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MARA MPN/50, MPN/ 60 ÉS MPN/ 70 TEREPRENDEZŐK 

Munkaszélesség 5,00-7,00; tolólap magassága 1,20; géptömeg 4100-5500 kg; min. 170-450 kg 

 

 

A talajfelszín kialakítását 4% pontossággal végzi. 

 

 

• öntözővíz-megtakarítás a talaj egyenletessége miatt, 
• kevesebb vetőmag (15-20%) a kisebb szemveszteség miatt, 
• kevesebb trágyamennyiség, mivel a talaj kiegyenlített, 
• kevesebb 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.  

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 talaj felé közvetíti. 

   
1. ábra       2. ábra 

Alapfelszereltség: hidraulikus nyitás, 2 db 3 kerekes keresztrudas támkerék, a tolólapot (magassága 1,20m), 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 MPN/50  MPN/ 60  MPN/ 70  

Tereprendező 04300160 04300170 04300180 
Tereprendező + 2 lejtős lézeres berendezés 04300161 04300171 04300181 
Tereprendező + vízszintes lézeres berendezés 04300162 04300172 04300182 
Munkaszélesség, m 5,00 6,00 7,00 
Nyomtáv, m 3,50-5,60 3,50-5,60 3,50-5,60 
Tolólap magassága, m 1,20 1,20 1,20 
Teljes hosszúság, m 5,70 6,40 6,40 
Szállítási szélesség, m 2,50 2,50 2,50 
Tömeg kg 4100 5400 5500 
Tolólap zárása Hidraulikus Hidraulikus Hidraulikus 
Független lézer ellenőrzésű hidraulika rendszer  Alap felszereltség Alap felszereltség Alap felszereltség 
Olajszűrő Betétes Betétes Betétes 
Keresztrúd 2 x 3 kerék 2 x 3 kerék 2 x 3 kerék 
Jelfogórúd Hidraulikus Hidraulikus Hidraulikus 
A tolólap hajlásszöge Hidraulikus Hidraulikus Hidraulikus 
Világítás  Alap felszereltség Alap felszereltség Alap felszereltség 
Minimális vontatási teljesítményigény, LE 170 240 290 
Maximális megengedett vontatási telj., LE 300 450 450 

Opciók 

Cikkszám Megnevezés Cikkszám Megnevezés 
043010110 Kettős komplett jelfogó 04301023 Soros 3 kerekes keresztrúd 
04301019 Scarper vonórúd 04301024 Meleg éghajlati védelem 
043010200 Oldal dőlésszög ellenőrző hidr. rendszer 04301026 3 pont függesztés  
043010211 Hidraulikus pantográf tengelynyitó   
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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. 


