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MARA MDG-50, MDG-30.50, MDG-60 ÉS MDG-70 TEREPRENDEZŐK 

Munkaszélesség 5,00-7,00; tolólap magassága 1,00; géptömeg 3200-4700 kg; min. 130-350 kg 

  

 

Alkalmas bármilyen típusú talajon történő munkavégzésre, képes a legmélyebben behatolni a talajba, miközben süppedésmentes 
területet hagy maga után. A talajfelszín kialakítását 4% pontossággal végzi. 
A tereprendezők minden vontatószerkezettel és TLT-vel rendelkező traktorhoz csatlakoztathatók.  

 

A gép egy a terület közepén elhelyezett háromlábú állványra szerelt 360°-os szögben lézersugarat kibocsátó jeladó segítségével 
működik (1. ábra), amely egy hipotetikus sík területet képez, egy sima vagy kétirányú összetett lejtővel (2. ábra). A hipotetikus terület 
jeleit a talajszintezőre szerelt vevőrendszer fogja és azokat az ellenőrző rendszeren keresztül a tereprendező felé közvetíti. 

 

 
1. ábra      2. ábra 

 

MEZŐGAZDASÁGI ALKALMAZÁS 

Jól alkalmazható minden olyan kultúrában, mely egyenletes talajfelszínt igényel, pl. rizs, cukorrépa, kukorica, repce, szója. A 

mezőgazdasági alkalmazás jelentős előnyei: 
• öntözővíz-megtakarítás a talaj egyenletessége miatt, 
• kevesebb vetőmagmennyiség (15-20%) a kisebb szemveszteség miatt, 
• kevesebb trágyamennyiség, mivel a talaj kiegyenlített, 
• kevesebb mennyiségű gyomirtó, mivel a víz könnyebben elpárolog, és nem pang a talajegyenetlenségek között, 
• a legjelentősebb előny a 15-20 %-os termésnövekedés. Sima talajfelszínen a víz egyenletesen oszlik el, következésképpen 

kevesebb költséggel több termény érhető el.  

 

AZ IPARI ALKALMAZÁS 

Jól alkalmazható utak és repülőterek építésénél. Az ipari méretű útépítésben  a grédert helyettesíti (3. ábra). Alkalmazásának előnyei: 
• gyorsabb munkavégzés, 
• nem kell alkalmazni más egyéb földmunkagépet (markolót, bulldózert), mivel a tereprendező akár 100 méteres távolságra is át 

tudja helyezni az anyagot, 

• kisebb üzemeltetési költségek – a traktor 1/3-a a grédernek,  
• többcélú alkalmazás, mivel olyan feladatokat is el tud látni, melyeket a gréder nem.  
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SPORTPÁLYÁKON TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁS 

Jól alkalmazható teniszpályák, futballpályák, atlétikai pályák, illetve golfpályák kialakításához.  

3. ábra 

Alapfelszereltség:  
• MDG-50 tereprendező: hidraulikus nyitás, 2 db 2 kerekes keresztrudas támkerék, mechanikus tolólap elfordítás, 

független lézer ellenőrzésű hidraulika rendszer, hidraulikusan állítható jelfogó tartórúd, világítás közúti 
szállításhoz, zárt helyzetben a gép szélessége 2,50 m 

• MDG-60-70 tereprendező: hidraulikus nyitás, 2 db 3 kerekes keresztrudas támkerék, független lézer ellenőrzésű 
hidraulika rendszer, hidraulikusan állítható jelfogó tartórúd, világítás közúti szállításhoz, zárt helyzetben a gép 
szélessége 2,50 m, a tolólapot elfordító hidraulika rendszer (Tilt henger)  

 

Műszaki adatok 

Típus 

MDG-50 

hidr. nyitható 
tereprendező 

 MDG-30.50  
hidr. nyitható 

tereprendező 

MDG-60 

hidr. nyitható 
tereprendező 

MDG-70 

hidr. nyitható 
tereprendező 

Tereprendező 04300130 043001300 04300140 04300150 
Tereprendező + 2 lejtős lézeres berendezés 04300131 043001310 04300141 04300151 
Tereprendező + vízszintes lézeres berendezés 04300132 043001320 04300142 04300152 
Munkaszélesség, m 5,00 3,00/5,00 6,00 7,00 
Nyomtáv, m 3,50 5,60 5,60 
Tolólap magassága, m 1,00 1,00 1,00 
Teljes hosszúság, m 5,10 5,90 5,90 
Szállítási szélesség, m 2,50 2,50 2,50 
Tömeg kg 3200 3300 4600 4700 
Tolólap zárása Hidraulikus Hidraulikus Hidraulikus Hidraulikus 
Független lézer ellenőrzésű hidraulika rendszer Alapfelszereltség  
Olajszűrő Betétes Betétes Betétes 
Keresztrúd 2 x 2 kerék 2 x 3 kerék 2 x 3 kerék 
Jelfogórúd Hidraulikus Hidraulikus Hidraulikus 
A tolólap hajlásszöge Mechanikus Hidraulikus Hidraulikus 
Világítás  Alapfelszereltség 
Minimális vontatási teljesítményigény, LE 130 130 180 220 
Maximális megengedett vontatási teljesítmény, LE 200 250 350 350 
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Opciók 

Cikkszám Megnevezés 
MDG-50 - MDG-

30.50 
MDG-60-70 

04301005 Tilt henger (a tolólap hajlítására szolgáló hidraulika rendszer)  X  

04301007 3 pont függesztés  X  

043010011 Kettős komplett jelfogó X  

0430100110 Kettős komplett jelfogó  X 
04301019 Scarper vonórúd  X X 
04301020 Oldal dőlésszög ellenőrző hidraulikus rendszer + tilt henger X  

043010200 Oldal dőlésszög ellenőrző hidraulikus rendszer  X 
04301021 Hidraulikus pantográf tengelynyitó  X  

043010210 Hidraulikus „lepkés” tengelynyitó  X  

04301022 3 kerekes keresztrúd  X  

04301023 3 kerekes, soros keresztrúd   X 
04301024 Meleg éghajlati védelem  X X 
04301025 Pantográf hátsó burkolat  X 
04301026 3 pont függesztés   X 
A lézeres kiegészítőkkel és működésükkel, a lézeres tereprendezéshez kifejlesztett számítógépes szoftverrel illetve az integrálható GPS rendszerrel 
kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal munkatársainkhoz a fenti elérhetőségek egyikén. 
 


