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NORMANDIE
Kompaktiškų lėkštinių skutiklių gama

NORMANDIE yRA 
uNIvERsAlūs DIDElIO 
NAšuMO skutIklIAI, tObulAI 
įDIRbANtys DIRvą pRIEš 
sėją.

Šių kompaktiškų padargų, nors ir didelio 
arba labai didelio pločio, konstrukcija 
leidžia tobulai prisitaikyti prie paviršiaus 
profilio. 

Ražienų skutimas yra vienas iš pirmųjų 
įdirbimų po derliaus nuėmimo.

Toks kultivavimo būdas yra svarbus 
technikos progreso veiksnys.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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NORMANDIE
Kompaktiškų lėkštinių skutiklių gama

Lėkščių skersmens 
pasirinkimas
• 460 x 5 mm (pasirinktinai)
• 510 x 5 mm
• 560 x 6 mm (pasirinktinai)
• 560 x 6 mm dideli frezos 

dantys (pasirinktinai)
Įgaubtos lėkštės, pagerina augalų 
likučių pjaustymą.
Mazgai nereikalauja techninės 
priežiūros

Atskirtos darbinės 

dalys
• Geriau prisitaiko prie paviršiaus 

dirbant dideliu greičiu
• Užvažiavus ant kliūties atsilenkia 

15 cm aukštyn.
• Lėkštės laikiklis sustiprintas, 

didesniam tvirtumui ir tikslumui 
dirbant dideliu greičiu.

•  

•  

•  

•  

Pakaba su 4 apvaliais tampriais 
elementais iš natūralaus 
kaučiuko. 
Laikikliai štampuoti mūsų kalvėse, 
parinktas profilis geresniam likučių 
praleidimui be užsikimšimų.
Standūs, kad geriau išlaikytų 
nustatytą lėkštės kampą 
(mažėjant skersmeniui)

Galiniai padargai 
Platus volų pasirinkimas 
optimaliam įdirbimo užbaigimui

kompaktiški lėkštiniai 
skutikliai GREGOIRE 
bEssON įdirbimo padargai 
sujungia efektyvumą 
(darbinis gylis nuo 5 iki 12 
cm) ir darbo našumą (nuo 3 
iki 14 ha/val.). 

Siekiant išpildyti jūsų 
reikalavimus, padargų gamoje 
yra pakabinami standūs, 
suskleidžiami ir pusiau pakabinami 
modeliai.

• 

• 



6

NORMANDIE
Kompaktiškų lėkštinių skutiklių gama

Sukabintuvas
Pakabinamas standus: kat. 2 - kat. 
3N ir kat. 3
Pakabinamas suskleidžiamas: kat. 
3N - kat. 3 - kat. 4N

Gylio reguliavimas
Gylis reguliuojamas hidrauliškai 
iš kabinos (pasirenkama įranga), 
naudojant hidraulinius cilindrus.

Transportavimas 
Pakabinamas standus, kraštinė lėkštė užlenkiama (tik 3 m)

Pakabinamas, dvi sekcijos suskleidžiamos

2,50 m transportavimo plotis lankstesniam panaudojimui

PF PR

↔
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NORMANDIE SP 2
Prikabinamas prie traktoriaus nuo 120 iki 200 AG

vilkties reguliavimas 
• mechanine sriegine trauke
• Paprastas gylio reguliavimas
• Su papildomai užsakomu cilindru

Gylio reguliavimas
Gylis reguliuojamas hidrauliškai iš 
kabinos. 

prikabinamo skutiklio 
NORMANDIE 2 sekcijos 
suskleidžiamos ant 
centrinės rėmo sijos

Centrinė važiuoklė (tarp lėkščių 
ir volo) palengvina manevravimą 
keliuose ir galulaukėse.

Ši padargų gama skirta 
platiems laukams ir aukštam 
darbo našumui iki 8,5 ha per 
valandą.

Transportavimo važiuoklėje 
sumontuoti 500/42-22.5 ratai 
su aprobuota stabdžių sistema 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Kaltinio plieno 
sukabintuvas

↔
NORMANDIE SP2
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NORMANDIE SP 3
Prikabinami 3 sekcijų, traktoriams nuo 200 iki 380 AG 

3 sekcijų prikabinamas 
NORMANDIE skutiklis 
turi centrinį ir 2 šoninius 
rėmus.

Centrinė važiuoklė (tarp lėkščių 
ir volų) palengvina manevravimą 
keliuose ir galulaukėse.

Ši padargų gama skirta 
didesniems laukams ir aukštam 
darbo našumui iki 12,5 ha per 
valandą. 

techninės charakteristikos

Modelių gama T × ↔ Ø L I C
NORMANDIE SP 3

7000 SP3 180 AG 56

250 mm
460×5 mm
510×5 mm
560×6 mm

7.00 m

3.00 m

6 450 Kg

8000 SP3 200 AG 64 8.00 m 6 860 Kg

9000 SP3 250 AG 72 9.00 m 7 270 Kg

Nurodyti svoriai ir AG yra tik gairės ir gali skirtis, priklausomai nuo pasirenkamos įrangos ir dirvožemio tipo

NORMANDIE SP3

↔
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Grégoire-Besson galiniai padargai
Dirvožemio trupinimui

Tankinimo volo pasirinkimas 
yra lemiamas veiksnys perkant 
padargą. Būtent volas gale 
privoluoja ir užbaigia įdirbimą 
skutikliu tiek pagal agronominius, 
tiek ir estetinius reikalavimus.

GREGOIRE BESSON siūlo 
plačiausią volų pasirinkimą 
rinkoje, jūsų dirvožemio 
struktūrai ir jūsų dirvos 
paruošimo lūkesčiams.

• 
• 
• 

• Volo guolio mazgas

• 

Didelio našumo garantija ramioje aplinkoje 

• 

• 
• 
• 

• 
• 

Ypatybės
Ardelinis 

(kvadratinių 
strypų) volas

Dvigubas ardelinis 
(kvadratinių 

strypų) volas

Impak 
tankinimo 

volas    

Emopak 
tankinimo 

volas

Packer volas 
Ø510

VOLŲ NAUDOJIMAS

Suderinamas

Pakabinamas suskleidžiamas Ø500 - ok Ø500 - ok ok

Pakabinamas suskleidžiamas Ø500 - ok Ø500 - ok -

2 sekcijų prikabinamas - Ø600 ok - Ø650 ok -

3 sekcijų prikabinamas - Ø600 ok - Ø650 ok -

4 sekcijų prikabinamas - Ø600 ok - Ø650 - -

Pakabinamas 
standus

Labai lengva - • - - •
Lengva • • - - •
Vidutinė • • • • •
Sunki • • • •• ••

Drėgnumas

Sausa • • • •• •
Vidutinė • • • • •

Labai drėgna - - • - ••

Paskirtis

augalų suirimas • •• - • •
Netikra sėklų guoliavietė • • • •• ••

Sėklų guoliavietės paruošimas • •• • • ••
įdirbimas prieš žiemą • - •• • -

Ardelinis (kvadratinių 
strypų) volas

Dvigubas ardelinis 
(kvadratinių strypų) 

volas

Impak tankinimo volas  

Packer volas Emopak tankinimo 
volas 
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CROSSLAND
Pakabinami ir pusiau pakabinami
Naujos kartos ražienų kultivatoriai

Polyvalent
• Ražienų įdirbimas
• Gilus kultivavimas
• Įdirbimas po arimo
• Sėklų guoliavietės paruošimas po arimo arba be jo

Universalus
tarpų tarp noragų 
pasirinkimas :
•  230 mm
•  306 mm (pakabinamam)
Galinių padargų pasirinkimas
• trys akėčių virbų eilės
• volai (įvairaus profilio)

• lyginimo įrangos 
pasirinkimas :

• lyginimo lėkštės
• lyginimo akėčių virbų eilė

• 

• 

pasitelkę Grégoire-
besson 200 metų trukmės 
patirtį, konstruojant ir 
gaminant dirvos dirbimo 
techniką, įmonės inžinieriai 
sukūrė išbaigtą gamą 
naujų ražienų kultivatorių, 
pritaikomų bet kokioms 
sąlygoms.

• 
• 
• 
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CROSSLAND
pakabinamų kultivatorių 1230 I 1306 | 2230 | 2306 gama
Naujos kartos ražienų kultivatoriai

• •Didelio skersmens gylio reguliavimo 

• 

• 
• 

Rėmo pasirinkimas, siūlomi 2 tipų rėmai

CROsslAND 1000: standus rėmas
3,00 m, 13 noragų
3,40 m, 10 noragų
3,45 m, 15 noragų (pervežimui > 3,50 m)
Paprastumas ir patikimumas

CROsslAND 2000: suskleidžiamas rėmas
Horizontaliai susiskleidžia 3 sekcijos
Transportavimo plotis: 3,00 m
Galimybė dirbti suskleistoje padėtyje
Transportuojant noragai neišsikiša už gabaritų

CROSSLAND RATAI
2230 / 2306

STANDARTINė įRANgA SU 
AkėčIŲ VIRbŲ EILėMIS

10.0/75R1.3 
(11,5/80R15.3 su plieniniu kordu, pasirenkami)

pakabinamų ražienų 
kultivatorių gama sukurta 
išpildyti visus ūkio 
augalininkystės poreikius.
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CROSSLAND
pakabinamų kultivatorių 1230 I 1306 gama
Naujos kartos ražienų kultivatoriai

CROSSLAND 1230

Standus rėmas
13

230 mm
3,00 m 3,00 m 1350 kg 110 AG

15 3,45 m 3,50 m 1500 kg 120 AG

CROSSLAND 1306

Standus rėmas 10 306 mm 3,10 m 3,00 m 1200 kg 110 AG

Svoriai ir AG reikalavimai tik orientaciniai, gali keistis priklausomai nuo pasirenkamos įrangos ir dirvožemio tipo.

techninės specifikacijos
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CROSSLAND
pusiau pakabinamų kultivatorių 3600 I 4000 | 4600 | gama
Naujos kartos ražienų kultivatoriai

pusiau pakabinami ražienų 
kultivatoriai vidutinės ir didelės 
galios traktoriams

Darbinis plotis nuo 4,40 m iki 8,05 m

• 

• 

• 

• • Ilga vilktis leidžia dirbti ant 

Vientisumas ir papras-

tumas
Automatinis išlygiavimas su 
integruotu svorio perkėlimu
Tandeminė važiuoklė (ratai 
sumontuoti poromis ant ašies)
Darbinio gylio reguliavimas:

•  važiuojant iš kabinos

• su nustatytu stabdikliu (viena 
reguliavimo vieta kultivatoriui)

• •A: daugiausia 45 cm

•  B: daugiausia 25 cm

• 
• 
• 
• 
• 
• 

CROSSLAND 4000

CROSSLAND 4600
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CROSSLAND
pusiau pakabinamų kultivatorių 3600 I 4000 | 4600 gama
Naujos kartos ražienų kultivatoriai

CROSSLAND 3600
Horizontaliai susiskleidžia 3 
sekcijos
Transportavimo plotis: 3,00 m
Galimybė dirbti suskleistoje 
padėtyje
Transportuojant noragai neišsikiša 
už gabaritų

Itin sunkiomis sąlygomis galima 
dirbti 3,00 m pločiu, jei riboja 
traktoriaus galia.

CROSSLAND 4000 | 4600
4000 serija: Vertikaliai 90° 
suskleidžiamų 3 sekcijų rėmas

Transportavimo plotis 3,00 m

4600 serija: Vertikaliai 100° 
suskleidžiamų 3 sekcijų rėmas

Transportavimo plotis 3,00 m

Gylio reguliavimo ratai (priekiniai):
• 
• 
• 
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CROSSLAND
Papildoma išlyginimo ir baigiamojo įdirbimo įranga
Naujos kartos ražienų kultivatoriai

• 

• 

Naujos kartos ražienų 
kultivatoriams 
CROsslAND 
siūlomas platus 
išlyginimo ir 
baigiamojo įdirbimo 
įrangos pasirinkimas, 
panaudojimui bet 
kokiomis sąlygomis.

• 

• 

• 

• 
                                                                                              

• 

• 

• 

• Trys akėčių virbų eilės Ø 16 mm

• 

Lyginimo akėčių eilė
Lyginimo virbų eilė gali trupinti 
grumstus, išlyginti paviršių ir 
paruošti sėjai bet kokio tipo 
dirvožemio sluoksnį.

Lyginimo lėkščių | Lyginimo akečių montavimas
Lyginimo įtaiso mazgų ašys yra perstumtos, didesniam augmenijos 
srauto pralaidumui. 

Lyginimo lėkštės
Lyginimo lėkštės leidžia išlyginti 
dirvos paviršių su dideliais kiekiais 
derliaus likučių.

Lyginimo įtaiso reguliavimas
Lyginimo įtaisas rankenomis reguliuojamas 
pagal volo padėtį.
 
Ką užtikrina kultivatorius:
• Paprastumą
• Operatyvumą
• Tikslumą
• Tvirtumą
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CROSSLAND
Eurochisel® 
Naujos kartos noragai Eurochisel®

• 
• 

 

standartiniai Eurochisel® 
noragai

Kaltinio plieno „EdgeOn“ profilio noragas
• Noragas tvirtai laikomas ant laikiklio.
• Siauras noragas reikalauja mažiau traukos galios.
• Optimalus žemių ir šiaudų srauto pralaidumas.
• Optimalus derliaus likučių pralaidumas.
Lieto plieno patvarus norago tvirtiklis.
Prošvaisa po rėmu 700 cm
Spyruoklinė noragų apsauga, atsilenkimo spaudimas į
 kaltelį 450 kg
Suveikus apsaugai kaltelio pasikėlimas: 34 cm

NAujOs kARtOs NORAGAI

Naujai CROSSLAND kultivatorių gamai Gre-

goire-Besson sukūrė antros kartos Eurochi-

sel® noragus.

Nauja
Visos konstrukcijos 
detalės iš lieto metalo.

• Atskiras norago aukščio 
reguliavimas (GB patentas)

• Apatinių veržlių apsauga (GB 
patentas)

► 

150 mm
230 mm

80 mm

vARŽtAIs tvIRtINAMI MODElIAI

“QuICk ChANGE“ GAMA

QCEC1 kaltelis QCEC3 kaltelis su 
kietlydinio danga

•  Greitas pritvirtinimas ir nuėmimas.
• 45° profilis = gerai įsigilina + lengviau traukti.
• Idealiai tinka kietoms arba suslėgtoms dirvoms

Strėlinis kaltelis QC
• „Stay Wide“ profilis: pjaustymo 

plotis užtikrinamas per visą 
detalės tarnavimą.

Verstuvė QC
• Optimalus šiaudų įmaišymas

&é &é

é é
é é

é é
é Seklus įdirbimas                         & Gilus įdirbimas

Apverčiamas kaltelis TH
•  Varžtas su šešiakampe 

galvute: 
galima lengvai atsukti, 
nepriklausomai nuo dilimo.

• Idealiai tinka kietoms ir 
suslėgtoms dirvoms

Strėlinis noragėlis 
SWW 254 mm
• Montuojamas su TH 

apverčiamuoju kalteliu.
• „Stay Wide“ profilis: pjaustymo 

plotis užtikrinamas per visą 
detalės 

B DC1 kaltelis
Neabejotina nauda:
• Ekonomija 
• Universalumas (gilus ir seklus 

įdirbimas)
• Optimalus įmaišymas

•  Be pailgos skylės (nėra 
mechaninio tarpelio)

•  Yra versija su kietlydinio danga.

Strėlinis kaltelis

•  Pjaustymas visu pločiu
• 2 pločių pagal noragų tarpus 

(254 arba 305 mm)



UAB „Rovaltra“ prekybos ir aptarnavimo centrai

Centrinė būstinė Vilniuje
Pardavimas
tel. 8-687-40042 
tel. 8-640-46600

Atsarginės dalys
tel. 8-645-42042

Servisas
UAB „Rovaltra“
tel. 8-631-00010 

Filialas Kaune
Pardavimas
tel. 8-640-46644
tel. 8-687-75100

Atsarginės dalys
tel. 8-698-00044

Servisas
UAB „Rovaltra“
tel. 8-658-00042

Filialas Panevėžyje
Pardavimas
tel. 8-687-40395
tel. 8-640-40200

Atsarginės dalys
tel. 8-667-00044 

Servisas
UAB „Rovaltra“
tel. 8-615-32636

Filialas Šilutėje
Pardavimas
tel. 8-612-61179
tel. 8-652-95525

Atsarginės dalys
tel. 8-672-20042

Servisas
UAB „Rovaltra“
tel. 8-672-20042

www.rovaltra.lt

Įgaliotas GREGOIRE-BESSON atstovas Šiaurės ir Baltijos šalims
Tel. +370 616 16168, l.karalkevicius@gregoire-besson.com

www.gregoire-besson.com


