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Foldable hay pick-up adapter



Az univerzális, összecsukható szálastakarmány felszedő adapter
a megfelelő kapcsolókerettel szerelve kompatibilis valamennyi
önjáró szecskázógéppel (Claas, John Deere, New Holland,
Krone, Fendt, stb…).
A főként Nyugat-Európában értékesített gépek több mint 15 éve
vannak a piacon,és ez idő alatt bizonyították megbízhatóságukat
és tartósságukat a robosztus vázkialakításnak köszönhetően, ami
extrém igénybevételekre van tervezve, ami miatt igen nagy
népszerűségnek örvend a gazdálkodók körében.
A felszedő egy összehangolt hidraulikus rendszerrel és
biztosítómechanizmussal nyitható-csukható. A gép szállítási
pozícióban közúti közlekedésre alkalmas, szélessége nem
haladja meg a 3 métert. A betakarítandó területre érve a
felszedő munkapozíciót vesz fel, 4.5 m illetve 5.0 m szélességre
nyílik, és mindeközben a vezetőnek a fülkéből sem kell
kiszállnia. Ezáltal jelentős idő takarítható meg, nincs szükség a
vontatási helyzetből történő átszerelésre.
A váz alatt lévő állítható acélkerekek a szélsőséges
talajviszonyokon is helytállnak. A talajkövetést alapvetően
csúszótalpak segítik, de a gép kapható oldalkerekes kivitelben
is. A lekaszált szálastakarmányt ívespályával vezérelt rugós ujjak
veszik fel a talajról, majd a behordócsiga középre tereli az
átadónyílás felé. A takarmány egyenletes áramlását a
terményleszorító és a védőháló segíti. A hajtáslánc megfelelő
védelemmel, nyomatékhatárolókkal van ellátva.

The universal, foldable forage pick-up adapter with the
appropriate coupling frame is compatible with all self-propelled
forage harvesters (Claas, John Deere, New Holland, Krone,
Fendt, etc.).
The machines, which are mainly sold in Western Europe, have
been on the market for more than 15 years, and during this time
they have proven their reliability and durability thanks to their
robust frame design, which is designed for extreme loads,
making them very popular among farmers.
The pick-up can be opened and closed fully automatically with
a controlled hydraulic-locking mechanism. The machine is
suitable for road transport in the transport position and its width
does not exceed 3 meters. Arriving at the area to be harvested,
the pick-up takes working position, opens to a width of 4.5 m
and 5.0 m, respectively, and in the meantime the driver does not
have to get out of the cab. This saves a lot of time without the
need of manual transformation from the towing position.
The adjustable steel wheels under the frame can withstand
extreme ground conditions. Ground tracking is basically aided
by sliding feet, but the machine is also available in a side-wheel
design. The mown forage is picked up from the ground by
spring-loaded fingers and then guided by the feed auger
towards the middle. The even flow of the feed is facilitated by
the crop suppressor and the safety net. The drive chain is
equipped with adequate protection and torque limiters.

Típus
Type

Hasznos felszedési szélesség
Effective working width

Szétnyitott szélesség
Overall width unfolded

Összecsukott szélesség
Folded width

Önsúly
Weight

[m] [m] [m] [kg]
EW-45 4.45 5.17 3.20 3100
EW-50 5.04 5.77 3.5 3400

Az adatok tájékoztató jellegűek! Pontos információért keresse cégünket bizalommal!
Az adatok csúszótalppal ellátott kivitelű gépre vonatkozó átlagos értékek.
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