
AS 600 M1 / AS 900 M1 / AS 1200 M1

MONITAITURI MODERNEILLE LUOMUTILOILLE

RIKKAÄES
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AMBITION. PASSION. VISION.
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RIKKAÄKEEN ETUJA

TOIMINTAPERIAATE
Äestyksessä piikit kaivavat maata enintään 
2–3 cm:n syvyyteen asti maankuoren ylimmän 
kerroksen rikkomiseksi ja murentamiseksi. Siten 
saavutetaan tehokkaampi maan ilmastaminen 
ja keskeytetään kapillaari-ilmiö. Äestyksen 
tärkeimpänä tehtävänä on rikkaruohon 
poistaminen. Kun piikit muokkaavat peltoa, ne 
levittävät ja repivät itämis- tai taimettumisvaiheessa 
olevat rikkakasvit ja nostavat ne maan 
pinnalle, missä ne kuivuvat ja näivettyvät. Siten 
rikkakasvikantaa saadaan pienennettyä noin 90 %.

TOIMINTATAPA

PIIKKIEN OMINAISUUDET
Ratkaisevan työn tekevät 7 mm:n piikit, jotka on 
järjestetty 31,25 mm:n etäisyydelle toisistaan 
kuuteen riviin. Tämä rivien välinen etäisyys on 
valittu huolellisten testien perusteella. Näin 
saavutetaan tasainen työn jälki koko työleveydellä 
kaikissa lohkoissa. Rikkaäkeen piikkien 20 mm:n 
pituisen kulutusosan ansiosta käyttöikä on pitempi. 
Lisäksi piikkien suurempi taipumiskulma takaa 
parhaan äestystuloksen.

YHDISTÄMISMAHDOLLISUUDET
Rikkaäestä voidaan käyttää yhdessä 
sähkötoimisella tai hydraulisella puhaltimella 
varustettujen pneumaattisten kylvökoneiden 
PS 120 M1 – PS 500 M2 kanssa. 

TARKKA
• Tasainen työn jälki.
• Yksittäiset piikkilohkot myötäilevät pellon pintaa 

toisistaan riippumatta.
• Piikkien suurempi taipumiskulma takaa parhaan 

äestystuloksen.
• Piikkilohkot myötäilevät jatkuvasti maan pintaa 

ketjukiinnityksen ansiosta.
• Piikkilohkojen tasainen kuormitus epätasaisessa 

maastossa kunkin yksittäisen haarukan erillisen 
kiinnityksen ja sivuttaisen tasapainotuksen 
ansiosta.

MONIPUOLINEN
• Asennettavissa 6 mm:n, 7 mm:n ja 8 mm:n piikit.
• Tukipyörät voidaan säätää raideleveyden 

mukaan.
• AS 600 voidaan laajentaa 9 m:iin ja AS 900 

12 m:iin.
• Kulku on rauhallinen 8-tuumaisten tukipyörien 

ansiosta.

KÄTEVÄ
• Pitempi käyttöikä piikkien 20 mm:n pituisen 

kulutusosan ansiosta.
• Pehmeästi taitettava käyräohjauksen ja 

pidemmän hydraulisylinterin ansiosta.
• Äkeen liittäminen on helppoa vetovarsien 

kielekkeiden ansiosta.
• Kätevä lohkokohtainen piikkien 

säätömahdollisuus ruuvittoman liitännän 
ansiosta.

• Sivulohkojen automaattinen kääntö 
rinnakkaisohjauksen ansiosta.



TEKNISET TIEDOT
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OTA HETI YHTEYTTÄ!

Työleveys 6 m 9 m 9 m 12 m 

Kuljetusmitat metreinä 
(taitettuna) K x L x S 3,10 x 3,00 x 2,20 3,80 x 3,00 x 2,20 3,55 x 3,00 x 2,40 3,55 x 3,00 x 2,40

Nettopaino 670 kg 950 kg 1 150 kg 1 300 kg

Piikkien pituus 450 mm

Piikin läpimitta 6, 7 tai 8 mm

Piikkiväli 31,25 mm

Piikkien määrä 192 kpl 288 kpl 288 kpl 384 kpl

Piikkimäärä lohkoa kohden 48 kpl

Viljelyluokitus KAT 2 tai KAT 3N

Tukipyörät (18,5x8-8” renkaat) 2 kpl 4 kpl  4 kpl 4 kpl

Traktorin teho 44 kW / 60 PS 51 kW / 70 PS 59 kW / 80 PS 66 kW / 90 PS

Taittamiseen vaaditaan kaksitoiminen ohjauslaite

Saksityyppinen taitto: Suosittelemme hydraulista piikkien säätöä käytön helpottamista varten ja taiton parhaan 
mahdollisen toiminnan varmistamiseksi!

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ
• Täydellinen kone, jossa on 1,5 m:n levyiset 

piikkilohkot
• Tukijalat
• Kahva kaikissa tukipyörissä korkeuden säätämistä 

varten

KÄYTTÖALUEET
• Sokkoäestys
• Viljakasvit, maissi, palkoviljoihin erikoistunut viljely: 

kurpitsa, auringonkukka jne.

AS 600 AS 900, jäykkä

AS 900
Saksityyppinen 

taitto

AS 1200
Saksityyppinen 

taitto 
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