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Δισκοσβάρνα CRONUS X 32 δίσκων με αυτόματη σβάρνα
CRONUS X disc harrow of 32 discs with automatic harrow (DI 32X B.T.)

Δισκοσβάρνα CRONUS X 30 δίσκων με αυτόματη ψάθα
CRONUS X disc harrow of 30 discs with automatic metal frame (DI 30X B.T.)  

ΤΥΠΟΣ

MODEL

Αριθμός
 δίσκων

Number
of discs

Discs 
diameter 

Required
horsepower

Διάμετρος
δίσκων (cm)

Ιπποδύναμη
(hp)

 (DI 28Χ B.T.)

 (DI 28X Υ.T.)

 (DI 30Χ B.T.)

 (DI 30X Υ.T.)

 (DI 32Χ B.T.)

 (DI 32X B.T.)

 (DI 32Χ Y.T.)

 (DI 32X Y.T.)

 (DI 36Χ B.T.)

 (DI 36X Υ.T.)

28

28

30

30

32

32

32

32

36

36

51

56

51

56

51

56

56

61

51

56

80-100

100-120

100-120

130-160

120-140

130-160

180-200

200-220

140-200

160-200

Working
width

Πλάτος 
εργασίας (cm)

290

290

295

295

320

335

370

370

375

375

Weight 

Βάρος
(kg)

1450

1650

1580

1800

1710

1710

1950

1950

2000

2100

Dinstance
of discs

Απόσταση
δίσκων (cm)

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Tyres

Ελαστικά

10.0/75-15,3

10.0/75-15,3

10.0/75-15,3

10.0/75-15,3

10.0/75-15,3

10.0/75-15,3

10.0/75-15,3

10.0/75-15,3

10.0/75-15,3

10.0/75-15,3

 DP 28V B.T.

DP 32V B.T.

28

32

61

61

90-120

150-200

290-335

335-375

1550

1600

22

22

10.0/75-15,3

10.0/75-15,3

ΔΙΣΚΟΣΒΑΡΝΑ CRONUS X | CRONUS X DISC HARROW

ΠΟΛΥΔΙΣΚΟΣ / ΔΙΣΚΟΣΒΑΡΝΑ CRONUS V | CRONUS V DISC HARROW

CRONUS
ΔΙΣΚΟΣΒΑΡΝΑ

DISC HARROW



Δισκοσβάρνα κατασκευασμένη σύμφωνα με τα σύγχρονα 
πρότυπα τα οποία θέτουν την αποτελεσματικότητα και την 
εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας, ως κύρια χαρακτηριστι-
κά. Με ένα πέρασμα, η CRONUS X ψιλοχωματίζει άψογα και 
προετοιμάζει το έδαφος, διευκολύνοντας στη διατήρηση της 
ισοπέδωσης του χωραφιού και στην ενσωμάτωση των 
αζωτούχων λιπασμάτων. Συνίσταται ειδικά, για κολλώδες και 
βαρύ έδαφος με χώμα αργίλου. 

Disc harrow constructed according to modern standards which 
set as key features the e�ciency and the cost saving. With a 
single pass, CRONUS X disc harrow crushes the soil’s clods 
perfectly and prepares the terrain, thus it mantains the leveling 
of the �eld and facilitates the incorporation of nitrogen fertiliz-
ers. The machinery is strongly suggested to be used on sticky 
and clay soil.   

CRONUS X
ΔΙΣΚΟΣΒΑΡΝΑ 
DISC HARROW

Διαθέσιμες εκδόσεις: 28/30/32/36 
δίσκων βαρέως & υπέρβαρεως τύπου.
Available versions: 28/30/32/36 discs 
heavy & super-heavy type.

Κατασκευασμένη από χάλυβα υψηλής 
αντοχής με ιδιαίτερα στιβαρό και άρτια 
δομημένο σκελετό.
Made of high-strength steel with a rigid 
and well-built frame.     

Υδραυλικό κεντρικό σύστημα 
ανύψωσης με μπουκάλα διπλής 
ενέργειας.
Hydraulic central lift system with 
double-acting bottle.

  

Διαθέτει υδραυλικό σύστημα ρύθμισης 
στοιχείων των δίσκων (γωνία 30o).
It is equipped with a hydraulic system to 
adjust the discs (angle 30o).  

Δυνατότητα πολλαπλής επιλογής, όσον 
αφορά στην απόσταση μεταξύ των 
δίσκων σε 18-20-22cm.
Multiple selection of distance between 
discs to 18-20-22cm. 

Βασικά χαρακτηριστικά /Αξεσουάρ | Basic Features/Accessories

Αποσπώμενες ξύστρες, εύκολα 
ρυθμιζόμενες ξεχωριστά για κάθε δίσκο.
Removable scrapers, easily adjustable
for each disc. 

Ενισχυμένος μύλος στο εμπρόσθιο μέρος με 
πάσο Φ70 για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και 
με ελατήρια για τα κενά σε ανώμαλα εδάφη.
Reinforced mill in the front with Φ70 pass for 
greater durability and springs for the gaps in 
rough terrain.    

Αποσπώμενες ξύστρες, εύκολα ρυθμιζόμενες 
ξεχωριστά για κάθε δίσκο.
Removable scrapers, easily adjustable 
for each disc. 

Διπλά ρουλεμάν σφραγισμένα 
σε ατσάλινο κουζινέτο δίσκων.
Double bearings sealed in steel 
disc ball bearing. 

Το εμπρόσθιο μέρος (γωνία) μεταβάλλεται 
υδραυλικά με μπουκάλα διπλής ενέργειας 
ρυθμίζοντας τη κλίση κοπής (30°).
The front part (angle) changes with double-
acting hydraulic bottle, adjusting the cutting 
 angle (30°).

Δισκοσβάρνα υψηλών προδιαγραφών, για την προετοιμασία 
του εδάφους επιτυγχάνοντας σύνθλιψη σβόλων, αναμόχλευ-
ση του χώματος και «στρώσιμο» του χωραφιού, ώστε να 
υπάρχει η καλύτερη δυνατή εφαρμογή του σπόρου. Συνίστα-
ται ειδικά για την προετοιμασία χωραφιών που έχουν αρκετή 
υγρασία και σκληρό κολλώδες έδαφος. 

Disc harrow of high standards, suitable to prepare the ground 
and crush the clods, stir up the soil and level out the �eld, for the 
best possible application of the seed. It is ideal for sticky soils or 
soils with su�cient moisture.

CRONUS V
ΠΟΛΥΔΙΣΚΟΣ/ΔΙΣΚΟΣΒΑΡΝΑ 
DISC HARROW

Διαθέσιμες εκδόσεις: 
28/32 δισκών βαρέως & υπερβαρέως 
τύπου.
Available versions: 
28/32 discs heavy & super-heavy type.

Σε πολλές περιπτώσεις, εφόσον το 
επιτρέπουν οι συνθήκες, η 
δισκοσβάρνα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί αντί του αρότρου.
In many cases, depending on ground 
conditions, the disc harrow can be used 
instead of plough. 

 Κατασκευασμένη από χάλυβα 
υψηλής αντοχής με ιδιαίτερα 
στιβαρό και άρτια δομημένο 
σκελετό.
Made of high-strength steel with a 
rigid and well-built frame. 

Υδραυλικό κεντρικό σύστημα 
ανύψωσης με μπουκάλα διπλής 
ενέργειας.
Hydraulic central lift system with 
double-acting  bottle. 
   

Η ίδια απόσταση δίσκων (22cm) στην 
μπροστινή και πίσω σειρά, διευκολύνει 
την επεξεργασία του εδάφους κατά το 
πέρασμα αποφεύγοντας “μπουκώματα” 
από λάσπη. 
The same distance (22cm) of the discs 
between the front and the rear part, 
enables the cultivation of the �eld 
avoiding malfunctions that the mud 
can possibly cause.

Βασικά χαρακτηριστικά /Αξεσουάρ | Basic Features/Accessories

Υδραυλική ρύθμιση με φιαλίδιο αζώτου για 
την προσαρμογή βάθους - κοπής στο 
εμπρόσθιο μέρος των δισκών. 
Hydraulic adjustment of depth at the front of 
the discs with a nitrogen bottle.

Το εμπρόσθιο μέρος (γωνία) 
μεταβάλλεται υδραυλικά με μπουκάλα 
διπλής ενέργειας
ρυθμίζοντας τη κλίση κοπής (30°).
The front part (angle) changes with 
double acting hydraulic bottle, adjusting 
the cutting angle (30°).

Οι δίσκοι είναι εξοπλισμένοι με διπλά 
ρουλεμάν τα οποία είναι “σφραγισμένα”
μέσα σε ενισχυμένο κουζινέτο. 
Double bearings sealed in steel disc 
ball bearing. 


