
KÖZÉPMÉLY LAZÍTÓK
A Sumo által kínált lazítók a hagyományos, illetve a 

csökkentett menetszámú művelési rendszerek mellett  
remekül illeszkednek a legelő-ápolás technológiájába is.
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Miért lazítsuk 
a legelőt?
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A megnövekedett inputanyag 
árak mellett gazdasági érdekünk a 
legelőinken realizálható hozamot 
és minőséget optimalizálni a 
hatékonyabb talajművelés által.

A Sumo legelő lazító (GLS) 
pontosan ezt teszi lehetővé 
a mezőgazdasági termelők, 
lovardák és sportpályák részére 
termelő vállalkozások számára.

Mindezen műveletek olyan talajállapotot hagynak maguk után, mely biztosítja a maximális 
állományfejlődést, miáltal ellenállóbb lesz a növényzet a szélsőséges időjárási és 

csapadékviszonyokkal szemben.

A tárcsákat hidraulikus kettős működésű automata 
túlterhelés elleni védelemmel ellátott alacsony vonóerő 
igényű lazítókések követik. A munkemélység kézi csapos 
megoldással állítható 10 és 35 cm között. A lazítókések 
gyorscserélős keskeny szárnyas orrbetétekkel rendelkeznek.

2

A lazítókések után “cápauszony” kiképzésű 
nehéz tömörítőhenger fut, mely egy megfelelően 
átszellőztetett és visszatömörített felszínt hagy maga 
után a teljes munkaszélességben.

3 4 Opcionális tételként rugós-pálcás boronasor rendelhető, 
mely elegyengeti a felszínt.

1 Síklapú, csipkézett, egyedi felfüggesztésű tárcsasorral 
indít, mely elővágja a gyepet. A munkamélység 
egyetlen csavar segítségével állítható.

Egy menetben a GLS:  



Állítható elővágó tárcsák

Legelő lazító (GLS)

Először… 
A nyitó siklapú, csipkézett 
tárcsasor egyedi felfüggesztésű 
tartókarokon futva elővágja a 
felszínt. 
A tárcsasor több választható 
munkamélység pozícióval 
rendelkezik, mely egyetlen 
csavar segítségével állítható. 
Így lehetővé téve a lazítókések 
könnyű talajba hatolását.  

Másodszor… 
A lazítókések 20 mm 
vastag Hardox acélból 
készülnek, melyekre egy 
darabból készült keskeny 
szárnyas orrbetét kerül. 
Az orrbetét megemeli 
és aprózza a talajt - kézi 
csappal állítható - 10-35 cm 
munkamélységben. 

Lazítókések automata 
biztosítással  
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Harmadszor… 
Az 508 mm átmérőjű teljes 
munkaszélességben dolgozó 
tömörítőhenger egyenletes felszínt hagy 
maga után.
A “cápauszony” kiképzésű tüskék 
fontos szerepet játszanak a talaj 
átlevegőztetésében. Emellett a 
“cápauszony” biztosítja a henger 
folyamatos gördülését minden körülmények 
között. A henger eltömődésének elkerülését 
egy sor tisztítólemez biztosítja.

A “cápauszony” 
kiképzés  

És végül…
Az opcionálisan választható 
rugós-pálcás boronasor 
elegyengeti a felszínre 
kihúzott gyomokat és 
kisebb rögöket. A boronák 
gerendelye állítható a kívánt  
intenzitásnak megfelelően, 
valamint teljesen ki is 
emelhető a munkavégzésből.  

Egyengető boronasor 
(opcionális)  

SOKOLDALÚSÁG
A GLS művelőtagok munkaminősége lehetővé teszi az eszköz 
használatát akár az olajrepce egy menetben való elvetésére is.

A vetőmagok közvetlenül a 
lazítókések után juttathatók ki és 
mivel a kések között minimális 
mértékű a talajművelés, a 
talajfelszín szerkezete nem változik.

A GLS használatának 
következményeként a gyomok 
fejlődése erősen hátráltatott, így 
azok nem gátolják a kultúrnövény 
fejlődését, ezáltal kevesebb 
vegyszeres beavatkozásra van 
szükség.

A GLS lazítókései csereszabatosak 
a Trio művelőtagjaival, miáltal 
a GLS szántóföldi lazítóként is 
használható. Ez a tulajdonság 
igazán sokoldalú eszközzé teszi a 
GLS-t.
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MODELL 

3 Késes S/P 2.3m 2.5m 833mm Fix vázas 100+ 
3 Késes A/R 2.3m 2.5m 833mm Fix vázas 100+ 
4 Késes S/P 2.3m 2.5m 580mm Fix vázas 115+ 
4 Késes A/R 2.3m 2.5m 580mm Fix vázas 115+ 
5 Késes S/P 2.8m 2.9m 580mm Fix vázas 135+ 
5 Késes A/R 2.8m 2.9m 580mm Fix vázas 135+ 
     

MUNKA-
SZÉLESSÉG  

SZÁLLÍTÁSI 
SZÉLESSÉG

KÉS OSZTÁS TÍPUS  LE  

 



Alacsony ellenállsú lazító (LDS)

Az alacsony ellenállású lazítót 
kifejezetten úgy tervezték, hogy 
beilleszthető legyen a minimum művelési 
technológiákba. Az eszköz képes 
arra, hogy a tömörödött talajréteget 
megemelve feltörje azt, miközben a talajt 
a lehető legkisebb mértékben műveli. A 
csipkézett élű síklapú tárcsa elővágja a 
talajfelszínt, megkönnyítve ezzel az utána 
következő lazítókés talajba hatolását 

a szármaradványos terüeteken is. Az 
alacsony ellenállású szárnyas orrbetét 
megemeli és aprózza a talajréteget a 
teljes munkaszélességben, melyet egy 
különböző talajtípusokhoz igazítható 
tömörítőhenger követ. 
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Jellemzök
3, 3,5, 4 and 5m 
munkaszélesség

500mm késosztás

Automata túlterhelés 
elleni védelem állítható 
munkahengernyomással Síklapú csipkézett 

elővágótárcsák független 
gumibakos felfüggesztésen

Kézicsapos állítású alacsony 
ellenállású lazítókések 10-35 
cm közötti munkamélységgel

Hidraulikusan kiemelhető 
lazítókések a közúti 
szállításhoz

Kat. 3 és 4  
kapcsolószerkezet

Sumoseeder zöldtrágya 
vető felépítmény

MODELL  MUNKA- 
SZÉLESSÉG  

SZÁLLÍTÁSI 
SZÉLESSÉG  

TÍPUS  

    

LDS 3 T  3m 3.1m 500mm Fix vázas 

LDS 3 F  3m 3.1m 500mm Fix vázas 

LDS 3 R  3m 3.1m 500mm Fix vázas 

LDS 3 M  3m 3.1m 500mm Fix vázas 

LDS 3.5 T  3.5m 3.6m 500mm Fix vázas 

LDS 3.5 F  3.5m 3.6m 500mm Fix vázas 

LDS 3.5 R  3.5m 3.6m 500mm Fix vázas 

LDS 3.5 M  3.5m 3.6m 500mm Fix vázas 

LDS 4 T  4m 2.9m 500mm Hidr. Csuk. 

LDS 4 F  4m 2.9m 500mm Hidr. Csuk. 

LDS 4 R  4m 2.9m 500mm Hidr. Csuk. 

LDS 4 M  4m 2.9m 500mm Hidr. Csuk. 

LDS 5 T  5m 2.9m 500mm Hidr. Csuk. 

LDS 5 F  5m 2.9m 500mm Hidr. Csuk. 

LDS 5 R  5m 2.9m 500mm Hidr. Csuk. 

LDS 5 M  5m 2.9m 500mm Hidr. Csuk.    

      

KÉS OSZTÁS 
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Kézicsapos állítású alacsony 
ellenállású lazítókések 10-35 
cm közötti munkamélységgel

Közúti 
világításkészlet

4 fajta hengerkiképzés

T típusú gumiabroncsos 
henger - minimum művelésű 
technológiákhoz

R típusú duplagyűrűs henger 
- speciálisan a vetőgép 
felépítménnyel együtt használva

F típusú tüskés henger - 
szántóföldön és legelőkön 
való alkalmazásra

Munkavégző részek elrendezése Összecsukott állapotban

Két fajta késkiképzés 3 választható orrbetéttel

M típusú ékgyűrűs henger - 
univerzális felhasználásra

A kiegészítőként felszerelt 
Sumoseeder vetőegységgel az 
LDS lazító alkalmas arra, hogy 
az olajrepcét egy menetben, 
akár tarlóba elvessük rendkívül 
költséghatékony módon.



Jellemzők
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Függesztett szántóföldi lazító

A lazítókés orrbetétjének 
ék alakú kiképzése 
elősegíti a talajréteg 
feltörését és megemelését, 
miáltal a szárnyas profil 
kevesebb elenállással 
halad a talajban. 
Mindebből következik, 
hogy a Sumo lazítók 
vontatási teljesítmény 
igénye alacsony.

Az alacsony ellenállású 
de mégis aggresszív 
munkától a talaj kellően 
átszellőzik, javítva ezzel 
a talaj pórusszerkezetét. 
A Sumo palettáján 
található lazítók 
kíválóan alkalmasak 
másodlagos talajművelési 
műveletekre, sok 
esetben vetésre alkalmas 
talajállapotot hagyva 
maguk után.

MUNKA-
SZÉLESSÉG

SZÁLLÍTÁSI 
SZÉLESSÉG

KÉS OSZTÁSMODELL  

Sub 3 Késes S/P 

Sub 3 Késes A/R 

Sub 4 Késes S/P 

Sub 4 Késes A/R 

Sub 5 Késes S/P 

Sub 5 Késes A/R  

Sub 7 Késes S/P 

Sub 7 Késes A/R

2.7 m 

2.7 m 

2.8 m 

2.8 m 

3.4 m 

3.4 m  

4.55m 

4.55m

3.0 m 

3.0 m 

3.0 m 

3.0 m 

3.6 m 

3.6 m 

4.7m 

4.7m 

900 mm 

900 mm 

650 mm 

650 mm 

650 mm 

650 mm 

650mm 

650mm 

TÍPUS

Fix vázas 

Fix vázas 

Fix vázas 

Fix vázas 

Fix vázas 

Fix vázas

Fix vázas 

Fix vázas  

LE  

150+ 

150+ 

150+ 

150+ 

150+ 

150+

250+ 

250+  

Minden lazító V-kialakításű 
vászszerkezettel rendelkezik, 
mely kedvezően hat 
a lazítókések közötti 
anyagáramra, ezáltal azok 
közelebb kerülhetnek 
egymáshoz. 

250 x 150 x 16mm 
gerendelyprofil
Kat. 3 & 4 nagy 
teherbírású kapcsolókeret 
500mm maximális 
munkamélység
25mm lazítókés 
profilszélesség

Többször használható nyírócsapos-, 
vagy automatikus biztosítás
Kézicsapos mélységállítás 
Művelőelem cseréje egyetlen 
csavarral
Minden 2016 utáni modell 
opcionálisan elővágó tárcsasorral 
rendelhető
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Vontatott lazító

MODELL  

Sub 7 Késes Vontatott S/P 

Sub 7 Késes Vontatott A/R 

Sub 9 Késes Vontatott S/P 

Sub 9 Késes Vontatott A/R  

MUNKA-
SZÉLESSÉG 

 4.7m 

 4.7m 

 5.9m 

 5.9m  

SZÁLLÍTÁSI 
SZÉLESSÉG 

 2.9m 

 2.9m 

 2.9m 

 2.9m  

KÉS 
OSZTÁS 

 650mm 

 650mm 

 650mm 

 650mm  

TÍPUS  

 Hidr. Csuk. 

 Hidr. Csuk. 

 Hidr. Csuk. 

 Hidr. Csuk.  

LE  

 350+ 

 350+ 

 450+ 

 450+  

Jellemzők

A lazítókés orrbetétjének ék alakú kiképzése 
elősegíti a talajréteg feltörését és megemelését, 
miáltal a szárnyas profil kevesebb elenállással 
halad a talajban. Mindebből következik, hogy 
a Sumo lazítók vontatási teljesítmény igénye 
alacsony. 

Az alacsony ellenállású de mégis aggresszív 
munkától a talaj kellően átszellőzik, javítva ezzel 

a talaj pórusszerkezetét. A Sumo palettáján 
található lazítók kíválóan alkalmasak másodlagos 
talajművelési műveletekre, sok esetben vetésre 
alkalmas talajállapotot hagyva maguk után.  

250 x 150 x 16mm gerendelyprofil

Kat. 3 & 4 nagy teherbírású 
kapcsolókeret

500mm maximális munkamélység

25mm lazítókés profilszélesség

Többször használható 
nyírócsapos-, vagy automatikus 
biztosítás

Kézicsapos mélységállítás

Művelőelem cseréje egyetlen 
csavarral

Minden 2016 utáni modell 
opcionálisan elővágó 
tárcsasorral rendelhető

Minden lazító V-kialakításű vászszerkezettel 
rendelkezik, mely kedvezően hat a 
lazítókések közötti anyagáramra, ezáltal 
azok közelebb kerülhetnek egymáshoz.
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SUMOSEEDER
A Sumoseeder vető 
felépítményt úgy 
tervezték, hogy 
képes legyen 
pontosan adagolni 
az egészen apró 
magokat is. GLS, illetve 
LDS lazítóval kombinálva 
csökkenti a szükséges menetszámot 
és a beruházási költséget is.
A szabadalommal védett új Sumo ORGA magadagoló 
rendszer segítségével mindig pontos és egyenletes a 
kijuttatás. A különleges kialakításnak köszönhetően az 
adagolóhoz könnyű hozzáférni, így a leürítés, kalibrálás, ileltve 
tisztítás erőfeszítés nélkül elvégezhető.

Jellemzők
180 literes tartálykapacitás

Moduláris felépítés, 6-12 
kijuttató egységig, 2,5-6 méter 
munkaszélességben

Minden egyes kijuttatóegység 
saját csővezetékkel és 
felfogatókkal rendelkezik

Állítható univerzális magadagolás, 
vetőmagok széles skálájának 
kijuttatására

Radaros sebességmérés

RDS vezérlőterminál

Elektromosan hajtott 
ikerventillátorok

Kalibrálás egy érintéssel

Ventilátor fordulatszámmérés 
és alacsony tartályszint 
visszajelzés

Hektárszámláló

Haladási sebesség kijelzés

Tartálylámpa

Sűrűségtől és állagtól függetlenül a Sumoseeder vetőmagok széles skálájának kijuttatására alkalmas, 
úgy mint olajrepce, mustár, fűfélék és csigaölő pellet.

Kijuttató egység Univerzális kialakítással többféle gerendelyre erősíthető

Olajrepce Csigaölő pellet Fűmag Mustár



Sumo UK Ltd     
Redgates, Melbourne,  
York  YO42 4RG  

F  

+44 (0) 1759 319900 
+44 (0) 1759 319901 

www.sumo1.com     sales@sumo1.com  

A Sumo UK Ltd. fenntartja a bejelentés nélküli változtatás jogát. A prospektus-
ban bemutatott specifikációk irányadóak. A Sumo Uk Ltd. általános szerződési 
feltételei kérésre elérhetőek.

T

YOUR SUMO DEALER  

A Sumo hígtrágya és folyékony 
komposzt injektáló rendszer a GLS 
és LDS lazítókhoz lett opcióként 
kifejlesztve, mely két lazító már 
bizonyított a legelők és szántóföldek 
művelésénél.

Jellemzők
4” Bauer csatlakozó

Lengő “köldökzsinór” tartókar

Központi elosztófej

Lazítókésekhez flexibilis 
csővezetékek

Injektáló fejek a 
lazítószerszámokhoz

Az injektáló rendszer minden új 4 és 5 késes 
GLS és minden új LDS lazítóra felszerelhető.

A HÍGTRÁGYA INJEKTÁLÁS ELŐNYEI
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Folyékony műtrágya injektálás




