
 

 

QUIVOGNE tárcsás boronák 
Franciaországból
A QUIVOGNE (ejtsd: kivon) cég, mint igazi francia munkagépgyártó 
igen széles palettával rendelkezik a tárcsás boronák terén. A kínálatban 
megtalálhatók a szőlészeteknek ajánlható 1 m széles sorközművelő 
tárcsáktól kezdve, a nagy lapátmérőjű, erdészeteknek ajánlható 
tárcsákon és a rövidtárcsákon át, a legnagyobb erőgépek mögé 
kapcsolható, 10,2 m széles nehéz- és szupernehéz tárcsák, illetve tárcsás 
lazítók.

A szőlészetek részére a francia 
szőlészeknél már bizonyított, PXVI 
fantázianevű sorköztárcsa ajánlható. 
Napjainkban széles a munkagép aján-
lat a szőlészetek részére, de az igazán 
robusztus felépítésű, a legigényesebb 
termelőknek is bátran ajánlható ’ne-
héz’ sorköztárcsa eddig hiányzott. 
Ezt az űrt tölti be a QUIVOGNE sző-
lészeti tárcsa, amely 8–20 db, 560 mm 
átmérőjű tárcsalappal szerelhető, a 
munkaszélesség 105–238 cm közötti. 
Az igen robusztus kialakítású tárcsán 
a négy tárcsatag X-elrendezésben 

helyezkedik el. A tagok szögállása és 
a gép munkaszélessége állítható. A 
tárcsatagok közötti szakaszt lazító-
kapa dolgozza át, lezárásra opcióban 
henger rendelhető. Az először az év 
elején, az AGROmashEXPÓ-n bemu-
tatott gép rögtön gazdára talált, és 
már dolgozik is az egri borvidéken.

A szántóföldi munkavégzésre 
ajánlott, hagyományos vontatott 
nehéztárcsák X- és V-elrendezéssel 
kerülnek forgalomba, és elérhetők 
3,6 métertől. A hazánkban leginkább 
elterjedt változat a 6 méteres munka-

szélességű tárcsa, amely sok esetben 
Crosskill lezáróhengerrel van párosít-
va. Ez a gépkapcsolat a 300–340 LE-s 
traktorokhoz ajánlható, és a hengerrel 
együtt az összsúly itt megközelíti a 10 
tonnát. A legnagyobb gumihevederes 
erőgépek mögé pedig akár a 10,2 mé-
teres nehéztárcsa is kapcsolható, ahol 
az önsúly meghaladja a 10, hengerrel 
párosítva pedig a 16 tonnát.

A szupernehéz tárcsa külön ka-
tegória a gépcsaládon belül. Ekkor 
a gépsúly eléri a 200 kg-t tárcsaleve-
lenként, amely biztos talajba hatolást 
és kitűnő szármaradvány-keverést 
és -aprítást eredményez, még nagy 
mennyiségű kukoricaszár-marad-
vány esetében is.

A tárcsák a QUIVOGNE-nál kü-
lönböző felépítésűek lehetnek. A hen-
ger nélküli alapgépeknél a futómű 
a tárcsasorok között helyezkedik 
el. A Magyarországon elterjedtebb 
esetben, amikor függesztett Crosskill 
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henger is van a tárcsához kapcsol-
va, a futómű a tárcsasorok mögött 
helyezkedik el. Ezen kapcsolat igen 
nagy előnye, hogy egy menetben 
megtörténik a talaj lezárása is a nehéz 
Crosskill, vagy Cambridge hengerrel. 
Munka közben az egyenletes mély-
ségről és a pontos talajkövetésről ru-
gózott szintszabályzó gondoskodik. 
Fontos, hogy a gépkapcsolat henger-
rel együtt sem túl hosszú, mint pél-
dául egy vontatott henger esetében 
lenne, a közúti szállítás így egyszerű-
en és biztonságosan megvalósítható.

Az igen robusztus munkagépen 
a tárcsaszög állítása alaphelyzetben 
mechanikusan, egy rugós csap-furat 
rendszerrel történik. A beállított 
tárcsatagok helyzete egy retesszel 
rögzíthető, megerősítve az egyenletes 
munkavégzést. Opcióban elérhető 
természetesen a hidraulikus szögállí-
tás is, amely főleg a nagyobb kivitelű 
gépek esetében előnyös.

A QUIVOGNE nehéztárcsák 
csapágyazásának minősége szin-
tén nem elhanyagolható, ezek igen 
hosszú élettartamúak, és alul extra 

kopólemezzel védettek. A rendkívül 
robusztus, háromszorosan tömített 
öntvényházas csapágyak súlya a 
nagytárcsákon kb. 21 kg.

A tárcsalapok esetében a hagyo-
mányosnak mondható 660, vagy 710 
mm-es átmérők (6-7-8 mm vastag-
ság) mellett a 810, vagy 1020 mm-es 
tárcsalap is elérhető. Egy különleges 
tárcsalap kialakítás az FF (Fleaux-
Fleaux) típus. Ez a tárcsalap speciális 
csipkézettségű, gyakorlatilag minden 
második csipke ki van vágva, ami-
nek előnye, hogy az egy csipkére eső 
súly szinte a duplája a hagyományos 
kivitelűének. Ebben az esetben a 
legkötöttebb talajokon is garantált 
a talajba hatolás, és akár a 25 cm-es 
munkamélység. Nem hiába mondja 
erre a kivitelre a QUIVOGNE, hogy 
megvalósítható vele az eke nélküli 
szántás.

A tárcsás boronák választé-
kán belül külön említésre méltó a 
TineMaster tárcsás lazító. Ezen a 
munkagépen az első és hátsó tárcsa-
sor között lazítókések helyezkednek 
el. A kések helyzete több fokozatban 
állítható, túlterhelés elleni védelme 
pedig hidraulikus rendszerrel van 
megoldva. A tárcsás lazító használa-
tával a tárcsák munkamélysége alá 
dolgozhatunk, így elkerülhetjük a 
tárcsatalp betegséget. A lezárás itt is 
fontos, kapcsolt eszközként több faj-
ta, nehéz kivitelű henger is elérhető. 
A méterenkénti vonóerő-szükséglet 
70-80 LE.
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