
BRAUN Vorgrubber Vario

A SZÖLÖSOROK KÖZÉ 

TERVEZVE ÉS GYÁRTVA

SZÖLÖMÜVELÉS – A BRAUN SEGÍTSÉGÉVEL



BRAUN Vorgrubber Vario
Univerzális gép minden talajmunkához a gyümölcs – 
és szölötermesztésben

A moduláris építési módnak köszönhetöen a Vorgrubbert további BRAUN-elemekkel lehet
kiegészíteni, így munkáját teljesen az igényeire szabhatja. A Vorgrubber Vario egy olyan
gép, mely segít Önnek a szölöültetvényt sokoldalúan, vegyi anyagok nélkül müvelni.

Meghatározó BRAUN-elönyök:
 Egy gép minden talajmunkához

 Ráépített eszközök hosszabb élettartama (talajmaró, forgóborona stb.) – 
mivel a tömörödött talajszerkezetet elözöen Vario bázis géppel fellazítják

 További alkalmazási lehetöségek:
Rövid grubber mélység tartással, csö-, rögtörö- vagy Güttler henger segítségével
A felépítményvázra építhetö eszközök által lesz a bázis gépböl pl: 
- eszköztartó a törzstisztítóhoz, LUV Perfekt, tárcsás eke stb
- tárcsás borona
- rugózott kapájú kultivátor
- merev szárú grubber
- parapflug lazító 

VORGRUBBER VARIO. AZ ALAPGÉP.
Minden talajmunkához

Tömörödött talajszerkezet lazításához

Bemohásodott füterületek levegöztetéséhez és regenerálásához

800 – 1200 mm

900 – 1300 mm

1000 – 1400 mm

1100 – 1600 mm

1250 – 1750 mm

1500 – 2000 mm

1700 – 2200 mm
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5 Eszköz felvevö egység a forgó boronához, 
talajmaróhoz stb.

6 Vésö alakú kapa, szárral (opció: szárnyas kapa)

7 Különbözö henger típusok
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1 Hárompont felfüggesztés a mélység
beállításhoz

2 Felépítményváz

3 Hidraulikusan vagy mechanikusan 
állítható munkaszélesség

4 Standard felfogató elem 60 x 25 mm

Technikai adatok

Munkaszélesség:



Tökéletes talajmüvelés Vorgrubber Vario-val
a sokoldalú felszereltségnek köszönhetöen

Vorgrubber Vario tárcsás boronával

A gyomok leküzdése gyors munkatempó esetén is optimális a
hidraulikusan állítható tárcsás boronával. Kapható X-alakú
tárcsás borona is két tárcsás borona sorral.

Vorgrubber Vario öt vésö alakú kapaszárral, párhuzamosan
álló ásóboronával és rögtörö hengerrel a mélységtartáshoz

Ideális lejtös területeken, mivel a vésö alakú kapacsúcsok
mélyen fellazítják a talajt és a felhozott nagyobb rögöket az
ásóboronával alaposan felaprítják.

Vorgrubber Vario öt szárnyas kapaszárral, LUV Perfekt-tel,
felépítmény vázzal és hárompont felfüggesztéssel
a csöpálcás hengerhez

Hogy egész évben simán menjen a gyomirtás. 

Vorgrubber Vario elforduló csoroszlyával és szárnyas
kapaszárakkal

Ez a gép arra szolgál, hogy levegöztesse és kondicionálja a
bemohásodott füves területet a talajerózió veszélye nélkül.



Kiadja: BRAUN Maschinenbau GmbH
Am Schlossberg 5
D-76835 Burrweiler/Weinstraße
Tel.: + 49 63 45/94 94 0-0
Fax: + 49 63 45/94 94 0-29
info@braun-maschinenbau.com
www.braun-maschinenbau.com

Vorgrubber Vario (Rugós kapájú kultivátor) rugós szárakkal,
támkerekekkel, csöpálcás hengerrel és hárompont
felfüggesztéssel a mélységtartáshoz

Az elülsö, külsö kiszántó eketest megakadályozza, hogy a hátsó
grubber kapák a földet a tökék alá dobják. A támkerekek és
a csöpálcás henger biztosítja a mélységtartást laza talajok
esetében is.

Vorgrubber Vario parapflug lazítókkal felszerelve elforduló
csoroszlyával, támkerekekkel és csöpálcás hengerrel

Az elforduló csoroszlya különösen fontos a füves területek leve-
göztetésekor. Csak egy vágást hagy maga mögött a felületen. A
kötött talaj megmüvelése sem jelent többé akadályt.

Rövid grubber vésö alakú kapaszárakkal, rögtörö hengerrel
és kétoldali tárcsával

Ezek a rövid grubberek ráépített eszközök nélkül is állíthatók
vízszintesen és függöleges síkban is, hogy a be- és kiszántás
ideális legyen. Nagyon kompakt munkagép – további front fel-
építményekkel kombinálva (pl: csonkázóval stb.)igazán ideális.

Vorgrubber Vario kiszántó eketesttel és vésö alakú kapaszár-
ral forgóboronával és vetögéppel összeépítve

Lazítani, simítani, vetni, hengerelni egy munkafolyamatban. A
kiszántó eketestnek köszönhetöen a gyom a forgóborona elé
kerül és ott darabolódik fel. A vetést követöen a henger visszatö-
möríti a talajt. 

GYOMMENTESSÉG A TÖKÉK KÖRÜL KEMIKÁLIÁK NÉLKÜL
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