Hankmo-Lapiorullaäkeet

STARMIXER 6400 S

Yksilöllistä ylivoimaa
HANKMOjen ylivoimainen työteho ja erinomaiset muokkausominaisuudet ovat
osoitus vuosisadan aikana kertyneestä maanmuokkausosaamisesta.
HANKMO - lapiorullaäesmallisto muuntuu yksilöllisesti käyttäjän tarpeiden
mukaan. Vuosisadan mittainen kokemus eurooppalaisesta maanmuokkauksesta
on paketoitu moduulirakenteiseen mallisarjaan.
Hankmojen työleveydet ovat 3,2 m ; 3,8 m ; 4,6 m ja 6,4 m

Vähäisempi maan tiivistyminen
Terävät veitset tunkeutuvat helposti maahan ja niiden tiivistävä vaikutus on
lautasäkeitä huomattavasti vähäisempi. Traktorin tiivistävä vaikutus jää puoleen ja
peltolohko on kerta-ajolla valmis.

Lapio rullaäkeen etuja ovat mm.
-yksinkertainen ja kestävä rakenne
-helppo ja vähäinen huolto
-suuri työteho
-pieni vetovastus lautasäkeeseen verrattuna

Hankmo 320

HANKMO 320
Erinomaisista lannan multausominaisuuksistaan tunnetun TUME 320 äkeen
muokkaustehoa voidaan säätää teräakseleiden kulmaa muuttamalla. Se sopii yleisäkeeksi
multamaille ja hikeville hiedoille. Lisäpainottamalla HANKMO 320 soveltuu myös
kevyiden maiden sänkimuokkaukseen.

Säädettävät akselikulmat
Äkeiden muokkausvaikutusta voidaan muunnella säätämällä akseleita eri kulmiin. Mitä
vinommassa akselit ovat, sen voimakkaammin terät murtavat muokkauskerrosta.
Akselikulmien suuruus riippuu ennen kaikkea maalajista, kosteusolosuhteista ja
käytetystä ajonopeudesta

Hankmo 4600 S pakkerilla

Suurtehomallit 4600 S ja 6400 S
Hinattavat, kolmella tai neljällä peräkkäisellä
akselilla varustetut Hankmot ovat hyviä
ratkaisuja yhteiskäyttöön ja urakointiin.
Lisävarusteena on saatavilla myös
tiivistysjyrä, joka tasaa maan kylvökuntoon.
3800 – 4600 – 6400 mallien laakerointi

4600 S ja 6400 S mallit on varustettu kannatuspyörillä

Pitkäveitsiset HANKMOT – monessa lajissa lyömättömiä
Tehokas syysmuokkaus kolmella tai neljällä akseliparilla täyttää
kasvipeitteisyysvaatimukset. Lannan, kompostin ja maanparannusaineiden
multaus käy sujuvasti Hankmolla. Saat sillä myös tasaista kylvöalustaa sänkeen,
kynnökselle tai minimimuokatulle maalle. Pitkäveitsisillä Hankmoilla saat
valmista jälkeä haluttuun syvyyteen kerta-ajolla. Työteho on suurimmissa
malleissa jopa lähes 10 ha tunnissa!

HINATTAVA HANKMO 3800 S

TEKNISET TIEDOT
Työleveys , cm
Teräakseleita , kpl
Teräristikoita
Tehontarve, kW / hv
Paino , kg
Rengaskoko
Säädettävä teräakselin kulma
Teleskooppivetoaisa
Lisävarusteet
Tiivistysjyrä
Lisäpainot

Hankmo lapiorullaäkeet
320
320
6
47
50 / 68
510

3800 S
4600 S
6400 S
380
460
640
6/8
8
8
66/88
96
136
85/110
115 / 150 138 / 180
1200/1800 2050-2350 3100-3400
685/190*15" 12,5/80-18 12,5/80-18
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