
Alpego kraftig stubkultivator model 
Puma, sætter ny standard for  
stubbearbejdning.  
Arbejdsdybde på 50 til 300 mm.  
Den specialformede tand bevirker 
en reduktion af brændstofforbruget. 
Liftophængte med en arbejdsbredde 
på 3,00 og 3,50 m. 
Bugseret med arbejdsbredder fra 
4,00 og 5,00 m. 

Liftophængt Bugseret 

Puma PD 

Puma kan fås i 2 modeller: 
PF 300 og 350 som liftophængt 
PD 400 og 500 som bugseret 
 
På alle modeller: 

 Kraftige tænder med fjederudløsning justerbare fra 450 til 750 kg. Modstand. 

 Livstidssmurte lejer og bøsninger. 

 Stor gennemgang mellem tænder. 

 Kraftig opbygget ramme af specialstål. 

 Tallerkener på 460 mm. som jævner før pakvalse. 

 Mulighed for blandevinger til nedmuldning af planterester. 

 18 forskellige indstillingsmuligheder af arbejdsdybden med centralindstilling. 

 Udelukkende fabrikeret af svensk stål. 

 Arbejdsdybde fra 50 til 300 mm. 

Puma PF 

Puma PD bugseret ses her med valse 
af spiralfjedre for en jævn pakning, god til 
sandede, stenede og tunge våde jorde.  

Puma PF Lifthængt med valse af pressede stålringe.  
Velegnet til svære og udtørrede jorde. 

Alt er lavet af svensk stål 

som sikrer kvaliteten 



Puma 

Model Arb. br. Mm. Transport br. Mm. Arb. dybde mm. Tandafs. mm. HK Vægt 

PF-300 3000 3000 300 300 120-200 1670 

PF-350 3500 3500 300 290 135-225 1810 

PF-400 4000 2800 300 305 160-250 2460 

PF-500 5000 2800 300 310 200-300 3330 

Forhandler: 

Smurt fra fabrikken, skal ikke smørres. 
 
Kan klare modstand på op til 750 kg. 
 
Stabil tandholder som er monteret på et firkantet 
stålrør. 
 
Speciel hærdet spidser (fleksibel,  
elastisk og stabil). 
 
Spidserne er konstrueret til at bryde  
jorden, og opblande planterester. 
 
En prisrigtig maskine i meget høj  
kvalitet. (produceret af svensk stål) 

Her ses den bugserede fra oven, bemærk de store bærehjul. 
 
Transportbredde på 2800 mm. 
 
Bulafstand  700 mm.(A) tandafstand 900 mm. (B) giver mulighed 
for bedre gennemstrømning af den forarbejdede jord. 
 
Tallerkener som jævner inden pakning. 
 
3 muligheder for pakvalser se ovenfor. 

Valse med spiralfjeder, for en 
jævn pakning.  
Til bløde, sandede, stenet 
eller våd jord. 

Stålrings pakkevalse. Fremstillet 
af en række pressede stålringe. 
Det giver mulighed for en jævn 
fordeling af trykket på jorden for 
bedre pakning af svære og utør-
rede jorde. 

Rørpakker valse. Let og meget 
god til at blande overfladen.  
Til lettere jorde. 

Tand der åbner overfladen 
med fuld gennemskæring. 

Tand der går i dybden, 
begge med ledeskinne. 


