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Lemiesze kultywatora z węglikami spiekanymi (2 generacji)
Carbide cultivator share (2nd generation)

 ■ Wydłużenie żywotności w porównaniu do stali co 
najmniej pięciokrotnie

 ■ Mała utrata szerokości dzięki zastosowaniu ele-
mentów z węglikiem spiekanym

 ■ Dobrze przewidywalny koniec okresu użytkowania
 ■ Ochrona przed utratą lemiesza dzięki wkładce 

z węglika do ochrony śruby
 ■ Opatentowany system węglika
 ■ Pasują praktycznie do wszystkich popularnych 

typów maszyn
 ■ Znakomita odporność na ścieranie

Zalety produktu Product advantages

 ■ Increase of the life time compared to steel by minimum 5 times
 ■ Small loss of width because of positioning of the carbide 

inserts
 ■ Good predictable end of tool life
 ■ No share loss due to carbide insert for bolt protection
 ■ Patented carbide system
 ■ Share fits on all common machine (tine) models
 ■ Excellent wear behaviour

„Gęsie stopy” z węglikami spiekanymi (2 generacji)
Carbide cultivator sweep (2nd generation)

www.boehlerit.com

 ■ Optymalna jakość pracy i wysoka ochrona 
przed zużyciem

 ■ Ostre ostrze od początku praktycznie do końca
 ■ ”Efekt bobra”- samoostrzące się ostrze z węglika 

spiekanego na krawędziach
 ■ Mniejsze zapotrzebowanie na moc ciągnika podczas 

użytkowania
 ■ Brak tworzenia się warstwy mazistej na podłożu dzięki 

wąskim segmntom węglikowym
 ■ Nieco niższa końcówka dla lepszej penetracji gleby
 ■ Praktycznie taka sama szerokość robocza do końca 

żywotności narzędzia
 ■ Wydłużenie żywotności narzędzia około 8 razy

Zalety produktu Product advantages
 ■ Optimum quality of work and high wear protection 
 ■ From tool life start to end continuously sharp
 ■ Beaver tooth effect: Self-sharpening carbide 

cutting edges
 ■ Lower traction requirement in use 
 ■ No smear layer formation on the ground due to 

narrow carbide segments
 ■ Slightly lower tip for better soil penetration
 ■ Same working width till end of tool life
 ■ Increase of tool life by minimum 8 times

Szerokość: 
200/260/300 mm
Width: 200/260/300 mm

Wzmocnienie korpusu do 
gleb ściernych
Basic body reinforcement 
for abrasive soils

Adapter do wszystkich 
popularnych modeli
Adaptors for all common 
models

Lemiesze kult. 80 mm
Cultivator share 80 mm

Lemiesze kult. 50 mm
Cultivator share 50 mm
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 ■ Żywotność narzędzia wzrasta nawet 10-krotnie
 ■ Krawędź narzędzia pozostajee ostra praktycznie

       przez cały okres użytkowania
 ■ Większa skuteczność pracy ze względu na brak

       “zużycia” krawędzi zębów
 ■ Ochrona uprawianej rośliny poprzez specyficzny

       kształt zęba - “półskorupa”

Zalety produktu Product advantages

 ■ Krawędź narzędzia pozostaje ostra praktycznie
       przez cały okres użytkowania

 ■ “Efekt bobra”- samoostrzące się ostrze z węglika 
       spiekanego na krawędziach

 ■ Zachowanie szerokości roboczej praktycznie do końca 
użytkowania

 ■ Niższa pozycja końcówki do lepszej penetracji gleby
 ■ Zębate segmenty z węglika spiekanego

       zapewniają jeszcze lepsze cięcie chwastów
 ■ Podstawowe stopy dla różnych marek,

       specjalne dopasowanie wymaga przyspawania

Zalety produktu Product advantages

 ■ Continuously sharp till end of tool life
 ■ Beaver tooth effect – self-sharpening carbide cutting 

edges
 ■ Same working width until end of tool life
 ■ Lower positioned tip for better soil penetration
 ■ Toothed carbide segments for even better cutting of 

weeds
 ■ Basic sweep body for different brands, specific fitting 

requirements are welded on

 ■ Up to 10 times longer tool life
 ■ Consistently sharp edge until tool life end
 ■ More aggressive working quality because of no „worn“ 

weeder tine edges
 ■ Protection of the cultivated plant due to „half-shell form“

Zęby brony z powłoką z węglika spiekanego 
Carbide solutions for harrow tines

“Gęsie stopy” z węglikami spiekanymi
Carbide cultivator blade

“Półskorupa” z węglika
o średnicy Ø 6 - 10 mm
Carbide half-shell for 
Ø 6 - 10 mm

“Półskorupa” z 
węglika o średnicy  
Ø 12 - 16 mm
Carbide half-shell for 
Ø 12 - 16 mm

Szerokość: 100 - 200 mm 
Width: 100 - 200 mm

Różne mocowanie
Different attachments
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BOEHLERIT GmbH & Co. KG
Heidenheimer Straße 108
73447 Oberkochen 
Deutschland/Germany
Telefon +49 7364 950 700
Telefax +49 7364 950 720
bld@boehlerit.de
www.boehlerit.com

BOEHLERIT GmbH & Co. KG
Werk VI-Strasse 100
8605 Kapfenberg
Österreich/Austria
Telefon +43 3862 300 - 0
Telefax +43 3862 300 - 479
info@boehlerit.com
www.boehlerit.com
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