
RATRISA UNIVERSAL 

VENYIGE- ÉS NYESEDÉKZÚZÓ  FELSZEDİVEL

A  RATRISA  UNIVERSAL  típusú  gépeket  szılıvenyige,  valamint   gyümölcsfák  és  egyéb
ültetvények nyesedékeinek felszedésére és összezúzására  tervezték. 
A szılı, illetve gyümölcs sorközökben a levágott venyigét és  ágakat a gép elejére helyezett pálcás
felszedı rotor a földrıl 100 százalékosan felemeli, majd továbbítja a zúzódobba. Itt a vízszintes
tengelyen elhelyezett  „Y” vagy kalapácskések valamint az ellenkés zúzzák apró   darabokra a
nyesedéket, melyek ezután már könnyebben lebomlanak a talajban, elısegítve és feljavítva annak
szerves tápanyag tartalmát. Az „Y” késekkel 20 mm átmérıjő  anyagot,  elsısorban a vesszıket
zúzhatunk, míg a kalapácskésekkel a fás szárú karokat, törzseket és ágakat, max. 35 mm átmérıig.
A  nyesedékzúzót  a  traktor  hátsó  hárompont  felfüggesztésére  csatlakoztatva,    annak    TLT
tengelyérıl mőködtetjük. A kardánnal kúpkerekes, olajfürdıs szöghajtómővet hajtatunk, ami merev
tengely által viszi tovább a hajtást a négypályás, feszítıvel ellátott ékszíjhajtáshoz,  így biztonsági
csúszókuplungként is üzemelve, forgatja a zúzótengelyt. 
A gép megfelel az EU normák követelményeinek.

Mőszaki adatok:

Típus
Munka

szélesség
Szárzúzó
szélessége

Kalapács
kések száma

„Y”  kések
száma

Súly Teljesítmény
igény

cm cm db db kg kW/LE
RATRISA-U-1300 130 158 12 24 650 37 / 50
RATRISA-U-1500 150 178 14 28 700 44 / 60
RATRISA-U-1700 170 198 18 36 780 51 / 70

A gép használatához szükséges kiegészítık:        -  Kardántengely védıburkolattal.
                                                   -  Gumikerék 14 PR párban.
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FELSZEDİS VENYIGE - ÉS NYESEDÉKZÚZÓ 

A gép mőködése és mőszaki jellemzıi:

A  traktor  hátsó  hárompont-függesztésére  csatlakoztatott  gépet  a  traktor  TLT
tengelyérıl  mőködtetjük.  A  kardánnal  kúpkerekes,  olajfürdıs  szöghajtómővet
hajtatunk, ami merev tengely által viszi tovább a hajtást a négypályás,  feszítıvel
ellátott ékszíjhajtáshoz, ami így biztonsági csúszókuplungként is üzemelve forgatja a
zúzótengelyt.
A szılı- vagy gyümölcsös sorközben a levágott venyigét vagy ágakat a gép elejére
helyezett pálcás felszedı-rotor a földrıl felemeli, majd továbbítja a zúzódobba.
Itt  vízszintes tengelyen elhelyezett  „Y”  kések  vagy kalapácskések,  valamint  az
ellenkés zúzzák apró darabokra a nyesedéket.  Az  apró darabokon 4 –  11 cm-es
darabokat kell érteni, mivel a zúzódob mögött egy ilyen kör- és hosszanti lyukmérető
acélrosta van, és csak ezen keresztül  hagyhatja el  a  gépet  a nyesedék.  Az ilyen
mérető  zúzalék  már  könnyen elbomlik  a  talajban,  elısegítve és  feljavítva annak
szerves tápanyagtartalmát.
Az  „Y”  késekkel  20  mm  átmérıjő  anyagot,  tehát  elsısorban  a  vesszıket
zúzhatjuk szét, míg a kalapácskésekkel  a fás szárú szılıkarokat és tözseket,
valamint ágakat, akár 35 mm átmérıig.
A Ratrisa Universál  típusú  gépnek,  egyik  nagy elınye  a  már  fentebb említett
felszedı-rotor ,  melynek  megléte  nélkül  a  késeket  teljesen  a  földig  kellene
leereszteni, s így még a nem köves talajon is gyorsabban elkopnának. Jelen esetben
ez elkerülhetı, hiszen  a kések a talaj fölött 20 cm-re, és a rosta által védetten
dolgoznak,  ezáltal  megfelelnek  köves  talajokon  való alkalmazásra  is.  A  gép
másik  nagy  elınye a  hagyományos  zúzókkal  szemben,   hogy  nem  hagy  el
anyagot, mivel a venyige, nyesedék, stb. felszedése 100 %-os.
A gép biztonságos talajkövetését a fúvott gumiabroncsos támkerékpár biztosítja.

Masszív,  robusztus  váz,  minıségi  csapágyak,  ékszíjak,  hajtómő,  edzett
kések/kalapácsok,  CE  minısítés,  évtizedes  és  tradícionális  olasz  gyártói
tapasztalatok:  ezek  garantálják  a  hosszú  és  problémamentes  üzemidıt  és
élettartamot.
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