
CELLI CE
FÜGGESZTETT TALAJMARÓK

A CELLI CE aktív munkavégzı szerszámokkal dolgozó talajmarók 26-44 kW (35-60 LE) teljesítményő
erıgépekkel üzemeltethetı talajmővelı gépek. Az erıgépek hátsó 3 pontjára függeszthetık. Egyedülálló
fejlesztéső a nagy szerkezeti szilárdságú doboztok szerkezető váz, vastag lemezbıl. A váz és a kések
közötti maximális munkazóna biztosítja a gép gyors és zavartalan haladását, eltömıdés nélkül. A forgó-
kések csapágyainak védelmét speciális „borotváló” tömítés látja el, mely több éven keresztül biztosítja a
por, a víz és egyéb szennyezıdések elleni védelmet két, ellentétesen forgó acéltárcsa segítségével.
Rendeltetésük szılı- gyümölcs ültetvényekben, kertészeti kultúrákban gyomirtás, szántás utáni talajfelszín
elmunkálás, talajporhanyítás, magágyelıkészítés. 
A talajmővelés mélysége a mélységhatároló csúszótalpakkal szabályozható.  A talajmővelést kardánnal
meghajtott  vastag  csıtengelyre  szerelt  hajlított  kések  végzik.  Munkamélység:  20  cm,  a  hajtómő  4
sebességes.  A  kések  felszerelése  a  forgótengelyre  hegesztett  tárcsákra  csavarkötéssel  történik,  és
cserélhetık. A forgórészt védıburkolat veszi körül. A meghajtáshoz szükséges kardánfordulat 540 f/perc.

● Mőködtetı erıgép max. teljesítménye: 60 LE (44 kW)
● Meghajtás továbbítása fogaskerekekkel történik.

A CELLI CE talajmarók alapfelszereltsége: 
- biztonsági burkolat 
- állítható mélységhatároló csúszótalpak
- kuplungos kardántengely
- 6 késes rotátor
- 4 sebességes hajtómő
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cm cm LE / kW kg cm - cm db
CE   90 110 95 35 / 26 275 47 – 48 24
CE 105 125 110 35 / 26 295 55 – 55 24
CE 115 135 122 35 / 26 315 61 – 61 30
CE 130 150 135 35 / 26 325 67 – 68 30
CE 155 175 160 40 / 29 355 80 – 80 36
CE 180 200 185 50 / 37 385 92 – 93 42
CE 205 225 210 50 / 37 415 105 - 105 48
Opcióként kérhetı: - mellsı kerék párban
                                - erısített késfelfogatás
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