


Комбинатора CULTIRAPID R-line е 
изключително иновативно оборудване за 
предсеитбена подготовка на почвата и оформяне 
на леглото за семената.
Представлява гъвкава модулна система 
перфектно приспособима към изискванията на 
клиента.Възможноста за замяна на различните 
работни елементи позволява използването 
на машината, както през есента така и през 
пролетта.

Уникалната полунавесна конструкция е чудесна 
алтернатива на роторните брани при значително 
по-ниски разходи и отлични агрономически 
резултати. работната скорост е в диапазона 5 - 15 
км./час

• Хидравлично сгъваема рама на 2 секции

• Агрегатиране към трактора с напречна греда

• Комплект разрохкватели зад гумите на 
трактора

• Нивелиращи греди с твърдо окачване, 
регулируеми по височина

• Дискова секция с назъбени плоски дискове 
и диаметър 510 мм. монтирани на вал 
шарнирно свързан с рамата посредством 
тройно защитени лагери патентована 
система на ma/ag

CULTIRAPID R-LINE
ЗА ПРЕДСЕИТБЕНА ПОДГОТОВКА НА ПОЧВАТА

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

УНИКАЛНО ОБОРУДВАНЕ
ЗА РАЗЛИЧНИ ОБРАБОТКИ



ИНОВАТИВНА РАБОТНА СИСТЕМА 
С ПАТЕНТ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЕ MI2001A001621

• Разрохкватели с квадратни пружини 
25х25 мм. разположени в два реда или 
култиватори с гъвкави пружини 32х12 
мм. ,разположени в три реда. Механична 
или хидравлична промяна на работната 
дълбочина посредством лостов механизъм с 
триточково окачване ( патент на ma/ag)

• Два реда самопочистващи се звездообразни 
дискове с диаметър 510 мм. монтирани на 
вал шарнирно свързан с рамата посредством 
тройно защитени лагери - патентована 
система на ma/ag

• Заден стабилизиращ и подравнителен 
валяк , необходим за перфектен резултат. 
Предлага се в различни варианти по заявка

• Колесар с хидравлично управление

• Светлоотразителен панел и светлини



COMBINED CULTIRAPID R-LINE
ГЛАВНИ ЕЛЕМЕНТИ
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ФАЗА 4
ПОДРАВНЯВАНЕ

ФАЗА 3
РАЗРОХКВАНЕ И РАЗДРОБЯВАНЕ

 Разрохкватели с квадратни пружини 
25х25 мм. разположени в два реда или 
култиватори с гъвкави пружини 32х12 
мм.,разположени в три реда. Независима 
рама

 Два реда самопочистващи се звездообразни 
дискове с диаметър 510 мм. монтирани 
на вал шарнирно свързан с рамата 
посредством тройно защитени лагери 
патентована система на ma/ag. Това е най-
важния и иновативен елемент нащината

 Заден стабилизиращ и подравнителен 
ролер , необходим за перфектен резултат.
Предлага се в различни варианти по заявка

 Колесар с хидравлично управление . По 
заявка може да бъде оборудван с гуми с 
различни размери.

 Светлоотразителен панел и светлини
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ФАЗА 2
ДИCKOBA CEKЦИЯ

ФАЗА 1
ПОДГОТВИТЕЛНА ФАЗА

1 Греда за агрегатиране към трактора. Тази 
система е изключително удобна при работа 
с машината в краищата на полето.

 Комплект разрохкватели разположени зад 
гумите на трактора с цел елиминиране на 
уплътняването на почвата.

 Подравнителни греди с твърдо окачване и 
регулируеми по височина.

 Дискова секция с назъбени плоски дискове 
и диаметър 510 мм. монтирани на вал 
шарнирно свързан с рамата посредством 
тройно защитени лагери патентована 
система на ma/ag

 Механична или хидравлична промяна на 
работната дълбочина посредством лостов 
механизъм с триточково окачване ( патент 
на ma/ag)



Култиватори разположени на гъвкави пружини 
със сечение 32х12 мм. в три редици. Използва се 
за леки почви

Хидравличното регулиране (опция) на работната 
дълбочина в диапазон 10 - 25 см. се осъществява 
директно от трактора и позволява бърза промяна 
в зависимост от условията. Механично регулиране на работната дълбочина

Разрохкватели разположени на пружини с 
квадратно сечение 25х25 мм. в две редици. 
Използва се на тежки почви.

ПРЕДИ ОБРАБОТКА СЛЕД ОБРАБОТКА

РАМА НА КУЛТИВАТОРНАТА ГРУПА С НЕЗАВИСИМО ОКАЧВАНЕ

КОМПЛЕКТ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА РАБОТНАТА ДЪЛБОЧИНА



Новата въртяща се система за поддръжка на 
лагерите на валовете на дисковата система 
позволява висока устойчивост при различни 
условия. Специфичния дизайн и здравината са 
плод на 40 годишния опит на ma/ag.

Задно разположения ролер с механично 
регулиране има за цел финално разрохкване и 
подравняване на почвата за перфектна сеитба.
Всички ролери са монтирани на стоманени 
подпори - патент на ma/ag

УПЛЪТНЯВАЩ РОЛЕР

КЛЕТЪЧЕН РОЛЕР

ПРЪСТЕНЧАТ РОЛЕР

ГЛАДЪК РОЛЕР

СТАБИЛИЗИРАЩИ И 
ПОДРАВНИТЕЛНИ РОЛЕРИ

ЛАГЕРНА ОПОРА
ЗА ДИСКОВАТА СЕКЦИЯ



ВЕРСИЯ С КВАДРАТНИ ПРУЖИНИ 25х25 ММ. РАЗПОЛОЖЕНИ В 2 РЕДА
МОДЕЛ Р. ШИРИНА (м.) ТР. ШИРИНА (м.) ТЕГЛО (кг.) К.С.

CTRI R-LINE 40/2Q 4,00 2,55 3830 150/170

CTRI R-LINE 50/2Q 5,00 2,55 4320 170/210

CTRI R-LINE 60/2Q 6,00 2,55 5280 210/240

VERSION WITH FLEX SPRINGS 32X12 mm ARRANGED ON 3 WORKING ROWS
МОДЕЛ Р. ШИРИНА (м.) ТР. ШИРИНА (м.) ТЕГЛО (кг.) К.С.

CTRI R-LINE 40/2F 4,00 2,55 3500 150/170

CTRI R-LINE 50/2F 5,00 2,55 4200 170/210

CTRI R-LINE 60/2F 6,00 2,55 5050 210/240

MADE IN ITALY- CEE

СГЪВАЕМА РАМА ЗА ТРАНСПОРТ

Теглото може да се различава от посоченото в зависимост от конфигурациата.

26011 CASALBUTTANO (Cremona) - ITALIA
www.ma-ag.com - E-mail: info@ma-ag.com

Head office and production: Via Giovanni Paolo II, 12
Tel. +39 0374 363119 - Fax +39 0374 360406

Administrative office: Via Bergamo, 7/b
Tel. +39 0374 362680 - Fax +39 0374 362280

ВНОСИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ
“ ИМТРЕЙДИНГ СС” ООД

гр.Силистра
ул.”Отец Паисий” 5

тел.+359 89 704 8626
тел. +359 89 797 9807
тел. +359 89 797 9808


