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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.

MEGASTAR Ağır Tip Diskaro, Offset 

18 AGB 56 18 200 1380 60 - 70560

20 AGB 56 20 220 1460 70 - 80560

Ofset Ağır Gobley Diskli Tırmık; isteğe göre 18 diskten 36 disk sayısına kadar katlamasız, 40 diskten 56 disk sayısına kadar katlamalı olarak 
imalatı yapılmaktadır. 22 cm disk aralığında ve 560mm-610mm-660mm çap çentikli ve düz tip disk seçenekleriyle geniş bir model yelpazesi 
vardır. Model çeşitliliğimiz çiftçinin kendi şartlarına en uygun makine seçimine olanak verir. Bu değer makinemizi birincil toprak işlemede derin 
iş derinliğinde kullanmamızı sağlar. Anız ve bitki artıkları parçalanarak toprağa ideal bir şekilde karıştırılır. 25 dereceye çıkabilen disk yön açısı 
iyi bir toprak işlemeyi ve istenilen iş derinliğini sağlar. Makinede iki adet arazi tipi 10.0/75 15.3 ölçülerinde lastik teker kullanılmıştır. Son 
yıllarda önem kazanan azaltılmış toprak işleme, min toprak işleme gibi uygulamalar için uygun bir makinedir.

22 AGB 56 22 240 1520 80 - 90560

26 AGB 56 28 280 1640 100 - 110560

30 AGB 56 30 320 1850 120 - 130560

34 AGB 56 34 360 2010 140 - 150560

36 AGB 56 36 380 2100 150 - 160560

32 AGB 56 32 340 1930 130 - 140560

28 AGB 56 28 300 1680 110 - 120560

24 AGB 56 24 260 1580 90 - 100560

toprak ilgi bekler

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.

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

RULMANLI 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.

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.

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.



60 - 160 Hp Traktörler İçin

D İ S K A R O

MEGASTAR

toprak ilgi bekler

İDEAL TOPRAK İŞLEME


