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A He-Va hengerek egy menetben egyengetik, porhanyítják és vissza-
tömörítik a talajt. Mindehhez a He-Va a hagyományos gyűrűtípusok és 
simítólemezek tulajdonságait optimalizálja egy gépben. A széles hen-
gerprofi l választék lehetővé teszi a gépek szántás vagy vetés utáni hasz-
nálatát is a talaj és a növény védelmének maximális megtartása mellett. 
A tökéletes elegyengetéshez javasoljuk kiegészítésként a Spring Board 
simítólemezt, ami sima, lazítókéses vagy összekötött változatban a talaj 
további rögtörését és elsimítását végzi

A legegyszerűbb vontatott változat a VIP Roller henger (3,3m-7,3m 
munkaszélességben), ami elsősorban a tavaszi munkákban a könnyű 
talajok és a vetés művelésére alkalmas. Az egyszerű és kompakt konst-
rukciójának köszönhetően egy könnyen manőverezhető, kis vonóerő 
igényű, de korlátozott felhasználású gépet tudunk biztosítani.

 

A henger család leguniverzálisabb tagja a TIP Roller henger 
(4,5m-10,2m munkaszélességben) ami a széles opciós lehetőségeknek 
köszönhetően minden talajjal megbirkózik, illetve az egy munkame-
netben történő zöldtrágya kijuttatás is megoldható. Minden hengertag 
egymástól függetlenül elmozdulásra képes, így küszöbölve ki az oldalta-
gok felfekvését és az egyenlőtlen súlyelosztást.

A He-Va Sub Tiller a dán cég nagy igénybevételekre tervezett altalaj-
lazítója, melynek másik fontos tervezési szempontja az alacsony vonó-
erő igény volt. A Sub Tiller a nehéz, kötött altalaj és kövek felkeverése 
nélkül lazítja és emeli meg a talajt 40-60 cm-es munkamélységben. 

A „V” formájú gerendelykialakítás optimális késelelhelyezést bizto-
sít, így csökkentve az esetleges eltömődés veszélyét. A kapák csava-
rozott rögzítése lehetővé teszi a kapák egymáshoz való távolságának 
igények szerinti állítását. (csak a középső tag rögzítése fi x). A hatféle 
gerendelykialakítás biztosítja, hogy minden erőgéphez - 80-380LE kö-
zött - megtaláljuk a megfelelőt. A nyírócsavaros biztosítás ’Quick Push’ 
rendszere nem teszi szükségessé a csavarok eltörést követő cseréjét, 
míg a hidraulikus késbiztosítás a köves típusú talajoknál kíméli meg a 
felhasználót a gyakori cserétől. A talaj tökéletes visszatömörítését és 
a mélység egyszerű beállítását a hidraulikus munkahengerrel ellátott 
háromféle henger biztosítja. A laza talajokhoz az 550mm átmérőjű cső-
pálcáshengert, kötött talajokhoz a 600mm átmérőjű „V” profi lhengert 
ajánljuk. A kombinált orrbetét és szárnyaskés kopóelem egy csavaros 
rögzítése egyszerú cserét, hátrafelé szélesedő szárnyaskése és hegyes-
szögű orrbetétje a könnyú vontathatóságot biztosítja. A Sub Tiller ap-
rómag vetőgéppel kombinálva zöldtrágya vagy repce vetésére illetve 
műtrágya kijuttatására is alkalmas.

Az alváz, vonórúd, hidraulika, reteszelő rendszer stb. plusz súlya miatt 
az oldalra felfüggesztett oldaltagos szántóföldi hengereknek olyan a dő-

lése, hogy középen fejtik ki a legnagyobb nyomást. 

1 Az oldalra felfüggesztett oldalsó tagoknál nincsen súlyáthelyeződés 
–  a kiegyensúlyozatlanság megmarad. Lásd fenti ábra. 

3 A HE-VA rugó által működésbe hozott SAT rendszerének és a középen fel-
függesztett oldaltagoknak köszönhetően a középső tag többletsúlya egyenle-
tesen oszlik meg az oldaltagokon, és a talajon a henger teljes szélességében. 

2 Az oldalra felfüggesztett oldaltagos hengereknél 
más súlyáthelyeződések  is kiegyensúlyozatlanságot okoznak.



DISC ROLLER RÖVIDTÁRCSA
Legyen szó akár tarlóhántásról, akár 

magágykészítésről a Disc-Roller rövidtárcsa 
minden követelményt teljesít. A rövidtárcsa ki-
alakítása - az egyedülálló DSD mumkamélység 
szinkronizált tárcsaszög - lehetővé teszi, hogy 

a tárcsa eltérő munkamélység esetén is az azo-
nos munkaminőséget biztosítson. A tárcsák 
dőlésszögének változása nagyobb behúzási 
erőt, intenzívebb keverést és nagyobb rögtörő 
hatást eredményez. A tárcsák kétsoros golyós-
csapágya és gumibakos rögzítés hosszú élettar-
tamot és nagy terhetőséget is lehetővé tesz és 
egyben automatikus túlterhelésvédelemként 
is funkcionál. A tárcsák viszonylag nagy át-
mérője (510 mm) és kialakítása ideiális mind 
a szármaradvány aprítására, mind azok talajba 
történő bekeveréséhez.

A tárcsák munkamélységét és egyben a 
talajfelszin rögtörését és visszatömörítését a 
választható 3 féle henger biztosítja. A „V” és 
„T” profi lhengerek a nehéz, kötött talajoknál 
is kiemelkedő rögtöréssel rendelkeznek, míg 

laza taljoknál a cső pálcáshenger biztosítja a jó 
mélységvezetést.

A kiegészítő felszerelések széles választé-
ka lehetővé teszi, hogy minden gazdálkodó 
megtalálja a neki optimális berendezést, pél-
dául: mellső rugós simítólemez a megfelelő 
szántáselmunkáláshoz, aprómagvetőgép a 
költségkimélő zöldtrágyatermesztéshez...stb.

A 3 és 8 méter közötti munkaszélesség és 
a nagy vontatási sebesség eredményeként 
minden gazdálkodó a maximális területtelje-
sítményt tudja kihozni erőgépéből.

„Az első benyomásom, látva a gépet, bíztató volt 

az igényes kidolgozása miatt. Hamar bizonyítha-

tott munka közben is az őszi vetések hengerelését 

követően, majd pedig a vetőgép után egyből, a ta-

vaszi vetéseim során.  Mindkét esetben jól vizsgá-

zott, meg voltam elégedve vele! Örömömet a búza 

erőteljes bokrosodása és a zab egyenletes kelése 

később igazolta is. Ezenkívül legelőt és kaszálót is 

ápoltam vele tavasszal, ahol szintén megmutatko-

zott a kedvező hatása a talajon, növényen egyaránt! 

Mindezek mellett használata egyszerű és gyors. A 

választás jónak bizonyult!”
Agro Bükkösd Kft. / Arató Barna

„Tavasszal fogas-simítózás helyett ezt használom talajlazításra, a SAT 

rendszernek köszönhetően nagyon egyenletesen dolgozik. Az őszi ve-

téseket tavasszal szintén ezzel a hengerrel tömörítem vissza. Az őszi 

magágykészítésben is szintén nagy szerepet kap a gép. Nagyon meg 

vagyok elégedve a minőségével, munkájával és a vételárával is.”
Gölöncsér Tibor, Nagydorog

„2008 decemberében vásároltam egy 6,3m-es He-Va hen-
gert simító egységgel, és összekötővel. A tavaszi munkáknál 
használtam először, műszaki probléma nem lépet fel. Az idei 
évi nagy szárazságban is kíváló munkát tudtam vele végezni. 
Csapadékos tavasszal kevésbé van rá szükség, viszont száraz 
évben nélkülözhetetlen.”

 Takács Sándor

„A henger megjelenésében és kidolgozásában is kifogástalan minőségű. Véleményem szerint a piacon megjelent hengerek közül a He-Va-nak a legjobb a talajkövetése. A simítólap pontosan és jól szabályozható, tetszik a kis kontroll pálca. Szállítási és munkahelyzetben történő állítása gyors és egyszerű, különösen ha kapcsolt munkagépként használjuk ( nem kell tolatni). A hengerek hézagolása a hengertagok szétszedése nélkül elvégezhető, így lehetővé téve a természetes kopás utáni gyors utánaállítást. Ezáltal jelentősen megnő a hengertagok élettartama. Egyedüli negatívumként a tá-masztólábat említeném meg, mivel nem központosan helyezkedik el. A gép leakasztásakor a vonórúd oldalirányban elmozdul, ezért nehéz a csapsze-get kihúzni a vonószerkezetből. Csak ajánlani tudom minden  magyar gazdának, mivel a nyugati gépvilág legsokoldalúbb és legjobban használható gépe a magyar valóságban!”

„A munkagép kíválóan alkalmazható az újszilvási és térségében talál-ható talajviszonyokon, ahol a homokos, közép-kötött, kötött talajok találhatóak.
A hengert egyaránt lehet az őszi szántáselmunkálásra, vetés utáni ta-laj lezárásra használni. A munkagép nagy előnye, hogy jól lehet egyéb gépekkel kapcsolni, pl: ősszel a tárcsa után, ahol egy menetben le tudjuk zárni a talajt. Kíválóan alkalmazható a nyers szántásokon, jól al-kalmazkodik a talajviszonyokhoz. Erőgép igénye optimális egy 80-90 LE traktor elegendő egy 6m-es hengerhez a szántáson, és egy vetés lezárásához. A henger a megfelelő kialakítása miatt a nyers, vizesebb talajokon is megfelelő munkát végez. Simítóval használva az őszi el-munkálás során akár 20-30%-kal több nedvességet tudunk visszazárni egy átlagos hengerrel szemben.”

Peng-Farm Kft. / Kiss Pál 

Tóth Gábor

He-Va 
forgalmazók:
Agratis Kft.
Tel.: 70 / 408-2331
(Győr-Moson-Sopron, Veszprém, 
  Fehér, Zala megye)

Agro Alfa Kft.
9700 Szombathely, Ipar út 3.
Tel: 30 / 237-0357

Agro Alfa Kft.
8500 Pápa, Győri út 4.
Tel: 30 / 3360-328

Kasz-Coop Derecske Zrt. 
Tel: 30 / 9587-433
(Hajdú-Bihar, Borsod, Békés, Szabolcs, 
Csongrád és Heves megye)

Pap Agro Kft.
Tel.: 20 / 334-4328 
(Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun, 
 Pest alsó része, Tolna megye)

Sz-Agro 2007. Kft.
Tel.: 30 / 554-3388 
(Pest, Komárom, Nógrád megye)

Villy Christiansen, a He-Va tulajdonosa a 2009-es 
Agromash Expon az Sz-Agro 2007. Kft. standján


