ИНТЕЛИГЕНТНИ ХЕДЕРИ ЗА ЖЪТВА НА ЦАРЕВИЦА

италианската технология– световен лидер в производството на
оборудване за жътва на царевица.

ИНОВАЦИЯ

За повече от шестдесет години Olimac, проектира и произвежда хедери
за жътва на царевица. Тази особеност, е позволила на компанията да
се съсредоточи върху постоянните научни изследвания и технологични
иновации.
DRAGO 2

Новата серия хедери за жътва на царевица Drago2 е по-ефикасна,
икономична и богата на аксесоари от предишния модел: наистина
концентриран във високи технологии и изключително качество, което
дава възможност за цялостно жътва на реколтата, без загуби, както и
скоростна работата.

ВЪВ ВСИЧКИ ЦАРЕВИЧНИ ПОЛЕТА ПО СВЕТА

Drago2 работи във всички царевични полета по света. От Европа до
Съединените Щати, от Азия до Австралия, това е основната отправна
точка за работещите в тази индустрия.

Цялостно жътва без загуби.

Единственият хедер в света със автоматични регулиращи
се пластини в реда и по дълги изтелящи валяци
ПЛАСТИНИ ЗА
ЖЪТВА НА
ЦАРЕВИЦА С
АВТОМАТИЧЕН
РЕГЛАЖ

ПО-ДЪЛГИ
ИЗТЕГЛЯЩИ
ВАЛЯЦИ

УНИКАЛНА В СВЕТА
Има машини за жътва на царевица, които
оставят на полето кочани и царевични
зърна: с Drago2, това не се случва.
Drago2 е единствената в света машина
за жътва на царевица с автоматично
регулиращи се пластини и по дълги
изтеглящи валяци: без намеса на
оператора, перфектно оголване на
кочана, жътва без загуби.

ПО-ЧИСТА ПРОДУКЦИЯ
Благодарение на
изключителната си
технология Drago2
перфектно почиства
кочана и позволява
на комбайна по-чиста
жътва

Те се регулират автоматично в
зависимост от размера на стъблото,
което срещат. Системата работи
независимо за всеки ред:
цялостно жътва без загуби,
перфектно обелен кочан, увеличена
производителност.

ПО-НАДЕЖДЕН, ПО-ПРОИЗВОДИТЕЛЕН
Drago2 осигурява по-голяма надеждност
и производителност спрямо нормалните
хедери за жътва на царевична реколта,
дори и при тежки условия повалена на
земята царевица.
Изтеглящите валяци са по-дълги и
позволяват по-плавно откъсване на
кочана:
перфектно оголване на кочана, пълно
събиране без загуби.

БЕЗ РЕГЛАЖ – ПО-БЪРЗА РАБОТА
Операторът не трябва да извършва никакъв реглаж. Работата е по-бърза, по-точна и по-качествена.

След като изберете Drago2
никога няма да се откажете

Вижте разликата
Нормален хедер за
жътва на царевица
ПЛАСТИНИ ЗА ЖЪТВА НА ЦАРЕВИЦА

ПРОМЕНЛИВО АВТОМАТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ
Непрекъснато се адаптират към различните
размери на стъблата, които се срещат по време
на работа.

ФИКСИРАН ОТВОР
Не се адаптира към различните размери на
стъблата в реда. Тя може да се регулира
чрез намесата на оператора, но остава
неподвижна по време на работата.

Автоматизацията работи независимо за всеки ред.
Без намеса на оператор.
ПРЕДИМСТВА: жътва без загуби, перфектно
обелен кочан, увеличена производителност.

СТАНДАРТНА
ДЪЛЖИНА
Висика периферна скорост на
въртене.

ИЗДЪРПВАЩИ
ВАЛЯЦИ

ПО-ДЪЛГИ
По-ниска периферна скорост на въртене
ПРЕДИМСТВА: по-леко отлепване на обвивката
на растението, жътва без загуба.

РАБОТА БЕЗ СТРЕС
Иновативната технология на Drago2 Ви позволява попроизводителана и надежна работа на полето по време на жътва.

С Drago2 се жъне дори и полегналата царевица
Благодарение на сечката, полето е готово за обработка.

КОНСТРУКЦИЯ С НИСЪК
ПРОФИЛ И СТРАНИЧНИ
СПИРАЛИ
Изключителната
нископрофилна конструкция
и
ефективното
функциониране
на
страничните спирали води до
безопасно повдигане на,
повалените на земята, което
позволява
цялостно
събиране на много късите
стебла, а също и на
висящите.

ЪГЪЛ НА РАБОТА
САМО 18°

СЕЧКА

В работно положение, ъгълът на работа е помалък спрямо земятя:
благодарение
на
тази
характеристика,
събирането на полегналата царевица вече не
е проблем.
Освен това, малкият наклон предотвратява
падането на кочаните , което често се случва с
други хедери за царевица.

Хедерът Drago2 може да бъде оборудван със сечка
изискваща минимална мощност. Сечката
накълцва царевичните стъбла, оставяйки терена готов
за обработка.

Работата на Drago2
със сечка

18 °

Работа на хедер без сечка

КАЧЕСТВО 100%
Всички механични части монтирани на Drago2 са контролирани от инструменти за
измерване които проверяват правилните им размери. Тази система дава възможност
за постигането на по-високо качество и перфектно и трайно функциониране на
машината за събиране на царевица.

По всички царевични полета в света, на
всеки тип и всяка марка комбайни.

От 4 до 24 реда, твърда или сгъваеми, персонализирани с
вашите изисквания.

Drago2 осемнадесет реда

Drago2 осем реда

Drago2 двадесет и четири реда

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
В Olimac съществува отдел, посветен на персонализацията на хедерите Drago2.
Екип от инженери развива и въвежда специални елементи, за да задоволят изискванията на всеки клиент.

ВЛЕЗ В ЕКСКЛУЗИВНИЯ КЛУБ DRAGO
Един скок в качеството, който ти позволява развиване на една попродуктивна и изгодна дейност поради една уникална в света
иновативна технология.

Удобно транспортиране по пътищата.

ХЕДЕР ТВЪРДА РАМА
РЕД

МЕЖДУРЕДИЕ

Бр.

4
5
6
8
10
12
16
18
24
РЕД

1360
от 70 до 80
1700
от 70 до 80
2040
от 50 до 80
2750
от 50 до 80
3100
от 50 до 80
3700
от 50 до 80
4900
от 50 до 80
5600
от 50 до 80
7200
от 50 до 60
СГЪВАЕМ ХЕДЕР
МЕЖДУРЕДИЕ

Бр.

5
6
7
8
9
10
12
18

ТЕГЛО
кг.

от 70 до 80
от 70 до 80
от 70 до 80
от 70 до 80
от 70 до 80
от 70 до 80
от 70 до 80
50

ТЕГЛО
кг.

1800
2160
2520
2880
3240
3600
4400
6800

ПЪЛНА ГАМА - Можете да имате своя собствена хедер Drago2 от 4 до 24 реда, твърда или сгъваема, персонализирана с вашите
изисквания.

УНИВЕРСАЛЕН - Drago2 е универсален и се прилага за всеки тип и всяка марка комбайни.
ХИДРАВЛИЧНО СГЪВАНЕ

- Drago2 може да се сгъне директно от мястото на водача. Малкият размер (от 3 до 3,20 м)
позволява пълна видимост и удобно транспортиране.

ПОДДРЪЖКА И ЧАСТИ - Mрежата от центрове, одобрени от Olimac, съществуваща по цял свят, предлага компетентно
съдействие и бърза намеса, за разрешаване на всякакви проблеми. Използването на оригинални части Olimac гарантира
безопасна и дълготрайна работа за вашата машина.

СЕЧКА
ТЕГЛО
кг.

60
75
90
120
150
180
240
270
360

СЕЧКА
ТЕГЛО
кг.

75
90
105
120
135
150
180
270

Минимална поддръжка и дълъг живот

КОНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ОТ ЗАКАЛЕНА
СТОМАНА И БЕЗОПАСНО ТРИЕНЕ
Всяка група на машината се състои от редуктори с
механичните предавки в маслена баня с конични
съединения от закалена стомана.

СТОМАНЕНИ ВЕРИГИ ЗА СЪБИРАНЕ ОТ
ЗАКАЛЕНА СТОМАНА С ТВЪРД ХРОМ
Стоманените закалени вериги за издърпване с
твърд хром се настройват автоматично от
пружина,
която
облекчава
механичното
напрежение.

БЕЛЕЩИ ЦИЛИНДРИ С НОЖ
Остриетата
от
взаимозаменяеми.

Конични съединения

Волфрамов

Карбид

са

НОЖОВЕ ЗА ОСТЪРГВАНЕ НА ЦИЛИНДРИТЕ
Предотвратяват омотаването на растенията по
цялата дължина.

БЪРЗА И ЛЕСНА ПОДДРЪЖКА
Събиращи вериги

Елементи на предавка в маслена баня:

Благодарение на каросерията снабдена със
специално бързо закрепване, достъпът до частите
на предавката е лесен (операцията не изисква
инструменти) за бърза поддръжка.

Богата гама от аксесоари.
ГУМИ, които спират листата при
използване в ХЪЛМИСТИТЕ райони и при
неравни площи

КОМПЛЕКТ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ГУМИТЕ НА
КОМБАЙНА

Гуми, които спират листната маса

Комплект за натиск на щангите

СЕНЗОРИ ЗА АВТОМАТИЧНО КОПИРАНЕ
НА ТЕРЕНА

БРОНЯ СВЕТЛИНИ
ЗА ТРАНСПОРТ

Броня светлини
Комплект сензори за
автоматично копиране на
терена

КАРТЕР ЗА ПРОМЯНА НА
ПОСОКАТА

ТРАНСПОРТЬОР ЗА ПРЕНАСЯНЕ
НА СТЪБЛА КЪМ СЕЧКАТА

Пренася стеблата към сечката

КОМПЛЕКТ ЗА СЛЪНЧОГЛЕД

Защитна решетка срещу странично или задно
изпадане

Ротор за рязане на слънчогледови стъбла

Комплектът за слънчоглед се
инсталира и отстранява за помалко от една минута.

БОЯ, КОЯТО ТРАЕ ТРИ ПЪТИ ПО-ДЪЛГО
Боята с повишено качеството осигурява отличен естетичен вид, предпазва от ръжда и гарантира
по-голяма продължителност и ефективност на машината.

Три вида трансмисии, идеални за всеки работен режим.
ВЪТРЕШЕНА ПРЕДАВКА
СЪС СМАЗВАНЕ С КАПКА МАСЛО

ВЪНШНА ПРЕДАВКА В МАСЛЕНА БАНЯ С
МЕЖДИННА СВРЪЗКА
Супер ефективна предавка.
Нулева поддръжка, не се нуждае от смазване,
пълна защита срещу прах и чужди тела.
Междинната свръзка на хедера позволява
сгъването при транспорт по пътищата без
отстраняване на кардановия вал.

ВЪНШНА ПРЕДАВКА В МАСЛЕНА БАНЯ
ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В ЖЪЛМИСТИ
МЕСТНОСТИ
Супер ефективна предавка.
Нулева поддръжка, не се нуждае от
смазване, пълна защита срещу прах и
чужди тела. Идеална за използване в
полупланинските райони.

Напълно аватоматизирано производство,гарантирано
качество

Една част от района за производство. На преден план, роботизирана количка с автоматично управление.

Напълно роботизирано боядисване, което трае три пъти по-дълго от средното за сектора.

етап 1
Почистване

етап 2
Издухване

етап 3
Роботизирано
грундиране

етап 4
пещ за
сушене

етап 5
роботите
пулверизират боя

етап 6
пещ за
печене

зона
готов
продукт
части

OLIMAC: ЕДИН
КОМПЛЕКС

УНИКАЛЕН

В

СВЕТА

ИНДУСТРИАЛЕН

Новата фабрика Olimac, която обхваща собствена площ с размер от
70000 квадратни метра, е напълно автоматизиран индустриален
комплекс, уникален в световен мащаб. Всички компоненти на
машините за събиране на царевица Drago2 са проектирани и
изградени от Olimac напълно автономно.

Отдела за научни изследвания и проектиране е в основата на
цялостната дейност на фирмата Olimac: проектирана технология и
производствените процеси се предават от компютърната мрежа на
машините за производство. Пълен онтрол на всички фази
Гарантирано качество.

Отдела за научни изследвания и
проектиране

Автоматичен склад

Роботизирано струговане

Инсталации за роботизирано
лазерно рязане

Роботизирано заваряване

Роботизирана машина за зъбчати колела,
производство на ангренажи

АВТОМАТИЗАЦИЯ
Една система за автоматизация от последно
поколение
позволява
координирано
управление, интегрирано и компютъризирано
на технологичното оборудване и контролира
всички функции на завода.

Хоризонтален работен център:
производство на кутии за предавки и
редуктори

Един от роботите за боядисване

ОПИСАНИЯТА И ИЛЮСТРАЦИИТЕ СА САМО С ИНФОРМАТИВНА ЦЕЛ, И НЕ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

cavallinoservice.it

Olimac LLC - Via Кунео, 41-12040 Маргарита
(Кунео) Италия тел +39.0171.384898 - факс
+39.0171.384904 - info@olimac.it - www.olimac.it
ПОСТОЯННА ИНОВАЦИЯ

