
Nostolaitesarka-auroja
Agrolux nostolaitesarka-auroja on saatavana 2-5 siipisenä. Aurojen 
kehitystyön tavaoitteena on ollut antaa käyttäjälle erinomainen kyntötulos, 
helppo säädettävyys ja paras mahdollinen taloudellisuus. Nämä tavoiteet on 
saavutettu uudenaikaisten rakenneratkaisujen ja toimivien yksityiskohtien 
avulla, sekä hyödyntämällä viirmeisin tietotaito käytetyistä materiaaleista



Agrolux
sarkaauramallisto

Teräluku
2 3 4 5

Agrolux
aura malli

Siipiväli
cm

Ojaskorkeus
cm

Paino
 kg

Paino
kg

Paino
kg

Paino
kg

MT 90/100 75/80 465 660 850 1025
MS 90 75/80 425 570 725 870

Laukaisulaite: S = Murtopultti, T= Hydraulinen.

Pidätämme kaikki oikeudet rakennemuutoksiin.
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Lisävarusteet 

Vahva runko: (150x150mm) Djaskoteloiden
kiinnitysoultit ovat rungossa holkeilla tuetut
2-4 siipiseen on mahdollista asentaa lisäsiipi.

Tukipyörä: 
Kammella säädettävä traktorikuvioinen
kumituki- pyörä (574x213mm) tai
teräs- pyörä (500x160mm).

Kärki: Agrolux terän
kärki on erityisen pitkä
ja sen rakenne
mahdollistaa tasaisen
kulimisen koko
käyttöiälle. Terän
rakenne varmistaa
hyvän maahakui-
suuden ja kärjen
muoto murtaa
tehokkaasti kyntöan-
turaa. Pitkässä,
vahvassa kärjessä on
paljon kulumisvaraa.
Agrolux-siiven kärki, vannas ja siiven etureuna

muodostavat tasaisen
kokonaisuuden. 

Tämän ansiosta 
siipeen kohdistuva 

rasitus jakaantuu 
tasaisesti, vetotehon tarve 

pienenee, kuluminen on vähäisempää ja maan tartttuminen 
siipeen pienempää muihin auroihin verrattuna.

Vetolaite 
          on säädettävissä

sivusuunnassa
traktorin raide-

leveyden mukaan.

Viilun leveys
 on säädettävissä

portaittain
 30-40-45cm
 (14, 16, 18”).

Laukaisulaita:
 Täysautomaattiset

kaasuhydrauliset
laukaisimet ovat

teräkohtaisia.
Jokaisen terän

laukaisuherkkyys voidaan
säätää yksilöllisesti.

Laukaisuvoima on helppo säätää
laajalla säätöaluella. Laukaisulaitteen

geometria mahdollistaa suuren laukaisu-
korkeuden sekä sivuttaislaukaisun, jolloin

jatkuva kyntö onnistuu hyvin. Aura on
saatavissa myös murtopultilla varustettuna.

Siipi: AX on ruuvimainen siipimalli, joka soveltuu useimmille
maalajeille. Se tekee selkaästi erottuvan viilun ja toimii tehokkaasti
kynnettäessä 12-28 cm.n syvyteen. Vetotehon tarve on vähäinen.
Tarttuvia maalajeja  kynnettäessä kynnettaessä suositellaan AXP-

siipeä. AXP on malliltaan kuten AX-siipi, mutta se on valmistettu 
muovista

Hydraulinen veto-
kartun säädin.

Kuminen tukipyörä
(574x213mm)

Teräksinen tukipyörä
(500x160mm).

Kiekkol. on saatavina
joustavina tai
kiinteinä.

Esiaura
EM / EG.

Veitsileikkuri,
kuorin ja
maapuoli-
leikkuri.

www.hankkija.fi
www.agrolux-ploughs.com




