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MOCNA RAMA 

R a m a M A N T I S z o s t a ł a 
zaprojektowana ze szczególnym 
uwzg lędn ien iem op t yma lnego 
rozkładu obciążenia na wszystkich 
sekcjach. Kompaktowa konstrukcja 
zapewnia odporność na naprężenia w 
polu i doskonałą zwrotność zarówno 
podczas pracy, jak i transportu.

ROZŁOŻENIE OBCIĄŻENIA

Dwie sprężyny umieszczone pomiędzy sekcjami bocznymi a ramą 
środkową umożliwiają mechanicznie częściowe przeniesienie ciężaru z 
sekcji centralnej na sekcje skrajne. Pozwala to na utrzymanie 
jednolitego ciśnienia na całej szerokości roboczej.
 
Szczelina łącząca dwie sekcje boczne, zaprojektowana specjalnie na 
końcu siłownika hydraulicznego, umożliwia niezależne ruchy każdej z 
sekcji. W konsekwencji możliwe jest uzyskanie ciągłego kontaktu 
wałów z glebą, nawet przy pracy w pochyłym terenie. 

WAŁ

Pierścienie umieszczone są na obrabianej termicznie osi 60 mm. 
Mocowanie do głównej konstrukcji zapewniają 2 wytrzymałe łożyska.

Walec jest również wyposażony w regulator, który umożliwia 
dokręcenie pierścieni.

WAŁ MANTIS

Zaprojektowane i wyprodukowane przez MORO Aratri wały MANTIS zapewniają optymalne zagęszczenie                    
i wyrównanie gleby. Przeznaczone są nie tylko do uprawy przedsiewnej, do idealnego przygotowania podłoża do 
siewu, ale także do uprawy pożniwnej, aby pomóc w zagęszczeniu i napowietrzeniu gleby, co z kolei skutkuje 
doskonałym kiełkowaniem roślin.



ROZKŁADANIE W POZYCJI ROBOCZEJ - SKŁADANIE W POZYCJI TRANSPORTOWEJ

Rozkładanie i składanie wału sterowane jest hydraulicznie z kabiny ciągnika. 
Centralne podnoszenie odbywa się za pomocą siłownika hydraulicznego jednostronnego działania, podczas gdy 
rozkładanie odbywa się za pomocą drugiego siłownika hydraulicznego dwustronnego działania.

WAŁ CAMBRIDGE

Pierścień Cambridge o ⌀ 520 mm jest idealny do 
zagęszczania gleby po wysiewie. Takie wałowanie 
powierzchni wspomaga kiełkowanie i umożliwia 
napowietrzanie korzeni.

Pierścienie zębate umożliwiają prawidłową uprawę 
nawet na luźnej glebie i nie powodują zapychania 
się wału.

WAŁ MANTIS



Dane wskazane w tym folderze są przybliżone. Opisane tutaj modele mogą zostać poddane modyfikacjom bez powiadomienia przez producenta. Rysunki i 
zdjęcia mogą odnosić się do wyposażenia opcjonalnego lub przeznaczonego dla innych krajów. Więcej informacji można uzyskać w naszej sieci sprzedaży.
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SZEROKOŚĆ 
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m

SZEROKOŚĆ 
ROBOCZA

m

WAGA Kg  
Cambridge 52 cm ILOŚĆ SEKCJI HYDRAULIKA KOŁA

MOC

HP Min.

MANTIS 6.3 2.50 6.30 3290 3 1 x D + 1 x S 11.5/80-15.3 80

DANE TECHNICZNE

V 1.3  Polacco

MORO Aratri s.r.l.

Via Gentile, 209 - 24056 Fontanella  (BG) 
-Italy- 

www.moroaratri.com  
mail@moroaratri.com 

Telefono: +39 0363 997766 
Fax:         +39 0363 907168 

MORO Aratri Polska 

F.H.U. Joanna Bojanowska 

Warszawska 47, 05-119 Michałów-Reginów, 
Polska 
NIP: PL 758-184-75-68 
  
joanna.bojanowska@moro-aratri.pl 
joanna.bojanowska@wstodole.eu 

Tel:       + 48 604 306 444 


