelyikén.

A prospektusban szereplő adatok és képek tájékoztató jellegűek, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Gazsi Zsolt
Tel: 06 30 558 4918 

zsolt.gazsi@quivogne.at 

www.quivogne.hu
központ:

Quivogne Magyarország Kft.
8000 Székesfehérvár

Zsombolyai u. 38 

TOVÁBBI MUNKAGÉP AJÁNLATUNK:

Korsós Péter
Tel: 06 70 305 7092

korsos.peter@quivogne.at

Szeredai Jenő 
Tel: 06 70 385 7891 

jeno.szeredai@quivogne.at

TOVÁBBI MUNKAGÉP AJÁNLATUNK:

Rövidtárcsa Sorközművelő kultivátor Szárzúzó / rézsűzúzó Talajlazító


