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– srdce stroje
Bezztrátový systém

Technologie
Homogenní řádek
za všech provozních podmínek díky
malému průměru sbírání a jeho nízkému
uložení , a to i při vysokých provozních
rychlostech.

Bezztrátový systém
unikátní upevnění - pouze jeden šroub
pro šest prstů . Bezproblémová sklizeň zabezpečení proti ztrátě prstů.

Dvojité uložení
Labyrintové těsnění ložiska 1:
prostor mezi držákem prstů a ložiskem.
Labyrintové těsnění ložiska 2:
kovový odstřikovací kroužek zabraňuje
vnikání nečistot a travních stébel
do ložisek, jednoduché, robustní,
bezúdržbové

čistá píce – menší – poškození – více kvality

– Pick-up: elastický, neřízený, nízký, robustní,
Váleček pásu
s velkým průměrem
pro dlouhou životnost
pásu

Nosný rám
robustní, nízký pro
plynulý tok materiálu,
lehký

Držák nosného rámu
elastické spojení pro
dokonalé kopírování

Oblouk sběrače
pevný, speciální plast s
minimálním opotřebením

Čisticí lišta 1
napříč pod pásem

Rám sběrače
pět bodů pro uchycení,
lehký, odolný,
kompaktní

Sběrač
neřízený, bez vodicí
dráhy a rolen

Boční kryt
velmi tenký, ideální
pro tok materiálu,
nezachytává hmotu při
jízdě přes řádky

Prsty sběrače
šetrné ke hmotě,
nezvedají kameny,
dlouhá životnost

Dvojité uložení
robustní,
bezúdržbové,
spojené s
diskovým plazem

Systém proti ztrátě prstu
unikátní upevnění - pouze
jeden šroub pro šest prstů,
snadná výměna prstů zabezpečení proti ztrátě prstů

Pružný gumo-kovový element
zajišťuje ochranu jednotlivých
částí sběrače a jeho dokonalé
přizpusobení nerovnostnem vysoká elasticita celého sběrače

bezúdržbový, s minimálním opotřebením, jedinečný
Těsnění pásu
bezkontaktní,
bezúdržbové

Lišty pásu
osm lišt pro dokonalou
dopravu hmoty

Čisticí lišta 2
ochraná deska hnacího
válce proti kamenům
Čistící lišta 3
nastavitelná, odstraňuje
nečistoty na hnacím válci

Napínák pásu
jemný šroub pro
dokonalý a přesný
chod pásu

Koncový díl
volný konec hřídele,
protinárazová ochrana

Diskový plaz
volně otočný, ochrana
pozemku, chrání sběrač
a zajišťuje jeho dokonalé
kopírování
Středový pohon sběrače
uzavřená bezúdržbová převodovka
s hydromotorem pro pohon,
s ideálním rozložením namáhání
hřídele sběrače

Pružný element - nosník
nosník z pružinové oceli
spojený pěti třmeny pro
dokonalou elasticitu bez
deformací

Elastický nosník prstů
velmi pevný, štíhlý,
umožňující volný pohyb
s ohledem na tvar pozemku

