
ISSUE no. 13
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FÜGGESZTETT TRIO  
Multipacker tömörítő 

henger a kiváló 
nedvesség megőrzésért

A tárcsák aprítják és 
keverik a talajt 

Az oldallemezek innovatív kialakítása lehetővé teszi azok 
kilengését, mellyel a szálíltási szélesség is csökkenthető. 

A Sumo Trio - melyet az Egyesült 
Királyságban fejlesztenek és gyártanak - 
egy különleges, nevéből adódóan három 
tagból álló munkaeszköz, melynél a 
művelő tagokat úgy alakították ki hogy az 
eszköz egy menetben tudja a talajt akár 
magágy minőségig megművelni. 

Világszerte 
több, mint 2500 
Trio műveli a 
talajt.  

MODELL 

Trio 2.5  
S/P 

Trio 2.5  
A/R  

Trio 3 
S/P  

Trio 3  
A/R  

Trio 3.5  
A/R  

MUNKA- 
SZÉLESSÉG

2.4m  

2.4m  

 2.9m  

2.9m  

3.4m  

SZÁLLÍTÁSI
SZÉLESSÉG  

 2.55m  

 2.55m  

 3.0m  

 3.0m  

 3.5m  

LAZÍTÓK
SZÁMA  

 5

 5

 6  

 6  

 6  

TÖMEG

 2468kg  

 2515kg  

 2795kg  

 2855kg  

 3070kg  

KÉS 
OSZTÁS

 500mm  

 500mm  

 500mm  

 500mm  

 587mm  

TÍPUS

Merev  

Merev  

Merev  

Merev  

Merev  

ELSŐ TAG 
A lazítókések automata hidraulikus 
túlterhelés elleni védelemmel, illetve 
nyírócsapos biztosítással is elérhetőek.A 
könnyű vontatású lazítókések egy 
rendkívül masszív vázszerkezetre vannak 
erősítve 500 mm osztásközzel a 2,5, 
illetve 3 m-es modelleken, valamint 587 
mm osztással a 3,5 méteres modellen 
a megfelelő anyagáramlás eléréséhez. 
A munkamélység 400 mm-ig állítható 
(a kések hegyénél mérve) az állítócsap 
megfelelő furatba helyezésével. A 
túlterhelés ellen védő munkahengerek 
kettős működésűek, lehetővé téve a 
lazítókések kiemelését, mely megkönnyíti 
a mozgást a forgóknál, illetve szállításkor.

 LE  

120 - 190  

120 - 190  

140 - 280  

140 - 280  

180 - 300  

A lazítókések 
400mm 

mélységig 
dolgoznak

400mm 
maximális 
munkamélység

Az egyedi kialakítású védelem lehetővé 
teszi a lazítókések teljes hátracsuk-
lását anélkül, hogy beleütköznének a 
tárcsákba.  
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A két sorban elhelyezett 
csipkézett homorú 
művelőtárcsák páronként 
független felfüggesztésűek. 
A tárcsák csapágyai 
hármas tömítettségűek és 
zsírzógombbal ellátottak. A 
tárcsatag teljes egészében 
és egyszerűen leszerelhető.  

A páronként közös 
tengelyen lévő tárcsák 
kedvezőtlen körülmények 
között is megfelelő munkát 
végeznek.

A néhány csavarkötéssel 
leszerelhető tárcsatag 
eltávolításával a Trio-
val sekély lazítást is 
végezhetünk, mely 
művelet talajkímélő és 
nedvességmegőrző volta 
miatt kedvező lehet az 
olajrepce vetése előtt. 

KÖZÉPSŐ TAG ZÁRÓ TAG

 

A szabadalmaztatott 
Multipacka- henger alapját 
egy 510 mm átmérőjű palást 
adja, melyen csavarozott 
szekcionált tarajos gyűrűk 
biztosítják, hogy minden 
időjárási körülmény között 
megfelelően gördüljön a 
talajfelszínen. A tarajos 
gyűrűk ék profilja rögtörő 
hatást is kölcsönöz a nehéz 
tömörítő hengernek.
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VONTATOTT MEREV VÁZAS TRIO

A 3 és 3,5 m munkaszélességű  
Trio-k merev vázas vontatott  
kivitelben is elérhetőek.  

3.0m  

3.5m  

3.0m  

3.5m

 3.25m  

 3.75m  

 3.25m  

 3.75m   

6

6

6

6

500mm  

583mm  

500mm  

583mm

MODELL MUNKA-
SZÉLESSÉG

Trio 3 Vontatott A/R  

Trio 3.5 Vontatott A/R  

Trio 3 Vontatott C/W   
Első tárcsasorral A/R

Trio 3.5 Vontatott C/W 
Első tárcsasorral A/R

  

  

SZÁLLÍTÁSI
SZÉLESSÉG

 

LAZÍTÓK
SZÁMA

TÖMEG TÍPUS

 Merev 

 Merev 

 Merev  

 Merev   

LE

 175 - 325  

 200 - 350  

 200 - 350  

 200 - 390   

Tarlótól a magágyig a  
felhasználók 85%-nál.

AZ OPCIÓK TARTALMAZZÁK:  
Előtét tárcsasor.

Zöldtrágya vető felépítmény.

Habbal töltött gumiabroncs tömörítőhenger.

Az előtét-, illetve az elmunkáló tárcsamező,  
valamint a lazítókések is leszerelhetőek.
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SUMOSEEDER
A mezőgazdasági területek 
zöldítése érdekében a 
talajművelő gépekre 
szerelt zöldtrágya-, 
illetve aprómag vető 
felépítmények alkalmazása 
egyre nagyobb teret hódít.

A Sumoseeder ráépíthető közel az összes Sumo gyártmányú talajművelő gépre, 
amelyekkel így az olajrepce- és mustármagon át a mikrogranulátumokig input 
anyagok széles skálája kijuttatható.
Az új Sumo ORGA mérőrendszer segítségével nagy fokú pontosság érhető el 
a kijuttatandó anyagok adagolásakor függetlenül az anyag sűrűségétől, vagy 
halmazállapotától. Mindehhez egyszerű konstrukció és könnyű hozzáférés 
párosul mind a kalibráláshoz, leürítéshez és tisztításhoz.
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180 literes tartálytérfogat
Moduláris kialakítású 6-12 csöves 
elosztó és kijuttató a 2,5-6 méteres 
munkaszélességig.
Minden kijuttatófej saját 
csővezetékkel és szerelékekkel 
rendelkezik.

Az állítható kijuttatófejek az 
alkalmazások széles skáláját teszik 
lehetővé.
Radar vezérelt sebességmérés.
RDS Wizard vezérlőegység.
Iker elektromos ventillátorok.

Sumoseeder takaróponyva Tipikus Trio-val vetett olajrepce  

“A Trio-ra 
szerelt vetőgép 
felépítménnyel 

kiváló minőségű 
előveteménnyel 
indulhatunk neki  

a télnek.” 



Ezek a tulajdonságok egy rendkívül 
robosztus és tartós egymenetes 
talajművelő géppé teszik a Triot, akár 
600 lóerős erőgépek számára is.

A vontatott Trio 
munkavégző elemei a 
függesztett verzióról 
származnak, az alábbi 
kiegészítésekkel: 
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A vontatott Trio-hoz automata 
túlterhelés elleni biztosítás és 
gumiabroncsos tömörítőhenger  
is választható.

A gép a Sumo “level-hitch” vízszintező 
mechanizmussal tervezett vonórúddal 
kezdődik, mellyel a vonószem megfelelő 
szögben állása biztosított, csökkentve ezzel 
annak terhelését és kopását. 

A robosztus vázszerkezet kellő merevséget és 
stabilitást biztosít a gondtalan munkavégzéshez 
a gép teljes élettartama során.

A hátsó futómű részeként 600mm széles 
alacsony nyomású gumiabroncsok feszülnek 
a fékezett tengelyeken. A közúti közlekedés 
előírásainak LED jelzőlámpák tesznek eleget.

KÉS 
OSZTÁS

MODELL 

TR Trio 3.5 S/P  

TR Trio 3.5 A/R  

TR Trio 4.0 S/P  

TR Trio 4.0 A/R  

TR Trio 4.5 S/P  

TR Trio 4.5 A/R  

TR Trio 5.5 S/P  

TR Trio 5.5 A/R  

TR Trio 6.5 S/P  

TR Trio 6.5 A/R   

MUNKA-
SZÉLESSÉG 

SZÁLLÍTÁSI
SZÉLESSÉG

7  

7  

7  

7  

9  

9  

11  

11  

13  

13   

TÍPUS  

Hidr. Csukható  

Hidr. Csukható  

Hidr. Csukható   

Hidr. Csukható  

Hidr. Csukható  

Hidr. Csukható  

Hidr. Csukható  

Hidr. Csukható  

Hidr. Csukható  

Hidr. Csukható     

LE

225-390 

225-390 

260-400 

260-400 

300-450 

300-450 

360-500 

360-500 

450-600 

450-600   

3.5m  

3.5m  

4.1m  

4.1m  

4.6m  

4.6m  

5.6m  

5.6m

6.6m

6.6m

3.0m 

3.0m 

3.0m  

3.0m  

3.0m  

3.0m  

3.0m  

3.0m  

3.0m  

3.0m   

LAZÍTÓK 
SZÁMA

 500mm  

 500mm  

 570mm  

 570mm  

 500mm  

 500mm  

 500mm  

 500mm  

 500mm  

 500mm   

VONTATOTT TRIO   

Kézi csapos mélységállítás a 
lazítókéseknél.

Hézagoló lemezes állítás az első 
munkahengernél.

Kézicsapos állítás a tömörítőhengernél.



A Sumo Trio egy kiváló 
munkagép, mely lehetővé teszi 
a megfelelően visszatömörített 

magágy elkészítését akár 
egy menetben a legnehezebb 

talajtípusokon is, ezzel jelentős 
megtakarításokat eredményezve 

a hagyományos művelési 
rendszerekkel szemben.  
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F  
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ÜZEMANYAG MEGTAKARÍTÁS ÉS CSÖKKENTETT SZÉNDIOXID KIBOCSÁTÁS 
Azok a gazdálkodók, akik Sumo Trio-t használnak jóval kevesebb üzemanyag felhasználásával 
termesztik növényeiket, melynek nagy hatása van az általános jövedelmezőségre. További 
előny a széndioxid kibocsátás csökkenése, mely a kevesebb felhasznált üzemanyag, valamint 
a forgatás nélküli talajművelés miatt kevesebb talajból származó káros gázkibocsátás 
együttes hatásaként jelentkezik. Egyetlen Trio használata hagyományos eke helyett egy 200 
hektáros szántóföldön egy év alatt megtakarítaná a Sumo gyáregységének három éves CO2 
kibocsátását. 

A Sumo nagy hangsúlyt fektet a kutatás-fejlesztésre annak 
érdekében, hogy a kopóalkatrészek hosszabb élettartamúak 
és felhasználóbarátabbak legyenek. A talajművelő gépek 
körében megfigyehető, hogy a Volfram-Karbid kopásálló 
bevonatok egyre nagyobb szerephez jutnak az alkatrészek 
élettartamának növelése érdekében. A Sumo éppen ezért 
tette meg a megfelelő lépéseket, hogy ezt a technológiát 
a saját gyárán belül alkalmazni tudja, ezzel biztosítva a 
kopásálló bevonat kifogástalan minőségét és a művelő 
tagokra való forrasztás precizitását.

Az “LD- Low Disturbance” könnyű vontatású orrbetét 
kifejlesztését az olajrepce térhódítása eredményezte. Az 
egy darabból öntött kis meredekségű orrbetét a talajt 
megemelve megszünteti a tömörödést miközben minimális 
mértékben műveli azt, ezzel is mérsékelve a betakarítás 
utáni árvakeléseket.

Eredeti Sumo alkatrészek használatával biztosítható, hogy 
munkagépünkből mindig a maximumot hozhassuk ki és 
maradéktalanul elvégezhessük azt a feladatot, amire az 
eszközt tervezték.

KOPÓALKATRÉSZEK

Szár

4” Szárny

Csekély művelésű orrbetét

Szárny

Kopóél

Alap kivitelű Concord orrbetét

Szár

8” Szárny

Kombi orrbetét

4” Szárny




