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Made in Italy 
since 1957



CRABBER 
Kultywator do minimalnej uprawy, zaprojektowany i skonstruowany zgodnie z filozofią MORO ARATRI. 
Charakterystyka zastosowanej stali i szczególna, skręcana konstrukcja z połączeniami śrubowymi sprawiają, że 
CRABBER sprawdza się idealnie nawet w bardzo trudnych warunkach pracy. Każdy ząb zabezpieczony jest śrubą 
ścinającą lub, jeśli jest wyposażony w technologię zabezpieczenia przeciw kamieniom Stone System, w podwójne 
sprężyny śrubowe. Duży prześwit pod ramą 85 cm zapewnia swobodny przepływ gleby, zapobiegając blokowaniu 
się resztek pożniwnych między zębami i umożliwiając doskonałe mieszanie gleby.



WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA 

Potrójna rama jest odpowiednia zarówno do płytkiej jak i intensywnej pracy. 10 zębów jest rozmieszczonych w 
taki sposób, aby równomiernie pracowały w glebie nie pozostawiając żadnych nieuprawionych fragmentów i 
zapewniały prawidłowe mieszanie resztek pożniwnych. Ponadto, system mocowania zębów pozwala na łatwe 
dostosowanie odstępów między zębami oraz kąta ich nachylenia.  

Kultywator CRABBER można wyposażyć w różnego rodzaju wały, odpowiednie do gleb suchych, mokrych lub 
zakamienionych. Wszystkie wały wyposażone są w regulację głębokości i rząd regulowanych tarcz 
wyrównujących.  

Kompaktowa konstrukcja pozwala kultywatorowi zachować optymalny środek ciężkości zarówno podczas pracy, 
jak i transportu.



STONE SYSTEM

System non-stop MORO ARATRI chroni kultywator 
przed uszkodzeniami gdy maszyna napotyka na 
przeszkodę. Zapewnia to bezpieczną pracę także w 
glebach zakamienionych.
 
Uwolnienie jest miękkie i bez wstrząsów, przy 
jednoczesnym zmnie jszeniu s i ły w miarę 
podnoszenia się zębów.
 
Kształt zębów gwarantuje optymalną kinematykę: w 
przypadku uderzenia ramię jest szybko kierowane 
poza glebę, pokonując przeszkodę.

TECHNOLOGIA
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WYJĄTKOWY

Siła działająca na dłuto, od 600 do 800 kg, pozwala 
na równomierną pracę gleby i stałą głębokość 
roboczą w różnych warunkach, i co szczególnie 
ważne, również w glebach zakamienionych. 

Specjalne elastyczne stale umożliwiają również ruchy 
boczne: STONE SYSTEM jest w stanie pochłonąć 
wszystkie naprężenia i zapewnić niezawodność oraz 
trwałość.



SKUTECZNY:

STONE SYSTEM umożliwia nieprzerwaną pracę w glebach 
zakamienionych. Dwie sprężyny śrubowe pozwalają zębom 
pokonywać przeszkody i szybko powrócić do pozycji roboczej.

WIDOK Z TYŁU:

Element STONE SYSTEM w 
pozycji roboczej i symulacja 
napotkania na przeszkodę.



COMPACT SYSTEM

Jest to system składania zaprojektowany przez MORO Aratri. 
Dostępny na życzenie, nie tylko zmniejsza podłużne obciążenie 
kultywatora podczas transportu, ale także pozwala znacznie 
zmniejszyć obciążenie układu podnoszenia ciągnika.

Podnośniki hydrauliczne obs ługiwane są z poziomu 
rozdzielacza hydraulicznego ciągnika. 

Po zakończeniu fazy otwierania zaczepy automatycznie blokują 
się, aby zapewnić ciągłość konstrukcyjną i idealne wyrównanie 
ramy.

Specjalny system prętów umożliwia obrót 
dysków/wału o ponad 90 stopni. Środek 
ciężkości kultywatora znajduje się dzięki temu w 
bardzo korzystnej pozycji, zmniejszając 
obciążenie układu podnoszenia ciągnika i 
ułatwiając transport drogowy.
 
Cały system jest montowany za pomocą śrub, a 
w razie potrzeby demontaż poszczególnych 
elementów nie wymaga skomplikowanych 
operacji.
 
Nawet po intensywnym użytkowaniu dokładność 
sprzężenia pozostaje niezmieniona

TECHNOLOGIA



Wszystkie elementy połączone są z ramą za pomocą śrub o klasie 10.9, co pozwala na uniknięcie połączeń 
spawanych.



TALERZE WYRÓWNUJĄCE \ 1

Głębokość roboczą talerzy wyrównujących 
można regulować w sposób ciągły za pomocą 
2 dedykowanych nastawników.

GŁĘBOKOŚĆ ROBOCZA

Głębokość roboczą można regulować w 
sposób ciągły za pomocą 2 siłowników 
hydraulicznych dwustronnego działania.

REGULACJA

TALERZE WYRÓWNUJĄCE \ 2

2 zewnętrzne talerze można regulować 
osobno. Po wyjęciu trzpienia i dzięki 
wygodnemu uchwytowi, talerze mogą 
zostać złożone do transportu drogowego.

3 POZYCJE ZĘBA

Zęby wyposażone w zabezpieczenie kołkowe 
można regulować w 3 różnych pozycjach. 
Pozwala to na dostosowanie potrzebnego 
efektu przenikania do gleby i tym samym na 
adaptację kultywatora CRABBER do różnych 
warunków.



TALERZE

Każdy model CRABBER wyposażony jest w rząd 8 
wklęsłych talerzy wyrównujących, umieszczonych 
w przeciwległych parach. Przeciwne nachylenia, 
dopasowane do tarcz wklęsłych, umożliwiają 
wyrównanie g leby, która wcześniej by ła 
poddawana działaniu zębów, co pozwala uniknąć 
nierównej pracy i powstawania bruzd.

ZĄB

Każdy ząb składa się z 3 wymiennych części:

 
• dłuto z hardoxu  
• 2 skrzydła boczne  
• płyty prowadzące glebę

 
Zęby kultywatora CRABBER są przetestowane 
pod kątem niskiej absorpcji mocy, co pozwala na 
optymalizację zużycia paliwa.

WYPOSAŻENIE

AMORTYZOWANE TALERZE WYRÓWNUJĄCE

•  Wklęsły talerz jest wyposażony w cztery 
gumowe elementy amortyzujące o średnicy 40 
mm, które chronią tarcze w przypadku 
napotkania na przeszkodę.

•  Uszczelka zapewnia ochronę łożysk, które 
dzięki temu nie wymagają konserwacji. 

•  Specjalne elastyczne stale nadają talerzowi 
nośną elastyczność boczną, która jest w stanie 
pochłonąć wszystkie naprężenia i zapewnić 
niezawodność i trwałość.



WAŁ PIERŚCIENIOWY - RN
Klinowe pierścienie zapewniają doskonałe rozdrabnianie i pasmową kompresję, zapewniając odpowiedni 
drenaż. Redlice utrzymują wał w czystości i usuwają z niego resztki pożniwne. Przeznaczony do lekkich gleb 
bez kamieni.
WAGA: 520 kg 
ŚREDNICA: 615 mm   

WAŁ TALERZOWY - RD
Tarcze nacinają i kompresują glebę, zapewniając lepszą absorpcję wody. Przeznaczony do gleb kamienistych i 
mokrych, z obfitymi resztkami pożniwnymi. 
WAGA: 625 kg  
ŚREDNICA: 600 mm

WAŁ RUROWY – RA
Wał rurowy pozostawia glebę luźną i stwarza dobre warunki do siewu. Przeznaczony do suchych i lekkich gleb 
bez kamieni.
OPCJA 1 OPCJA 2
WAGA: 300 kg WAGA: 350 kg
ŚREDNICA: 500 mm ŚREDNICA: 600 mm
LICZBA RUR: 9   LICZBA RUR: 10

WAŁY
Wał pierścieniowy wyposażony jest w redlice. 
Dz ięk i spec ja lnemu regu la torowi można 
dostosować odległość redlic od wału. 



CRABBER CRABBER  
MODEL LICZBA 

ZĘBÓW
SZEROKOŚĆ 

ROBOCZA
m

DŁUGOŚĆ 
ROBOCZA

m

SZEROKOŚĆ 
TRANSPORTOWA

m

DŁUGOŚĆ 
TRANSPORTOWA

m

ODLEGŁOŚĆ 
MIĘDZY 
ZĘBAMI

cm

PRZEŚWIT POD 
RAMĄ

cm
WAGA 

kg
MOC

HP MAX *

CRABBER 10 B 300 CS 10 3,00 3,60 3,00 2,10 30 85 1520 120-240 250

CRABBER CRABBER  
MODEL LICZBA 

ZĘBÓW
SZEROKOŚĆ 

ROBOCZA
m

DŁUGOŚĆ 
ROBOCZA

m

SZEROKOŚĆ 
TRANSPORTOWA

m

DŁUGOŚĆ 
TRANSPORTOWA

m

ODLEGŁOŚĆ 
MIĘDZY 
ZĘBAMI

cm

PRZEŚWIT POD 
RAMĄ

cm
WAGA 

kg
MOC

HP MAX *

CRABBER 10 S 300 CS 10 3,00 3,60 3,00 2,10 30 85 1940 120-240 250

DANE TECHNICZNE



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 

V 1.3  Polacco

Dane wskazane w tym folderze są przybliżone. Opisane modele mogą podlegać modyfikacjom bez uprzedzenia producenta. Rysunki i zdjęcia mogą odnosić 
się do wyposażenia, które jest opcjonalne lub przeznaczone dla innych krajów. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszą siecią sprzedaży.

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 


