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Jellemzők  

 

 
Az SPB TITAN-Z váltvaforgató eke igen széles körben használható, a közép kötött talajoktól a legkötöttebb talajokig! 

A gép hárompont függesztőszerkezetétől a kerékszerkezetéig elsőosztályú anyagokból épül fel, garantálva a termék 

minőségét. Önsúlya a gép kategóriájában kiváló. 

Az SPB TITAN-Z előhántolóval is szerelhető változat. Előhántolóval a gép maximális sikerrel alkalmazható a 

legnagyobb szármaradványokat tartalmazó területeken. Használata további előnyt élvez a nedvesebb talajok 

művelésénél. 

A beállítása igen egyszerű, az első ekefej fogásszélességét a paralelogramma közepén található orsóval, míg az 

ekefejek munkaszögét a hátsó orsóval állíthatjuk. Az ekefejek fogásszélességét átcsavarozással módosíthatjuk. 

A kerék a munkamélység állítására és a váltvaforgató eke szállítására is alkalmas! A két üzemhelyzet közötti 

átszerelés igen könnyen lehetséges. Egy függőcsap áthelyezésével és a kerékszár oldalirányú elfordításával állítható 



 

 

át, és mindehhez nem szükséges a kerék megemelése sem! Széles kerékkel szerelt, csökkentve a kerék túlzott 

süllyedésének mértékét. 

 

 Megbízható erős paralelogrammahidas vázszerkezet. 

 Vázkeresztmetszetég vastagfalú 150x100-as zártszelvény alkotja egy oldalmerevítéssel. 

 Szerves maradványok teljes, munkamélységbe történő bedolgozása. 

 Egyszerű beállíthatóság. 

 82 cm-es vázmagasság. 

 Maximális szántási mélység 32cm. 

 Fogásszélesség állítása átcsavarozással és a paralelogramma beállításával történik. 

 Átfordulós gumikerék. 

 A kerék szállításra is használható. 

 Előhántolóval szerelhető! 

 Minden tartószerkezete edzett nagy szakító szilárdságú acélból készül, és ennek köszönhetőencsökkentett 

tömeggel rendelkezik, így kímélve a traktor függesztőszerkezetét. 

 Minimális karbantartási költség! 

 Gépeinek homokszórással előkészítjük és két komponensű festékkel festjük. 

 

 

SPB TITÁN Z váltvaforgató eke  

Megnevezés (LE) igény  Fejek száma  Fejtávolság (mm) Fogásszélesség (cm )  Tömeg (Kg) 

HELTI SPB TITAN-
Z 3FV-950 

90-160 3+3 950 
90-135 960 

HELTI SPB TITAN-
Z 3FV-1050 

100-160 3+3 1050 
99-150 970 

HELTI SPB TITAN-
Z 3FV-1100 

100-160 3+3 1100 105-156 990 

HELTI SPB TITAN-
Z 4FV-950 

120-200 4+4 950 120-180 1280 

HELTI SPB TITAN-
Z 4FV-1050 

135-200 4+4 1050 132-200 1300 

HELTI SPB TITAN-
Z 4FV-1100 

135-200 4+4 1100 140-208 1325 

HELTI SPB TITAN-
Z 5FV-950 

160-250 5+5 950 150-225 1580 

HELTI SPB TITAN-
Z 5FV-1050 

170-250 5+5 1050 165-250 1600 

HELTI SPB TITAN-
Z 5FV-1100 

170-250 5+5 1100 175-260 1630 

A teljesítmény értékek tájékoztató jellegűek! 

 

A minimum 1050 es ekefej osztású ekékhez opció 

 Előhántó 

 

 



 

 

 


