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Mert kell egy jó talajlazító!
A talajlazítás fontosságát nem lehet elégszer kihangsúlyozni, a megfelelő időben és módon végzett lazítás 
látványos eredményeket hozhat a termelésben. A lazító alkalmazásával javíthatjuk talajaink állapotát, 
megszüntethetjük a károsan tömörödött eke- és tárcsatalp réteget. A lazított talajrétegben a víz mélyebbre 
jut, növekszik a talaj levegőtérfogata és felgyorsul a biológiai élete. 

Legyen szó akár forgatásos, akár forgatás nélküli talajművelési rendszerről, egy jó talajlazító használata 
döntően befolyásolja a gazdálkodásunk eredményét. 

A Quivogne (ejtsd: kivon) igazán széles talajlazító kínálattal áll a partnerei rendelkezésére. A talajlazítók 
palettáján megtalálhatók a szőlészeteknek ajánlott 1-3 késes lazítóktól kezdve, a kisebb gazdaságoknak 
ajánlható 4-5 késes, valamint a 300 LE-s erőgépekhez ajánlható 7-9 késes középmély lazítókon át az 
500 LE feletti traktorokhoz ajánlott vontatott kivitelig minden kiszereltség.
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Mert kell egy jó talajlazító!

Típus SSDR SCD / SUBEVO V-SUB

Kések száma (db) 3 –11 4 –10 8 – 16

Munkaszélesség (m) 1,3 – 5 3 – 6 4 – 8,5

Vonóerő (LE) 80 – 500 140 – 340 240 – 600

A talajlazító kínálatunk áttekintése:
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A megfelelő talajlazító kiválasztásnál sok kérdés merülhet fel. Nagyon fontos átgondolni és meghatározni, hogy 
milyen erőgéphez keresünk lazítót, milyen munkamélységben és mekkora területen szeretnénk dolgozni. Függesztett 
gép vagy félig függesztett kivitel az optimális? Összecsukható vagy merev vázas kivitel? Szeretnénk a lazítót másik 
munkagéppel, például tárcsával vagy vetőgéppel együtt üzemeltetni? Van esetleg tervbe véve mélyműtrágyázás?  
Nagyon fontos a megfelelő lezáró henger kiválasztása is! 

Ne felejtsük, a jól kiválasztott lazító értéket teremt, de a nem megfelelően felszerelt vagy üzemeltetett lazító többet 
árthat, mint használ. Ha kérdése merülne fel, hívja gyári kollégáinkat!

A megfelelő talajlazító kiválasztása

SSDR BIG 9/400

SSDR XL
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Cégünk széles talajlazító palettáján minden méretű gazdaság megtalálja a számára optimális nagyságú, munkaszélességű és felsze-
reltségű munkagépet. Mivel a gépkínálat nagy, érdemes átnézni a részleteket és akár egyeztetni meglévő referencia gazdaságokkal is. 
A rövid áttekintése a Quivogne talajlazítóknak a következő:

Talajlazítók A-tól Z-ig

V-SUB

SSDR L 3/170 SSDR BIG 11/500

SUBEVO

PICCOLO SL SSD

Az SSDR L, M és S típusok a kis- és közepes gazdaságok és akár gyümölcsö-
sök, szőlészetek részére kifejlesztett típus. Az erős kivitelű lazító egy igazán 
költséghatékony megoldást jelent ebben a kategóriában.

Az SSDR, XL és BIG típusok a nagyobb gazdaságok részére ajánlott közép- és 
mélylazítók. A nagy vázmagasság és a kategóriájának egyik legerősebb 
vázfelépítése igazi alapgéppé teheti ezt a lazítót a legfelsőbb osztályban.

A V-SUB félig függesztett talajlazító a legnagyobb erőgépek után ajánlott 
munkagép. Elérhető akár 8,5 m munkaszélességben 16 késes kivitelben.

Az SCD és SUBEVO kombinált talajlazítók hátsó 3-pont függesztéssel rendel-
keznek. Különlegességük, hogy egyéb munkagéppel, pl tárcsával, hengerrel 
vagy vetőgéppel is összeépíthető.

S80
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SSDR, XL és BIG függesztett közép- és mélylazítók
Az SSDR XL és BIG lazítók kétsoros késkialakításával intenzív lazítás érhető 
el a mélyebb talajrétegekben. A szárnyas kések aprítják és enyhén keverik a 
felső talajszelvényt. A vázmagasságnak köszönhetően a nagy szármarad-
ványban és extrém körülmények között is garantált az eltömődés mentes 
munkavégzés.

ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK / 
ERŐSSÉGEK

 � A mélyebb talajrétegben intenzív lazítás,  
a felszínen aprítás és átforgatás.

 � A stabil, hegesztett vázszerkezet és a  
35 mm-es lazító kés könnyű vontat-
hatóságot eredményez akár 75 cm 
munkamélységig.

 � Eltömődes mentes munkavégzés a  
nagy átömlési keresztmetszettel.

 � A nagyobb hantokat a mellső kések  
tovább aprítják.

 � Teljes felület átmunkálás a szárnyas 
késekkel.

 � Optimalis aprítás és lezárás a duplasoros 
tüskés vagy ékgyűrűs hengerrel.

SSDR BIG 7/300

SSDR XL 7/300
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SSDR, XL és BIG függesztett közép- és mélylazítók
Talajlazító vásárlás előtt fontos megnézni a kiszemelt gépnél, hogy mennyire erős kivitelű, hiszen lehet 5 késes lazítót 150, 250 és 350 LE-s traktor után is 
ajánlani. A Quivogne SSDR lazítók 6 kategóriába vannak osztva, így Ön biztosan megtalálja a megfelelőt a gazdasága részére.
Az SSDR, az XL és BIG típusok tervezésénél a legfontosabb szempont a közepes és nagygazdaságok meghibásodás mentes munkavégzése volt.  
A kategóriájának egyik legerősebb vázszerkezete kötött talajokon is jól teljesít.

MEGFELELŐ FELSZÍNLEZÁRÁS
Az 580 mm átmérőjű tandem-ékgyűrűs henger optimálisan visszazárja a talajt, egyengeti a felszínt és 
töri a nagy hantokat. Az átfedéssel szerelt gyűrűk nem tolják meg a földet még szélsőséges körülmények  
között sem. Használatával a lazító vontatása is könnyebb, mert a nagy átmérőjű henger könnyebben 
gurul és nem süllyed. Az első és hátsó hengersor helyzete egymáshoz képest fokozatmentesen, egy 
menetes orsóval állítható. A hazai próbák során bebizonyosodott, hogy az ékgyűrűs henger kialakítása és 
gyűrűosztása miatt a talajfelszín sokkal egyenletesebb lesz, kisebb felülettel és így még kevesebb nedves-
ség vesztéssel, mint a tüskés hengerrel szerelt változatok munkája után. Az átfedés és a nagy átmérő miatt 
a hengerpár nem kényes az eltömődésre. És ha a gép nem áll, akkor termeli a pénzt és megéri az árát!

Stabil késfelfogatás

4 csavar, plusz kitámasztás: XL

6 csavar, plusz kitámasztás: BIG

A talajlazítóinkhoz természetesen elérhető a jól ismert kétsoros tüskés henger is.  
A tüskés henger lazábban hagyja a talajfelszínt és jobban forgatja. Ez késő őszi munka- 
végzésnél lehet főleg előnyös.

A lazító kések alaphelyzetben mellső  
vágókéssel, szárnyas késekkel és fordítható  
orrbetéttel vannak szerelve. A 80 mm széles  
orrbetétek hosszan előre nyúlnak, így  
megnövekedett élettartammal rendelkeznek.  
Az oldalsó szárnyas kések helyzete több  
fokozatban állítható. A késvastagság 35 mm.
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SSDR, XL és BIG függesztett közép- és mélylazítók
Talajlazítóink elérhetők hidraulikus késbiztosítással is, de 
Magyarországra szinte kizárólagosan a szakítócsavaros 
kivitelt szállítjuk. A szakítócsavarok könnyen cserélhetők 
és újgép leszállításkor néhány darabot a vázon is elhelye-
zünk a gyors hozzáférés miatt.

Mechanikusan vagy hidraulikusan 
felhajtható oldalsó terelőlemez 
a bakhátmentes felszínért és a 
biztonságos közúti vonulásért.

MÉLYMŰTRÁGYÁZÓ ADAPTER
Az SSDR lazítócsalád 3 és 4 méteres típusaira elérhető a mélyműtrágyázó adapter. A mélyműtrágyázás segítségével a kijuttatott tápanyag közvetlenül a 
gyökérzónába kerül, amely segíti a gyors hasznosulást és nem érzékeny a csapadék mennyiségre. A mélyebbre került tápanyag erősebb gyökérfejlődést 
tesz lehetővé, így a téli időjárást könnyebben átvészelik a szántóföldi növények. A mélyre juttatott műtrágya a gyökereket lefelé húzza, amely a nyári 
szárazabb időszak esetében is emeli a növénytermesztés biztonságát.
A 3 és 4 méteres lazítókra szerelt inox tartály 1.220 vagy 1.620 literes és elektromos hajtású vetőelemekkel szerelt.

TOVÁBBI OPCIÓS LEHETŐSÉGEK

Duplasoros, hullámos  
tárcsás henger

Közúti világítás MélységmutatóKeményfém felrakott orrbetét és  
szárnyas kések
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HIDRAULIKUSAN CSUKHATÓ VÁZZAL
Az SSDR XL típus 9 – 11 késes változatban, 4 vagy 5 méteres munkaszélességgel, akár hidraulikusan összecsukható kivitelben is elérhető. A felhajtható kivitel 
különleges kerettel, erősített, 3 gerendelyes vázszerkezettel, kettő soros késelrendezéssel készül. 
A felszínlezáráshoz elérhető a kétsoros tüskés henger csakúgy, mint a tandem-ékgyűrűs henger. Ezen típusnál a hengerfelfüggesztés és mélységállítás egy 
paralelogramma rendszeren keresztül történik. Az oldalsó terelőlemez helyzete több fokozatban állítható. Úszó helyzetben kitűnően követi a talajt és tartja a 
művelési sávban a földáramot, de nagyobb akadály esetén képes az oldalirányú kitérésre.

SSDR lazító család legfontosabb műszaki jellemzői:

SSDR, SSDR XL, SSDR BIG, SSDR Hydro

Adatok SSDR  
5

SSDR  
7

SSDR XL  
5

SSDR XL  
7

SSDR BIG  
5

SSDR BIG  
7

SSDR BIG  
9

SSDR BIG 
11

SSDR 9 
HYDRO

SSDR 11 
HYDRO

Munkaszélesség
(cm) 250-300 300-350 250-300 300-400 250-300 300-400 400 500 400 500

Kések száma  
(db) 5 7 5 7 5 7 9 11 9 11

Munkamélység 
(cm) 50-55 50-55 55-60 55-60 65-70 65-70 65-70 65-70 55-60 55-60

Súly hengerrel 
(kg)

1.824  
-  

2.319

2.450  
- 

2.638

1.906  
-  

2.324

2.582-  
3.045

2.405  
-  

2.778

2.861 
- 

3.116
3.488 4.407 3.480 3.950

Vonóerő 
(LE) 200-280 250-300 210-280 240-320 250-300 280-350 320-400 400-500 300-390 320-450
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SSDR L, M és S függesztett középmély lazítók
A gazdasági mérettől függetlenül egy jó lazító fontos szerepet tölt be a talajművelés során. Alkalmazása döntő 
jelentőségű a vízháztartás szempontjából, teljessé teszi a bevitt input anyagok hasznosulását és megkönnyíti a 
következő munkaműveletet.
A kis- és közepes méretű gazdaságok számára ajánlott SSDR L, M és S típusú lazítóink kedvező ár-érték aránnyal 
rendelkeznek. Elérhetők 3 – 7 késes kivitelben.

Az SSDR L típus a kisgazdaságok 90 – 140 LE-s 
erőgépeihez ajánlott típus. Elérhető 3-5 késes 
kivitelben, 65 cm vázmagassággal. A mechani-
kusan állítható, kétsoros tüskés henger megfelelő 
aprítást és felszínlezárást tesz lehetővé. A 
nyírócsavaros késbiztosítás védi a késszárakat és 
a keretet.

Az SSDR M lazító elérhető 5 – 7 késes kivitelben. 
Az aprító henger helyzete mechanikusan 
vagy hidraulikusan állítható. A kis- és közepes 
gazdaságok részére ajánlott SSDR M típus 
üzemeltetéséhez 110 – 180 LE szükséges. Az 
opciós lehetőségek közül kiemelendő az oldalsó 
terelőlemez.

Az SSDR S középmély lazító 5 – 7 késes kivitel-
ben, 80 cm vázmagassággal rendelhető. Ebben 
a kategóriában az opciók között szerepel már 
a tandem- ékgyűrűs henger mechanikus vagy 
hidraulikus állítással. Az SSDR S típus üzemel-
tetéséhez 150 – 220 LE a vonóerő igény.

A kis- és közepes gazdaságok részére ajánlott L, M és S kiviteleken a támasztó henger helyzetét 
mechanikusan, csap-furat rendszerrel vagy hidraulikusan, a traktorfülkéből állíthatjuk.
A mechanikus állítás kedvezőbb árat, míg a hidraulikus működtetés kényelmet és heterogén 
talajösszetételű táblákon gyors  és pontos utánállítást jelent.

Oldalsó terelőlemez
A tiszta csatlakozósorokat, a bakhátmentes 
felszínt az oldalsó terelőlemez használata teszi 
lehetővé. Közúti szállításhoz kézzel vagy munka-
hengerrel felhajtható.

Lezáró henger állítás
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SSDR L, SSDR M, SSDR S

Adatok SSDR L 
3

SSDR L 
5

SSDR L 
7

SSDR M 
5

SSDR M 
7

SSDR S 
5

SSDR S 
7

Munkaszélesség
(cm) 130 - 170 200 - 250 250 200 - 250 250 - 300 250 - 300 300 - 400

Kések száma  
(db) 3 5 7 5 7 5 7

Munkamélység 
(cm) 40 - 45 40 - 45 40 - 45 45 - 50 45 - 50 50 - 55 50 - 55

Súly hengerrel 
(kg) 582 - 757 813 - 919 1.079 1.198 - 1.266 1.487 - 1.550 1.708 - 1.878 2.010 - 2.404

Vonóerő 
(LE) 80 - 120 110 - 140 120 - 140 110 - 150 140 - 200 150 - 200 170 - 210

A kis- és közepes gazdaságok számára hazánkban az SSDR S 5/250 típusú lazítónk a legjobban illeszthető.  
Üzemeltetéséhez 150 – 200 LE-s erőgép az optimális. A felszereltség ebben az esetben a legjobb felszínlezárást adó 
tandem-ékgyűrűs henger – itt költségkímélő módon mechanikus állítással. Az oldalsó terelőlemez pedig a szinte 
kötelező opció, amely megakadályozza a nagyobb hantok művelési sávon kívűlre kerülését.

A legfontosabb műszaki jellemzők áttekintése:

SSDR S 5/250
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V-SUB félig függesztett középmély lazító
A V-SUB félig függesztett talajlazító kitűnően üzemeltethető a nagygazdaságok gumihevederes és törzscsuklós 
erőgépeivel is. Az alaphelyzetben 90 cm vázmagasság és a deltavázas kivitel eltömődés mentes munkavégzést 
garantál. Az igen robusztus munkagép központi főtartó mérete 300x300 mm, míg a szárnyrészek 200x100 mm-es 
zártszelvényből kialakított keretből állnak.

A V-SUB hidraulikusan működtethető hátsó függesztőkarokkal és gyorskapcsolós rendszerrel rendelkezik, amelyre 
különböző kivitelű lezáró henger vagy hullámos tárcsa akasztható. Előnye, hogy szélsőséges körülmények között 
könnyű henger kapcsolható rá, vagy akár henger nélkül is jól alkalmazható.

V-SUB

Adatok V-SUB 
400

V-SUB 
500

V-SUB 
600

V-SUB 
750

V-SUB 
850

Kések  
száma (db) 8 10 12 14 16

Súly henger 
nélkül (kg)

4.850  
-

5.450

5.300 
 -  

6.050

5.850  
-  

6.750

6.300  
-  

7.350

6.650  
-  

7.850

Vonóerő 
(LE) 240 - 320 340 - 400 390 - 480 450 - 560 490 - 600
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V-SUB félig függesztett középmély lazító

A megfelelő felszínlezárás a V-SUB esetében is döntő jelentőségű. A széles lezáró henger kínálatból a Rollpro henger és a kétsoros hullámos-tárcsa henger 
használható optimálisan Magyarországon. A Rollpro henger egy igen masszív felépítésű acéllemez henger, amely kitűnően töri a rögöket és zárja le a felszínt. 
A hullámos tárcsa feladata a felszín további aprítása, kismértékű tömörítése és forgatása.

KÉSKIALAKÍTÁS
A V-SUB félig függesztett lazító alaphelyzetben 
90 cm vázmagassággal és egyenes késekkel 
rendelkezik. Opcióban elérhető a 1.030 mm-es 
vázmagassághoz az egyenes kés, vagy a 90 cm-
es oldalra hajlított kés. Az oldalra hajlított kések 
a talaj megemelésével lazítják át a felszínt, nincs 
forgatás és így minimális a talaj kiszárítása.
A késosztás a delta vázon 52-58 cm között 
állítható.

ELSŐ TÁMKERÉK
Az alaphelyzetben 1-1 db mellső támkerék akár 
2-2 pár ikerkerekes kivitelre is bővíthető, amely 
megakadályozza a nagy munkaszélességű gép 
elsüllyedését és elősegíti az egyenletes munka-
végzést. Az első támkerekek helyzete mechani-
kusan, egy orsó közbeiktatásával állítható.
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Adatok SCD  
4

SCD  
6

SCD  
8

SUBEVO  
6 

SUBEVO  
8

SUBEVO  
10

Munkaszélesség 
(cm) 300 300 - 400 400 400 500 600

Kések száma  
(db) 4 6 8 6 8 10

Munkamélység 
(cm) 55 - 60

Súly (kg) 755 895 - 960 1.100
1.624  

-  
1.950

1.800  
-  

2.370

2.020  
-  

2.750

Vonóerő (LE) 110 - 150 170 - 240 210 - 330 170 - 240 220 - 320 240 - 340

Az SCD és SUBEVO kombinált talajlazítók legfontosabb 
műszaki jellemzői:

Hátsó, hidraulikusan állítható függesztőkarok 
egyéb munkagép, például tárcsa, henger vagy 
vetőgép kapcsolásához.

SCD és SUBEVO  
kombinált talajlazítók
Az SCD és a hidraulikusan összecsukható SUBEVO talajlazítók tökéletesen 
kombinálhatók egyéb munkagéppel.  A hidraulikusan működtethető hátsó 
függesztőkarok segítségével tárcsa, henger, vetőgép vagy akár kardánhajtású 
forgóborona és talajmaró is kapcsolható a lazító után. Az egy menetben 
elvégzett lazítás és talajmunka így Önnek időt és energiát takaríthat meg.

ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK / 
ERŐSSÉGEK

 � Kombinált vagy szóló felhasználási 
lehetőség.

 � 90 cm vázmagasság: eltömődés  
mentes üzemeltetés.

 � Könnyen és biztonságosan kapcsolható 
egyéb munkagép.

 � Lehetséges kardánhajtású gépekkel  
is a kapcsolás.

 � Rövid gépfelépítés, kedvező súlypont.

SCD
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Speciális talajlazítók minden növényi kultúrához
PICCOLO
Akár az SSDR család legkisebb tagjának is nevezhető a Piccolo, amely 
szőlő és gyümölcsös sorközmunkákra lett átgondolva. Az 1,3 / 1,7 és 2,0 
méteres vázra 3 illetve 5 kés szerelhető. A vázmagasság 62 cm, amellyel 
35-40 cm mélyen lehet eltömődés mentesen munkát végezni. Elérhető 
henger nélküli kivitelben is. Kat 1 és 2 függesztéssel rendelkezik, a 
traktorszükséglet 60 – 120 LE.

S80 
Kicsi, de erős az akár 90 cm-es vázmagassággal is rendelhető, egykéses 
kivitelű S80! A keretszélesség 1,1 m, a szerelhető főváz 200x100 mm 
méretű. A lazítókés vakond drénnel szerelhető. Jól használható szőlőben 
és gyümölcsösben, de kisebb traktorokkal akár kiskertekben vagy 
szántón a művelőnyomok fellazítására is. Nyírócsavaros késbiztosítás, 
támasztóláb és az opcióban elérhető szárnyas kések teszik jól kihasznál-
hatóvá ezt az egykéses lazítót.

SL
Az SL lazító 230 cm széles vázzal és 2 vagy 3 késsel szerelt munkagép. 
Könnyű vontathatóságú, az üzemeltetéséhez 90 – 120 LE-s erőgép 
szükséges. A lazító kések osztása a delta vázon könnyen állítható. A 
200x100 mm-es zártszelvény erős kivitelt, a 90 cm vázmagasság pedig 
eltömődés mentes munkát jelent. A szőlőben- gyümölcsösökben és 
egyéb széles sorközű kultúrákban jól használható lazító felszerelhető 
pálcás hengerrel, szárnyas késekkel és vakond drénezővel.

SSD 
A 4 - 8 késes kivitelű, 3 -5 m munkaszélességű talajlazító a V-SUB 
függesztett kivitele. Az oldalra hajlított késes talajlazító nagy előnye, 
hogy a kések nem forgatják a talajt, csak enyhén emelik így hozva létre 
a lazított talajréteget. Nyáron nem szárítja a talajt, de ősszel sem kényes 
az enyhén nedves földre. Pálcás hengerrel vagy hullámos tárcsákkal 
kombinálható
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Amennyiben nem szeretne hírlevelet kapni tőlünk, kérjük jelezze a fenti elérhetőségek bármelyikén.

A prospektusban szereplő adatok és képek tájékoztató jellegűek, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
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