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Actiroll és 
Actiroll HD hengerek
A vontatott Kverneland Actiroll és Actiroll HD 
hengerek kialakításukkal biztosítják a hatékony 
talajtömörítést illetve visszatömörítést, a mag és talaj 
érintkezését (vetés után …) illetve a gyökerek talajjal 
történő érintkezését (téli fagyok után).  
Használatukkal csökkenthető a talaj porozitása 
és ezáltal a talaj kipárologása száraz körülmények 
között.



Egy jól megtervezett váz

A két szélső szárnytagon két rugó 
található, egyenletes súlyeloszlást 
biztosítva így az egész henger számára 
teljes munkaszélességben (Actiroll 
6.30 – 9.30 gép). Az Actiroll HD 
(9.50m, 10.30m és 12.30m) hengereken 
a súly áthelyezés két darab hidraulika 
munkahengerrel és egy hidro akkumulá-
torral történik.

Biztonságos szállítás
Alapfelszereltségként az Actiroll és Actiroll HD 
hengerek vonórúd biztosító lánccal és világí-
tással vannak ellátva.
Szállítási helyzetben a szárnytagok mechani-
kusan rögzítettek a teljes biztonság érdekében.
A váz kompakt kialakításának köszönhetően, 
a szállítási szélesség nem éri el a 3 métert. 
(2.50 m az Actiroll 6.30 – 8.30).

Kőtartó tálca opció
A hengerek súlyának növelésére és köves területeken 
a kövek összegyűjtésére a külső szárnytagokra ún. 
kőtartó tálca szerelhető fel. Minden egyes tálcára 
150 kg kő rakható. Összehajtáskor a tálcák automati-
kusan kiürülnek.

Parkoló láb
Mivel a parkoló láb a főtartóváz közepén található, 
így a henger jól manőverezhető, akár keskeny 
táblavégi forgókon is.

Az egyenletes visszatömörítést és tökéletes talajkövetést 
a „Contoura” Rendszer biztosítja
A „Contoura” Rendszernek köszönhetően, az Actiroll és Actiroll HD hengerek tagjai 
tökéletesen követik a talajkontúrokat: a kiemelő munkahengerek végeinél található 
hosszanti furatok biztosítják a hengertagok állandó érintkezését a talajjal. Fontos, hogy a 
központi váz súlya áthelyezésre kerül a külső tagokra, az Actirollokon két darab erős rugó, 
míg az Actiroll HD-ken kettő hidraulika munkahenger segítségével. Ezzel a rendszerrel a 
henger össztömege egyenletesen oszlik meg a teljes munkaszélességben, a munkaszé-
lességtől függetlenül. Mint az a fentiekben említésre került az Actiroll HD hengereken a 
súly áthelyezése hidraulikusan történik, két hidraulika munkahenger és egy hidro akkumu-
látor segítségével, állandó terhelést biztosítva így a szélső hengertagok részére.



Gyűrűs ø500 mm Crosskill ø480mm/530 mm 
és nehéz Crosskill ø550/600 mm 
(csak az Actiroll HD-ra)

Cambridge 
ø550/770 mm 
(7.60m – 12.30m)

3 év garancia a gyűrűkre

Sima ø550 mm

Cambridge 
ø500/530 mm

A rendkívüli minőségű acélból készült gyűrűkre 3 évre kiterjesztett 
garanciát adunk. Ezek a gyűrűk egy hőkezelt tengelyre (ø 60mm) 
kerülnek felfűzésre, amely mindkét végén erős csapágyakkal 
rögzített.

Kompakt és robusztus váz
Az egyszerű, de egyben robusztus váz garancia az egy 
méterre eső lehető legnagyobb súlyra. A kompakt 
kialakítás jó manőverezést tesz lehetővé a táblavégi 
forgókon. A középen lévő hengertag mindig a szélsők 
mögött helyezkedik el, a kikelt állomány hengerezése 
esetén a kanyarodáskor fellépő földtúrás elkerülésére!

A hengertagok karbantartása
Gyűrűk utánállítása csavarral rögzített feszítő gyűrűvel 
történik. Ez a beállítás szétszerelés nélkül is könnyedén 
elvégezhető.

Crossboard rögtörő/simító
A crossboard rögtörő/simítóval az Actiroll hengerek aktív 
talajelmunkáló eszközök, lehetővé téve a simítást és a 
tömörítést egy menetben, a vibráló crossboard 
kapáknak köszönhetően.
A simító helyzete hidraulikusan állítható a traktorkabin-
ból. Őszi vetésű kultúrák vagy legelők hengerezésekor 
a Crossboard símító egyszerűen kiemelhető.



Hidraulikus csukás

Műszaki adatok

Modell
Actiroll Actiroll HD

630 760 830 930 950 1030 1230
Munkaszélesség (m) 6.30 7.60 8.30 9.30 9.50 10.30 12.30

Szállítási szélesség (m) 2.50 2.50 2.50 3.00 3.00 3.00 3.00

Hengertagok váza (mm) 100 x 150 100 x 150

Hengertagok száma 3 3 (5 tengely) 5

Súlyáthelyezés Mechanikus  rugó által Hidraulikus (2 munkahenger + hidro-akkumulátor)

Alapkivitel Biztonsági függesztő lánc és közúti világítás minden modellen

Crossboard simító

Súly (kg) Cambridge

Súly (kg) Cambridge HD

Súly (kg) Crosskill

X X X - X X -

3200 3600 4200 4750 5100 5240 6420

/ 4050 4725 / 5750 5915 7210

2600 3035 3625 4050 4260 4470 5535

A súlyok a Crossboard simító nélkül vannak jelezve

Biztonságos és gyors szállítási helyzet
Az összes funkció (kinyitás, összecsukás) hidraulikusan, a traktor kabinból vezérelhető, egy darab egyszeres működésű 
(a központi emeléshez) és egy darab kettős működésű szeleppel (a szárnytagok mozgatásához).
A kompakt váz, kiváló stabilitást nyújt, akár a szállítás során, akár a kinyitás vagy az összecsukás műveleteikor.

Ebben a prospektusban található információk általános adatok és több országban kerülnek terjesztésre. Az előforduló pontatlanságokból, hibákból vagy a kihagyásokból keletkező félretájékoztatás 
nem képezhet semmiféle igényt a Kverneland Grouppal szemben. A modellek, felszereltségek és opciós kiegészítők elérhetősége különbözhet országonként. Vegye fel a kapcsolatot az illetékes 
helyi kereskedőjével. A Kverneland Group fenntartja a jogot az értesítés nélküli változtatásokra. Néhány részlet jobb bemutatása, illusztrálása érdekében, egyes biztonsági elemek eltávolításra 
kerülhetnek. A sérülések elkerülése érdekében, soha ne távolítsa el a biztonsági védőelemeket, eszközöket. Ha a biztonsági eszközök eltávolítása szükséges, pl. karbantartás céljából, vegye fel a 
kapcsolatot a megfelelő segítség vagy szakmai tanácsadás érdekében az illetékes kereskedővel.
© Kverneland Group
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Az innovációra történő folyamatos törekvés, egy egyedülálló, csúcsminőségű, 
széles termékskála kínálatot tesz lehetővé. A Kverneland Group kiterjedt 
rendszereket és megoldásokat kínál a professzionális gazdálkodó közösségek 
számára. A kínálat a talajművelés, vetés, növényápolás és a szálastakarmány 
területét fedi le.

5008 - Szolnok, Karinthy út 63.
Tel.: + 36/56-527-010
Fax: + 36/56-240-380
e-mail: info@kvernelandgroup.hu


