СВЕТОВНА ИНОВАЦИЯ

ЕДИНСТВЕНАТА ГЛАВА ЗА СЛЪНЧОГЛЕД-СОРГО-КОНОП, ОБОРУДВАНА
С ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА МЕХАНИКА ЗА РЕКОЛТА БЕЗ ЗАГУБИ

От световния лидер на глави за царевица,
първата глава за слънчоглед-сорго-коноп с висококачествена механика.

Повече мощност, по-голямата устойчивост, цялостна реколта без загуби.
Drago Gold е резултат от иновативната механична технология Olimac
завод.
разработена в напълно роботизиран високотехнологичен завод
характеристики,, позволяващи цялостна реколта без загуби
Drago Gold е оборудван с много изключителни характеристики
и по
по-висока
висока работна скорост
скорост,, също и в екстремни условия
условия.

• Вериги за събиране
събиране,, способни да предотвратят загубите на продукт
продукт.
• Система с висока скорост на рязане без вибрации
вибрации.
• Хипер-размерен
Хипер размерен шнек със съединител
съединител.
• Два съединителя за всяка група редици
редици.
• Външна трансмисия в маслена баня
баня.. Нула поддръжка
поддръжка.
• Хидравличен чопър за стъбло
стъбло:: единственият
единственият,, който може да отреже стъблото
до земята
земята,, като едновременно събира слънчогледа на височина 1,5 m.
• Drago Gold се произвежда с 6, 8, 10, 12, 16, 18 и 24 реда и е съвместим с
всички типове и марки комбайни
комбайни.

РЕДИЦИ РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ РЕДОВЕТЕ ТЕЖЕСТ ТЕЖЕСТ с чопър ШИРИНА НА
м
см
инча
№
кг
за стъбла кг ТРАНСПОРТА
мин макс

6
8
10
12
16
18
24

50,8 -101,6
50,8 -101,6
50,8 -101,6
50,8 -101,6
50,8 -101,6
50,8
50,8

20”- 40”
20”- 40”
20”- 40”
20”- 40”
20”- 40”
20”
20”

1920
2440
2950
3450
4720
5280
7050

2445
3042
3697
4275
5848
6324
8100

3,4
4,5
5,5
6,5
8,6

6,0
8,0
10,0
12,1
16,1
9,6
12,6

Непобедим при прибирането на слънчоглед, сорго и коноп.
Благодарение на високите постижения на Drago Gold ще можете да постигнете нови цели
за производителност
производителност,, качество на прибиране на реколтата
реколтата,, подобряване на печалбите
печалбите.
СЪБИРАТЕЛНИ ВЕРИГИ

Тези събирателни вериги са оборудвани със
специални гумени зъби
зъби,, които могат леко да
блокират стъблото на растението и да го носят
към конвейерния шнек
шнек,, като предотвратяват
загубите на продукта
продукта.

СПЕЦИАЛНА СИСТЕМА ЗА РЯЗАНЕ

Два противоположни закалени стоманени диска
отрязват слънчогледовото растение без да го
разклащат:: това води до висока скорост на
разклащат
рязане без вибрации
вибрации,, за да се избегне загубата
на семена
семена..

ХИПЕР РАЗМЕРЕН ШНЕК
ХИПЕР-РАЗМЕРЕН
СЪС СЪЕДИНИТЕЛ
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Drago Gold е оборудван с хипер
хипер--размерен
шнек (Ø 500 мм
мм,, най
най--големият в сектора
сектора),
),
позволяващ по-голяма скорост на движение
напред и избягване на всички пречки и загуба
на продукт
продукт.. Благодарение на тази изключител
изключител-на функция
функция,, ще използвате вашия комбайн на
най--високо ниво на производителност
най
производителност,, също
и при събиране на сухия продукт
продукт.. Друга важна
характеристика е съединителят за безопас
безопас-ност,, който защитава работата на шнека
ност
шнека..

РЕЗЕРВОАР КАПАК

Капаците с форма на резервоар могат да съби
съби-рат падащия продукт
продукт,, като допринасят за из
из-бягване на загубите
загубите..

ИТЕЛНО
ИЗКЛЮЧLIMAC
ОТ O

УНИКАЛНИ В СВЕТА С ДВА
СЪЕДИНИТЕЛЯ ЗА ВСЯКА ГРУПА РЕДИЦИ

Drago Gold е единствената машина за добив
на слънчоглед
слънчоглед,, оборудвана с два съединителя
за всяка група от редици
редици:: тези защити позво
позво-ляват предотвратяване на претоварването на
веригите с гумени зъби и противоположни
дискове за рязане на растенията
растенията,, които пред
пред-пазват елементите на всеки ред
ред..

РЕГУЛИРУЕМИ ВРЪЗКИ

ИТЕЛНО
ИЗКЛЮЧLIMAC
ОТ O

Drago Gold винаги поддържа най
най--добрата
работна позиция на 12°,, независимо от произ
произ-хода на марката или вида на комбайна
комбайна,, за
цялостна реколта без загуби
загуби.. Регулируемите
връзки Drago Gold позволяват поддържане
поддържане-то на тази оптимална работна позиция
позиция,, незави
незави-симо от височината на колелата на комбайна
комбайна..

ВЪНШНА ТРАНСМИСИЯ
В МАСЛЕНА БАНЯ

ИТЕЛНО
ИЗКЛЮЧLIMAC
ОТ O

Drago Gold е оборудван с превъзходна транс
транс-мисия в маслена баня
баня,, която не изисква повтор
повтор-но смазване
смазване.. Нула поддръжка
поддръжка.. Пълна защита от
примеси и чужди предмети
предмети..

СТАНДАРТНА МРЕЖА ЗА ЗАЩИТА

Drago Gold е оборудван с падаща задна
защитна решетка
решетка..

ПОДХОДЯЩ ЗА ВСЕКИ
ТИП КОМБАЙН

ИТЕЛНО
ИЗКЛЮЧLIMAC
ОТ O

Стандартната машина е с основен задвижващ
вал,, който се сглобява както в горната
вал
горната,, така и
в долната позиция
позиция,, така че да се адаптира към
всеки тип комбайн
комбайн..

Единственият оборудван с хидравличен чопър за стъбла.

Хидравличният чопър за стъбла може да отреже
стъблото до земята, като едновременно събира
слънчогледа на височина 1,5 m.
ПРЕДИМСТВА НА ХИДРАВЛИЧНИЯ ЧОПЪР ЗА СТЪБЛА
С ХИДРАВЛИЧЕН ЧОПЪР ЗА СТЪБЛА

ПОЗИЦИЯ НА РЯЗАНЕ
(ДО ВИСОЧИНА ОТ 1,5 м)

ПОЗИЦИЯ НА РЯЗАНЕ
(МАКСИМАЛНА ПРИМЕРНА ВИСОЧИНА)

РАБОТНА ПОЗИЦИЯ НА
ЧОПЪРА ЗА СТЪБЛА
Ограничено разстояние между височината
на събиране и височината на рязане

РАБОТНА ПОЗИЦИЯ НА
ЧОПЪРА ЗА СТЪБЛА
Рязане на стъблото до земята и събиране
на слънчогледа до височина 1,5 m.

ИТЕЛНО
ИЗКЛЮЧLIMAC
ОТ O

Слънчогледовите глави
глави,, съществуващи на пазара
пазара,, са оборудвани с
чопъри за стъбла с механична трансмисия
трансмисия,, които ограничават
максималното разстояние между височината на прибиране на
реколтата и височината на рязане
рязане,, поради възникващите
вибрации на вала
вала..
Drago Gold,, напротив
напротив,, е снабден с хидравличен чопър за стъбла
стъбла,,
който позволява да се отреже стъблото до земята
земята,, като
едновременно събира слънчогледа до височина 1,5 м: по този
начин се събира само главата на слънчогледа без стъблото
стъблото,,
комбайнът работи пъргаво
пъргаво,, работата се извършва по
по--бързо
бързо,,
прибирането на реколтата е без загуби и рязането е оптимално
оптимално..

Отдел за Разработка и Проектиране
Проектиране..

20 автоматизирани въртящи се острова.

Заводът Олимак е напълно автоматизиран промишлен комплекс
комплекс,, уникален
в световната панорама на сектора
сектора.. Всички части на главите за царевица и
слънчоглед са проектирани и реализирани от Олимак напълно автономно
автономно..

8 хоризонтални работни станции
станции..

12 автоматизирани острова
за заваряване
заваряване..

Роботи с конусно зъбно колело
с криволинейни зъби
зъби..

DragoGT. Най-доброто от главите за царевица.

Dragotec International GmbH
Hub 7 - D-84329 Wurmannsquick
Tel. +49 (0) 8725 - 96 65-0
Fax +49 (0) 8725 - 96 65-50
info@dragotec.eu - logistik@dragotec.eu
www.dragotec.eu

Роботи за производство на остриета
остриета..

Drago2. Интелигентната глава за царевица.

Един от роботите за боядисване
боядисване..

Роботи за контрол на качеството
качеството..

Drago Gold. Свръхефективна глава за царевица.

Olimac s.r.l. - Via Cuneo, 41 - 12040 Margarita (Cuneo) Италия
тел +39.0171.384898 - факс +39.0171.384904 - info@olimac.it - www.olimac.it
ПОС ТОЯННА ИНОВАЦИЯ

ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ Е ПРЕДСТАВЕНА САМО КАТО ПРИМЕР И OLIMAC СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ИЗВЪРШВА ПРОМЕНИ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.

cavallinoservice.it

