
MOTOCULTOR

BTA-1000

AGRO GARDEN

CARACTERISTICI SI AVANTAJE
Recomandat pentru suprafețe de la 0- 
10.000 mp pentru toate tipurile de 
pământ: argilos, nisipos , lutos, etc. 
Cu freze segmentabile și accesoriile 
compatibile, se poate folosi la: 
Ÿ lucrările de primăvară: desfundat, 

marunțit, pregătirea solului pentru 
insămânțare ; 

Ÿ lucrările de sezon: plantatul cartofilor, 
prășitul porumbului, cartofului, viței de 
vie etc. ; 

Ÿ lucrările de recoltă: scosul cartofilor, a 
tuberculilor diferitelor legume (țelina, 
păstarnac, etc.);   

Ÿ transport pe distanțe scurte și medii, 
cu remorcă agricolă cu sistem de 
frânare (BTA-450R, BTA-550R) . 

Compact, bine proporționat, cu centru de 
greutate deasupra frezelor asigură o 
bună manevrabilitate în timpul lucrului, 
stabilitate și vibrații reduse   
Carcasa de transmisie din fontă și 
greutatea motocultorului ajută la lucrul 
pământului în condiții optime pentru 
utilizator . 
Ghidonul reglabil sus-jos ajută atunci 
când înălțimea utilizatorului cere reglarea 
coarnelor . 
Roți cu profil agricol 5.00-8 ce conferă o 
aderență bună în momentul când este 
utilizat la transport . 
Senzor de protecție nivel scăzut al 
uleiului.  
Sistem de transport al frezelor care ajută 
la deplasarea motocultorului pe roți către 
zona de lucru cu frezele montate pe suportul de transport.
Prevăzut cu bullbar frontal pentru protecția motorului în caz de răsturnare. 
Senzor de protecție nivel scăzut al uleiului.
Prevăzut cu dispozitiv de accesorii, cu tijă de reglare a adâncimii.  
Dotat cu capotă și far atât pentru design cât și pentru a facilita circulația pe timpul nopții.  
Supapă pentru preaplinul de ulei montată pe transmisie pentru evitarea deteriorării semeringurilor.  
Cutie de scule.  
Priză de putere.  
Vopsea calitate superioară, rezistentă la UV . 
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DATE TEHNICE

MODEL BTA-1000

Motor

Tip motor În 4 timpi, pe benzină, OHV

Model motor 170F

Putere motor 7 CP

Turatie nominală 3.600 rpm

Capacitate cilindrică 212 cmc

Sistem ungere Barbotaj

Răcire motor Aer

Număr cilindri 1 cilindru

Capacitate ulei motor 0,6 litri (10W-40, SAE 30)

Capacitate rezervor combustibil 3,6 litri

Consumul de combustibil kg/hm2 ≤ 30

Filtru aer Umed, în ulei

Transmisie

Tip transmisie Cutie de viteze cu priză de putere

Corp transmisie Fontă

Viteze 2 viteze înainte, 1 viteză înapoi

Ambreiaj Discuri de fricțiune în baie de ulei

Cantitate ulei transmisie 1,8 litri (10W-40)

Lățime de lucru 560 - 830 (fără discuri laterale)

Adâncime de lucru ≤30 cm

Roți cauciuc 5.00-8

Freze segmentabile 2+1 cu discuri laterale

SET LIVRARE
2 x Roată de cauciuc 5.00-8 / 40 cm 
1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+1 
1 x Suport fix pentru accesorii 
1 x Tijă reglare adâncime 
2 x Manicot (tub hexagonal)  Φ23 mm, 4 găuri 
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