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A Lamborghini traktorok rövid története

A márkát 1948-ban Ferruccio Lamborghini alapította, a saját garázsában. 

is szállított. Ferruccio Lamborghini a sportautók gyártásába is belevágott, miután 
elégedetlen volt a saját részére vásárolt Ferrarival, és megpróbálkozott a gyárnál 
módosításokat kérni, de elhajtották azzal, hogy egy traktorgyáros nem érthet a 

napjainkban is a világ legdrágább szuperautói közé tartoznak. A Lamborghini 

A Lamborghini széles kínálatában mindenki megtalálja a gazdaságához 

személyre szabottan változtathatóak. A Lamborghini célkeresztjében a 



Lamborghini SPIRE F

SPIRE F-széria kertészeti és ültetvényápoló 

-
-

-

Lamborghini SPIRE F VRT

Fokozatmentes váltó, 

VRT a kertészeti traktorok 

-
-

motorterhelés jöhessen létre. A munka gyorsasága, ha-

-
-

tást és a leghatékonyabb munkavégzést szolgálja.

Lamborghini SPIRE Trend

Trend
az alacsony árára is büszke lehet.

-

·         Külön irányváltó

·         Klíma



                                                 Del Morino PRM sorozat

A Del Morino -
-

gazdák nagy megelégedésére szolgálnak.

 PRM sorozat

-
konyan alkalmazható akár nagyobb területek vágására 

 

GlyphoRoller

-

Az Auditker

-
kasebességet.

Agromet ültetvény kultivátorok 

A spanyol Agromet gyártó talajlazítóit, ültetvénykultiváto-

mivel masszív, megbízható és strapabíró gépek.
-

       



Lotti IT Széria

Lotti 

Az IT 10

Az IT-15 

  Berti Urano

-
-

tartósság.

A Berti Uranus
-

-
szélességig. 

A Vaschieri
tapasztalattal kínál trágyaszóró berendezéseket a 

termékpalettával rendelkeznek, legyen az akár oldalsó 

L50 Mod

Vaschieri     Trágyaszórás   



Az Ostraticky -

   rendszerrel el vannak látva. 

megtalálja és akár meg is rendelheti a cégünk által 

www.emetszo.hu oldalon.

Ostraticky

www.emetszo.hu

is számtalan kombinációban kínálja, hogy minden egyedi  
igényhez alkalmazkodjon.

-
közöket képes hordozni, hogy segítségül szolgáljon nyári 
vágáshoz, illetve téli metszéshez.

vezérelt hidraulika rendszer



ermesztés gépei

Caeb venyigebálázó

során arra törekedtek, hogy csökkentsék a nyomási kamra 

- a bálázandó anyag betöltése - a bála kötözése - a bála 
automatikus kidobása a hátsó ajtón

A  ideális eszköz a gyümölcsösök metszés 
utáni gyors és hatékony tisztítására, akár kis területen 
is, sima vagy egyenetlen talajon egyaránt. Legkisebb 

hidraulikus gyorscsatlakozó szükséges. 

Az RC RCC
RCE és az RCCE típus hidraulikus 

rendszerrel is.

  Berti Picker

A Berti Picker egy speciális nyesedékzúzó

nyesedék, sorközben való aprítását szolgálja. A speciális 

kerül, ahol a „P” kalapács kések és ellenkéseik segítségével 



Az IDEAL -

-
-

Drop Save 

-

-
2000 literes változatban 

-
melni.

-
körrel rendelkezik. 

Rhone és Rhone Top 
A Rhone -

-

-
-
-

oldalon.
1000, 1500, 2000 és 3000 literes 

tartállyal kapható.

A  Rhone Top

növényzeten. 

használatra is alkalmas. 
1000,1500, 2000 és 3000 literes 

tartállyal kapható.

Permetezés                                                                                   Ideal






