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Disklerin iş derinliğine, devirme ve 
parçalama özelliğine etki eden yön 
açılarını şase üzerinde çok delikli 

mekanizmadan yapabiliriz. Müşteri talebi 
doğrultusunda bu ayar hidrolik kumandalı 

yapılabilir.

AYARLANABİLİR SIYIRICI
Özel imalatımız olan sıyırıcılar çelik lama 

gövde ve disk iç bükeyliğine uygun fomdaki 
uç demirinde oluşturulmuştur. Sağlam 
yapısıyla her türlü toprak şartlarında 

sorunsuzca çalışabilir. Uç demiri aşındıkça 
ayar imkanı mevcuttur.

MEGASTAR-K Ağır Tip Katlamalı Diskaro, Offset 

Model

40 AGB-K 56 40 420 2985 150 - 160

Disk arası (mm): 230
610 mm ve 660 mm Diskli modeller opsiyoneldir.
Tüm bilgilerin bağlayıcılığı yoktur ve önceden haber vermeksizin değiştirilebilir
* Güç İhtiyacı toprak koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

Disk Sayısı

560

44 AGB-K 56 44 460 3088 170 - 180560

Disk Çapı (mm) İş Genişliği (cm) Ağırlığı (kg) Güç* (HP)

40 diskli üzeri ofset tip modellerimizde yol durumunda yan bataryalar katlanarak makine genişliği yol emniyeti için düşürülmektedir.Disk 
sayısına göre 150-300 BG arasında traktör gücüne ihtiyaç vardır. Traktör gücünüze göre 64 disk sayısına kadar imalatımızdan seçiminizi 
yapabilirsiniz (6.6 m iş genişliği). Ağırlıklı olarak birincil toprak işlemede kullanılan makinemiz, büyük güçlü traktöre sahip çiftçi tarafından 
tercih edilmektedir.Toprak şartlarına bağlı olarak daha fazla iş derinliğine ulaşılabilir. Ağır şartlarda, anızın işlenmesinde ve ikinci ürün için 
yeniden tohum yatağı hazırlığında, küçük makinelerle birkaç işlemde ancak yapılabilecek işlemeyi daha ekonomik bir şekilde yapabilirsiniz, 
ürün maliyetleriniz düşer. Özellikle büyük parsellerde yapılan toprak işlemede verimli olmakta ve 8 km/h hızda modele bağlı olarak iş başarısı 
40 da/h 'te ulaşabilmektedir. Son yıllarda önem kazanan azaltılmış toprak işleme, min. toprak işleme gibi uygulamalar için uygun bir makinedir. 
Disklerde 560mm, 610mm, 660mm çap ve çentikli, düz seçenekleri mevcuttur. Model seçeneklerinden kendi şartlarınıza en uygun modeli 
oluşturabilirsiniz. İş derinliğini ve toprağın parçalanmasını etkileyen disk yön açıları max 22 dereceye kadar ayarlanabilmektedir. Makine 
üzerine 44 diskliye kadar 10.0/75 15.3 arazi tipi 2 (iki) adet tekerlek, 44 disk ve üzeri disk sayısındaki makinelerde 4 (dört) tekerlek bağlanmıştır.

48 AGB-K 56 48 500 3190 180 - 200560

56 AGB-K 56 56 580 3397 230 - 250560

60 AGB-K 56 60 620 3515 270 - 290560

52 AGB-K 56 52 540 3294 200 - 210560

KOLAY ŞASE PARALELLİK AYARI
Dingil ve ok arasına bağlanan yaylı gergi 
kolu ön ve arka bataryaların  paralelliğini 

sağlar. Paralellik; hidrolik piston yardımıyla 
ayarlanabilir. Çalışma esnasında tarla 

yüzeyindeki engebelere  uyum sağlayan 
esnek (yay süspansiyonlu) bir yapı 

oluşturarak, yatak ve disk kırılmalarını en 
aza indirir. Ayrıca bu mekanizma yol 

durumunda tekerleklere süspansiyon görevi 
yaparak, yol bozukluklarında dingilde 

oluşabilecek deformasyonları engeller.

KOLAY AÇI AYARIRULMANLI YATAK
Rijit ve dayanıklı bir ayak ile şaseye bağlanan 
yatak gövdesi ve rulman kapakları özel pik 

döküm olarak CNC tezgahlarda hassas 
ölçüde imal  edilmişlerdir. İki adet bilyalı 
rulman ve iki adet yağ keçesi mevcuttur. 

Rulmanların sağlam yapısı, toprakta 
çalışmada dirençlere  karşı koyabilmektedir. 
Döküm kalitesi, hassas işlem ve rulmanlar  
bütünleşince  problemsiz  bir  yataklama  

sağlanmıştır.

toprak ilgi bekler



150 - 290 Hp Traktörler İçin

D İ S K A R O

İDEAL TOPRAK İŞLEME

MEGASTAR-K

toprak ilgi bekler


