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Lățime de lucru 
Anchura de trabajo 

Working width 
Largeur de travaille 

(mm) 

Lățime gabarit  
Anchura de gálibo 

Encumbrance width 
Largeur 

d’encombrement 
(mm) 

Lungime
Largueza 
Length 
Longueur 

(mm) 

Înălțime 
Altura 
Height 
Hauteur 

(mm) 

Greutate 
Peso 
Weight 
Poids 

(Kg) 

Putere necesară 
Potencia requerida 
Requested power 

Puissance requerée 
HP-CV/kW 

P.d.F
T.d.f
P.T.O

MEK 
1800 

1.700 2.500 1450 1050 570 50 hp / 37 kW 540 

MEK 
1600 

1.500 1.800 1450 1050 500 40 hp / 30 kW 540 

Accesorii 
opționale 

Accesorio a 
petición 

Optional accessory 
Accessoire sur 

demande 

Perie laterală interfilară 
Cepillo lateral acirate 

Lateral inter-row brush 
Brosse latérale inter-rangée 

D.100

Diametru
Diámetro 
Diameter 
Diamètre 

1000 mm 

Lățime de lucru cu perie 
Anchura de trabajo con cepillo 

Working width with brush 
Largeur de travail avec brosse 

MEK 
1800 

2500 
mm 

MEK 
1600 

2300 
mm 

Capacitate de 
recoltare 
Capacidad de cosecha 
Harvesting capacity 
Capacité de récolte 

Alune
Avellanas 
Hazelnuts 
Noisettes 

(hp: 2 ton/ha)

MEK 1800 400 Kg/h 

MEK 1600 300 Kg/h 

Capacitate de recoltare (kg/h) Harvesting capacity (kg/h) 
Capacité de récolte(kg/h) Capacidad de cosecha (kg/h) 

Capacitatea de lucru este subordonată pregătirii terenului și cantității de produs. 
The working capacity is subordinate to the ground preparation and to product quantity. 
La capacité de travail est subordonnée à la préparation du terrain et à la quantité du produit. 
La capacidad de trabajo está subordinada a la preparación del suelo y a la cantidad del producto. 

NOU

Noul tocător purtat, mecanic, MEK 1800 permite recoltarea fructelor în coajă datorită principiului recoltării mecanice de pe sol. Echipamentul poate fi 
montat pe tractoarele cu prindere în trei puncte, atât în partea anterioară cât și în cea posterioară, priză de forță 540 rpm. Recoltarea se face cu 
ajutorul periilor orizontale care transportă produsul către o serie de șnecuri și site (pot fi înlocuite în funcție dimensiunile fructului ce va fi recoltat), 
care efectuează o primă curățare. Apoi, produsul este împins de către un ventilator poziționat pe partea dreaptă a utilajului, în saci sau într-un 
cărucior. La cerere, se poate monta o perie laterală pentru recoltarea interfilară.
Pentru a obține o productivitate optimă a utilajului se recomandă să pregătiți terenul prin tăierea repetată a ierbii în decursul anului și înainte de 
căderea fructelor pe sol.




