
Kultywator uniwersalny U 497
typ

Jest to maszyna uprawowo-

ścierniskowa, która w razie potrzeby 

jest 100 % agregatem do upraw 

przedsiewnych oraz, jak zajdzie 

potrzeba pełnowartościowym 

agregatem podorywkowym. 

Cztero-belkowy kultywator 

z mocnym zespołem roboczym 

sprawdzi się na glebach lekkich, 

średnich i ciężkich. 

 

Spulchniacze śladów ciągnika 

Ząb kultywatora

Innowacyjny dyszel

Zaczepy

Włóka przednia

Nowoczesny agregat 
do upraw przedsiewnych i podorywkowych

NOWOŚĆ

Redlica 
300 x 60 x 10 mm

Redlica
ścierniskowa 

280 mm

Sprężyna 
90 mm x 13 mm

Wzmocnienie 
zęba

 90 mm x 11 mm

Zastosowanie zęba ze sprężyną
90 mm x 13 mm czyni kultywator 
uniwersalny U 497 
urządzeniem do najcięższych 
zadań uprawowych w ciężkich
warunkach polowych. 
Tak skonfigurowana maszyna 
uprawowa pozwala na pełne 
wykorzystanie dużej mocy
współczesnych ciągników rolniczych. 
Zastosowanie opcjonalnej redlicy 
ścierniskowej 260 mm daje najlepsze wyniki 
podcinania i mieszania resztek pożniwnych. 
Zęby agregatu dostarczane są przez 
renomowanego producenta. Redlice           
z trudnościeralnej stali wystarczą na wiele 
hektarów eksploatacji.

Kultywator otrzymał sprawdzony
już w innych maszynach dyszel                    
z innowacyjną bezobsługową końcówką 
zaczepu. Elementy ruchome wyposażone  
są w tuleje oraz podkładki ślizgowe 
wykonane z najtrwalszych tworzyw 
sztucznych.Regeneracja zaczepu nie 
generuje wysokich kosztów, wystarczy 
wymienić zużywające się elementy              
z tworzywa. W ten sposób dyszel wytrzyma 
cały okres eksploatacji maszyny.

Spulchniacze śladów ciągnika zakończone 
podcinaczami o szerokości 180 mm, 
amortyzowane na mocnych sprężynach, 
stanowią wyposażenie dodatkowe 
kultywatora uniwersalnego.

Montowana jest dodatkowo jako opcja 
doposażenia. Przed uszkodzeniem chronią 
ją masywne sprężyny, które rozciągają się 
przy zbyt dużym obciążeniu.

Maszyna w wersji zawieszanej posiada 
zaczep kat. II i III zgodny z normą ISO 
730. Maszyny półzawieszane wyposażono 
w III kategorię zaczepu 36 mm.
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Wskazane wyżej produkty oraz usługi zostały wprowadzone do oferty w wyniku realizacji projektu pt. „Zwiększenie konkurencyjności firmy 
Rolmako poprzez utworzenie innowacyjnego zakładu produkcyjnego w Gminie Września oraz wdrożenie wyników własnych prac B+R.”, nr wniosku 

o dofinansowanie RPWP.01.05.02-30-0449/15 zrealizowanego w ramach poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów 
gospodarki regionu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opcjonalne koła podporowe zaleca się stosować 
przy maszynach o szerokości 5,0 m i 6,0 m. 
Poprawiają one stabilizację pracy, zapewniają 
dodatkowe podparcie, co odciąża trzypunktowy 
układ zawieszenia ciągnika. Producent stosuje 
cztery koła podporowe, po dwa na stronę, 
mocowane na ramie maszyny w rozmiarze 
185/65-15.

Dane techniczne          

     SZEROKOŚĆ          LICZBA     ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM)*    WAGA (kg)**

       ROBOCZA            ZĘBÓW

         3,0 m                  19                      105                                    1145     

         3,5 m                  22                      120                                    1250 

         4,0 m                    26                      130                                    1395       

         4,0 m H                    26                      130                                    2125 

         4,5 m H                    28                      145                                    2215 

         5,0 m H                 32                      160                                    2385      

         6,0 m H                   38                      190                                    2720      

*) minimalne zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności               
od wyposażenia i warunków glebowych. 

**) waga maszyny zawieszanej z wyposażeniem standardowym, wersja półzawieszana 
plus 1280 kg.

Zalety U 497:
- Wysoka uniwersalność 
   zastosowania w uprawie
- Wysokie tempo pracy
- Niskie zapotrzebowanie na moc 
- Szeroka oferta elementów 
   wyposażenia 
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