
Tempel Kft 
H-6060 Tiszakécske 
Oláhházi dűlő 18. 
www.tempel.hu 

MEPROZET SZIPPANTÓ

Tartály tűzi horganyzott acélból készül, belül merevítő 
hullámtörőkkel szerelt, bizonyos típusoktól nyitható 

fenéklemez
- Olasz Jurop típusú kompresszor,

- 6 m szippantó cső, kanalas szóró szerkezet (14 m-en terít ), 
légfék alapfelszereltség.

Árokásó gépek DANIELE&GIRAUDO

Kiváló minőségű, profi , olasz árokásó gépek eladók. A traktor 3 
pontos felfüggesztésére szerelhető, saját hidraulika rendszerrel , és a 
gépen kialakított irányítóüléssel rendelkezik. 180 fokban forgatható 
karral, mozgatható kerettel felszerelt

AKPIL V 2 függesztett tárcsa

Lemez szakaszok kialakítása V-formában. Elülső szakaszok 
fogazatának az átmérője 510 x 4 mm, melyből 1 darab 455 mm 
átmérőjű, hátsó szakasz sima 510 x 4 mm átmérőjű melyből 1 darab 
455 mm átmérőjű. Felfüggesztés Kat. II. Fogaslemez 6 lezúduló 
nyakvonallal. Tengely 30x30.

Dexwal Műtrágyaszóró (300 L )
Kiváló minőségű, profi 1 tárcsás műanyagtartályos 
műtrágyaszóró 300 l, 400 l és 500 literes kivitelben, műanyag 
röpítőtárcsával, amelynek az alsó felén is lapátok találhatók, 
melyek a levegő megkavarásával jobb, eredményesebb 
szétterítést tesznek lehetővé.

 GEO AM 80 karos rézsűkasza,mulcsozó

Műszaki jellemzők: a vágófej 90°-ban hidraulikusan állítható, a forgásiránya 
változtatható, függőlegesen a max. magasság 330 cm, vízszintesen 185 cm, 
emelésnek 190°, saját hidraulika rendszere van, állítható egy kábeles 
távirányítóval

Felhasználási terület: fű, bokor, cserjék és egyéb más növények vágására az 
utak mentén vagy árokpartok tisztítására.
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GEO Hóeke SPO

Kiváló minőségű GEO hóeke.
50-100 LE teljesítményű traktorokhoz, túlterhelés elleni védelemmel, 3 

pontos II. kategóriájú felfüggesztéssel, hidraulikus tolólap állítással, 
12 V elektromos csatlakozással, támasztó lábakkal, 220-300 cm 

munkaszélességben.
Modell 220 250 300

Munkaszélesség (mm): 2050-2350 2250-2550 2700-3100 
Tolólap magassága (mm): 750 750 750

Vonóerőigény (LE): 50-100 50-100 50-100
Súly (kg): 302 360 401

   GEO SP hótoló lap

Állítható hótoló lap 25-70 LE teljesítményű traktorkhoz. 
A 68 cm magasságú tolólap, hidraulikusan mozgatható 

függőlegesen és vízszintesen. A tolólap acél vagy 
gumiéllel egyaránt szerelhető.

AKPIL GEPARD rövidtárcsa 1,75 m-3,5 m
Sokoldalúan felhasználható gép , alkalmas ültetvények 

sorközművelésére és szántóföldi általános 
felhasználásra ;szántás elmunkálásra , tarlóhántásra , 

magágykészítésre. A gép önsúlya 1400 kg , javasolt 
traktor teljesítmény igény 70 LE-től. Függesztett 

gépkialakítás , nagy szilárdságú vázszerkezet főtartó 
150x100x8-as zártszelvényből készül.

GEO R 100 erősített fűnyíró
Műszaki jellemzők: három lengőkéses aprító, erősített 1:1,9 áttételű 

gyorsító hajtómű, szabvány 6 bordás tengelycsonkkal 3 pontos 
felfüggesztés.

Felhasználási terület: pázsit, kertek, sportpályák és parkok
Műszaki adatok:R 100

Munka szélesség: 1000 mm
Teljes szélesség: 1100 mm

Gépigény: 20-30 LE
Tömeg: 130 kg

Pengék száma: 3 db

DOBOS FŰKASZA 165

Műszaki adatok:
1,65 m, ponyvás, munkaszélesség : 1650 mm, teljesítmény 
(ha/ h) : 1,8, tányérok száma: 2, vágópengék száma : 6, tarló 
vágási magasság (mm): 40 , munkasebesség (km/h) : 15, 
traktorteljesítmény (LE): 25, kardánfordulat (fordulat/perc): 
540, súly: 370 kg
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GEO AGF 140 MULCSOZÓ
Munka szélesség: 1400 mm

Teljes kinyúlás traktor közepétől : 2000 mm
Munkasebesség: 2-5 km/h

Gépigény: 60 LE / 80 LE
Tömeg: 550 kg

Kalapácsok száma: 12 db

GEO BH5 árokásó
GEO BH5 árokásó adapter, 18 LE feletti traktorokhoz. Rendelhető 
hozzá 250, 300, 400 mm méretű kanál.
GEO BH5R árokásó adapter, 18 LE feletti traktorokhoz. Saját 
hidraulikaszivattyúval és hidraulikaolaj tartállyal rendelkezik. 
Rendelhető hozzá 250, 300, 400 mm méretű kanál.

GEO ECO kardánhajtású és önálló motoros faaprítók
ECO 21 - kardán hajtású (nyomó) táplálású faaprító adapter, 4 kés és 1 
ellen kés, tápláló henger sebességváltója hidraulikus, dupla hengerrel, 
vezérlőáramkör belépés, dupla működéssel, biztonsági kikapcsoló 
berendezéssel, száraz és zöld fa aprítására

ECO 25 -vontatható ágaprító, 25 LE önindítós Honda benzinmotor, apríték 
kivezető cső magassága 2350 mm, kidobó cső 360 °-ban elforgatható, vágó 
kések száma: 2 kés + 1 db ellenkés ,2 db hidraulikus meghajtású behúzó 
henger,változtatható forgás iránnyal , biztonsági kikapcsoló berendezéssel, 
apríték mérete kb. 2 cm, aprítási kapacitás 4-6 m3/h
Adagoló garat magaságga behúzó hengereknél:130 mm, 

Metal-Fach homlokrakodó, 
többféle típusú traktorhoz 

Új, Metal-Fach gyártmányú, robusztus kivitelű, 
kiváló minőségű homlokrakodó 1300 kg és 1600 kg 
teherbírással. Többféle típusú traktorhoz , 
joystickkal és hidraulikus rezgéscsillapítóval. A 
homlokrakodóhoz minden kiegészítő tartozék 
kapható. 

MTZ TRAKTOROK
Technikai paraméterek: névleges teljesítmény:80 LE, folyadékhűtéses 
dízelmotorral rendelkezik, hengerek darabszáma 4, hidrosztatikus 
kormányzás,  tengelytávolság: 2450 mm , hosszúság: 4100 mm , 
szélesség: 1970 mm , magasság, a vezető fülke tetejéig: 2785 mm, 
tengelykapcsoló száraz, egytárcsás, mechanikus fokozatváltós 
sebességváltóval rendelkezik, fokozatok száma 18 előre 4 hátra, 
fékberendezés száraz, mechanikus tárcsafék , hidraulika szivattyú 
szállítási kapacitása 35 l/perc , legkisebb haladási sebessége 3 km/h 
alatt , rendelkezik 400 kg orrsúllyal, keréksúllyal, vonópaddal, 
szerszámos zsákkal, műszaki vizsgával.
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METAL-FACH Pótkocsik egytengelyes, kéttengelyes és 
tandem kivitelben

Metal-Technik seprőgép, úttisztító kefe

Metal-Technik traktor 3.pontra szerelhető seprőgép, 
közterületek, utcák, járdák, udvarok, raktárak, 
csarnokok, tere tisztán tartására alkalmas takarító 
berendezés gyűjtő tartállyal, amely hidraulikusan 
nyitható. Télen hó söprésére is alkalmas.
Műszaki leírás: Traktor 3 pont csatlakozású,
kefék sebessége: 140-160 rpm (fordulat/perc),
szivattyú teljesítmény: 20-40 l/perc, kefék anyaga: acél és 
polipropilén,munkaszélesség: 1,8m, súly: 380kg.
Kefék mérete: 60x90cm

DS 25/50 Gödörfúró
Szőlő-és gyümölcsültetvények,erdők 

telepítéséhez,közterületeken,parkokban fásításhoz és 
jelzőoszlopok telepítéséhez ajánljuk.

 Fúrási mélység:- 1000 mm ø25 cm fúrófejjel
- 600 mm ø50 cm fúrófejjel

HATTAT  TRAKTOROK
Kiváló minőségű, eredeti Perkins motorral szerelt, hagyományos 

adagolós, mechanikus traktor.
Teljesítményleadó tengely fordulatszáma: 540/540E/1000

Összkerék meghajtás,Légfék,Legmagasabb sebesség 
km/óra: 40,Vezetőállás:Vezetőfülke,

Klimaberendezés, Mászófokozat
• Hajtómű: Szinkron-hajtómű

Kiváló minőségű, HEN gyártmányú gréder, talajsimító, 
talajmegmunkáló stb gépek eladók, több méretben!

HEN gyártmányú gréderek, talajsimítók, talajmegmunkálók

Jellemzői:
Három pont felfüggesztés,csatlakozás  kat ll., 

masszív váz szerkezet, erős hidraulika rendszer, 
hidraulikus rézsű szögállítás, mechanikus dőlés 

szögállítás, opcióban: 3 m-re bővíthetés

A Metal-Fach széles választékú pótkocsijai alkalmasak 
mezőgazdasági, önkormányzati, építőipari területen. 

Tandem kivitelben, billentési lehetőségük hátra, illetve 
3 oldalra. 8t-12t terhelhetőséggel.

Metal-Fach gyártmányú kéttengelyes pótkocsik:
T-710/1, T-710/2, T-711/1, T- 711/2, T-739 típusúak

Metal-Fach gyártmányú pótkocsik:
T-730/1, T-730/2, T-730/3

Köszönjük figyelmét és bizalmát!
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