
GEKON

KRÓTKIE BRONY 
TALERZOWE 

2,75 - 6,25 m od 100 KM do 20 km/godz.



ERGONOMIA

GEKON NIE WYMAGA 
KONSERWACJI

ŁATWY TRANSPORT UNIWERSALNY SYSTEM 
MOCOWANIA

Dzięki zastosowaniu niezawodnie 
uszczelnionych zespołów łożyskowych 
i wysokiej jakości łożysk ślizgowych we 
wszystkich połączeniach zawiasowych, 
brony talerzowe GEKON nie mają 
punktów smarowania.

Nie trzeba wydawać pieniędzy na smary i 
cennego czasu na konserwację maszyny.

Wystarczy tylko wyregulować głębokość 
uprawy gleby i do pracy!

Dzięki specjalnemu usytuowaniu 
korpusów roboczych, GEKON-3 mieści 
się w szerokości transportowej 3 m 
szerokością chwytu bez dodatkowego 
montażu regałów zewnętrznych.

System mocowania jest dostosowany do 
2 i 3 kategorii trzypunktowego układu 
zawieszenia i jest wyposażony we 
wszystkie niezbędne elementy.

REGLARE HIDRAULICĂ A POZIŢIEI TRAVERSEI

Regulacja pozycji poziomej maszyny odbywa się za pomocą 
siłownika hydraulicznego z płytkami dystansowymi 
zintegrowanymi z konstrukcją.

Poświęcasz minimum czasu na konfigurację, nie wywierasz wysiłku 
fizycznego i nie gubisz zdalnych klipów w terenie.

UNIKALNA MOŻLIWOŚĆ PRZEKSZTAŁCENIA BRONY 
W WERSJĘ ZAWIESZANĄ

Rama środkowa GEKON-5 i 6 wyposażona jest w zintegrowany 
adapter do trzypunktowego mocowania kategorii 3/4N, co 
pozwala na użytkowanie agregatu w wersji zawieszanej, 
oddzielając od niego podkład i podwozie.

Używaj GEKON w dowolnej agregacji!



JAKOŚĆ PRACY

JAKOŚĆ PRZETWARZANIA I EKONOMIKA Z 
NOWOCZESNYM WSPORNIKIEM SPRĘŻYN

WAŁY, KTÓRE NIE ULEGAJĄ ZAKŁOCENIU

Ułożenie każdego talerza na indywidualnej zębatce sprężynowej 
w bronach talerzowych GEKON zapewnia maksymalną ochronę 
zespołu łożyskowego - agregatowi niestraszne są pojedyncze 
przeszkody na polu.

Również rezonatory zębatki zapewniają nienaganną jakość 
i równomierność obróbki, a jednocześnie zmniejszają opory 
trakcyjne narzędzia (co oszczędza paliwo).

Dzięki sprężynowej zębatce Twój GEKON pracuje szybciej, lepiej i 
bardziej niezawodnie!

Wał rurowy o średnicy 400 mm nie posiada osi centralnej, 
a opcjonalny wał rurowy o zwiększonej średnicy 500 mm 
zapewnia niezawodne dopasowanie głębokości roboczej 
maszyny nawet na lekkich glebach.

Brak osi centralnej sprawia, że wał jest odporny na zapychanie się 
w warunkach wilgotnej gleby i ekstremalne zapychanie się pola.

INNOWACYJNY SYSTEM KOPIOWANIA RELIEFÓW - OBRÓBKA POLA Z JEDNĄ DOKŁADNĄ GŁĘBOKOŚCIĄ

System kopiowania terenu z centralnym zawieszeniem sekcji roboczych równomiernie rozkłada ciężar maszyny na całej szerokości 
przechwytywania, co pozwala dokładnie wytrzymać określoną głębokość obróbki.

Zastosowanie w układzie amortyzatorów gumowych pozwala na wytworzenie dodatkowego docisku na krawędziach półramek 
podczas kopiowania nierówności pola.

Oznacza to, że urządzenie nie tylko kopiuje, ale także wyrównuje powierzchnię pola!



GEKON-3 GEKON-4 GEKON-5 GEKON-6
Szerokość przechwytywania, m 2,75 4 5,25 6,25

Wymagana moc ciągnika, KM Od 100 Od 130 Od 150 Od 170

Agregacja z ciągnikiem zawieszanie naczepa

Waga, kg 1270 1669 3988 4402

Liczba talerzy 22 32 42 50

Średnica talerzy, mm 568

Liczba par hydraulicznych − 2

Głębokość obróbki gleby, cm 3-12 3-15

Prędkość robocza, km/godz. Do 20

Wymiary gabarytowe w pozycji 
transportowej (DxSxW), mm 2489x3000x1700 2489x4402x1700 5612x3000x3324 5612x3000x3824

DANE TECHNICZNE

SYSTEM SKŁADANIA
Z ZABEZPIECZENIEM HYDRAULICZNYM

Obecność dodatkowych elementów ochronnych w układzie 
hydraulicznym nie pozwoli operatorowi na naruszenie 
kolejności montażu/demontażu maszyny.

Zmniejsza się ryzyko uszkodzenia konstrukcji agregatu przez 
czynnik ludzki.

AUTOMATYCZNE ZATRZYMANIE MASZYNY W 
POZYCJI TRANSPORTOWEJ

Operator nie musi wychodzić z kabiny ciągnika, a nawet 
zwracać szczególną uwagę na blokowanie/odblokowywanie 
ograniczników transportowych podczas montażu/demontażu 
agregatu.

Skracany jest nieproduktywny czas pracy maszyny oraz eliminowana 
jest możliwość pomyłki operatora w usuwaniu ograniczników, czyli 
uszkodzenia urządzenia spowodowanego czynnikiem ludzkim.
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