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AZ INTELLIGENS KUKORICA CSÕTÖRÕ ADAPTER

világviszonylatban vezetõ Olasz vállalat a kukorica betakarításban.

IINNOVÁCIÓ

Több, mint 60 éve tervez és konstruál az Olimac kizárólag kukorica betakarító
gépeket. Ez a világszerte egyedülálló különlegesség teszi lehetõvé a cég számára,
hogy a kutatásra és mindig új technológiák fejlesztésére koncentráljon.
DRAGO 2

Az új kukorica csõtörõ adapter, a Drago2 még nagyobb teljesítményû, hatékonyabb és több kiegészítõvel rendelkezik, mint az elõdje: egy magas szintû technológia,
kivételes tulajdonságokkal és teljesítménnyel: kukoricaszárak tökéletes követése,
betakarítás veszteség nélkül, megnövekedett munkasebesség.

A VILÁG MINDEN KUKORICAFÖLDJÉRE

Drago2 a világ minden kukoricaföldjén bevethetõ. Európától az USA-ig, Ázsián
át Ausztráliáig a legmagasabb mérce a gazdaság számára.

Betakarítás veszteség nélkül.

Világszerte egyedülálló önmûködõ törõlécek, kezelésmentes mûködtetés.
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+25%

EXTRA HOSSZÚ
TÖRÕHENGEREK

VILÁGSZERTE
EGYEDÜLÁLLÓ

Vannak olyan kukorica csõtörõ adapterek, amelyek kukoricacsöveket és szemeket hagynak
hátra, ez Drago2-vel nem fordul elõ. Drago2
világszerte az egyetlen adapter, ami automata
beállítású törõlécekkel és extra hosszú törõhengerekkel rendelkezik: nincs szükség a gépkezelõ közremûködésére, kukoricaszárak tökéletes követése, betakarítás veszteség nélkül.

EGY TÖKÉLETESEN TISZTA EREDMÉNY
Jó tulajdonságainak köszönhetõen a Drago2
tökéletesen elválasztja
a csövet a szártól, úgy,
hogy a kombájn tiszta
terméket produkál.
Automatikusan beáll a szár vastagságához
képest, a beállítás minden soron változtatható:
Betakarítás veszteség nélkül, kukoricaszárak tökéletes követése, a legmagasabb
termelékenység.

A törõhengerek extra hosszúak, ami lehetõvé
teszi a kukoricacsõ könnyed leválasztását:
Kukoricaszárak tökéletes követése, betakarítás veszteség nélkül.

MEGBÍZHATÓBB ÉS TERMELÉKENYEBB
Drago2 tökéletes eredményeket nyújt a legnehezebb feltételek között is a fekvõ állománynál
a hagyományos adapterekhez képest.

NINCS ADAGOLÁS, GYORSABB ELÕREHALADÁS
A gépkezelõ részérõl nincs szükség beállításra. A munkavégzés gyorsabban végrehajtható, pontosabb, minõségibb és magasabb szintû.

Én a Drago2-t választottam, mert termelékenyebb.

Itt láthatja a kukorica csõtörõ adapterek összehasonlítását.
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AUTOMATIKUS ÁLLÍTÁS
Automatikusan állítja magát a szárak
vastagságához, amik a törõlécekhez érnek.

FIX CSATORNA
Nem alkalmazkodik a különbözõ szárak
nagyságához, amik a törõlécek közé kerülnek.
Állíthatóak ugyan a gépkezelõ által, de a
munkavégzés alatt fixen maradnak.

Ez az automata funkció soronként önállóan
mûködik a gépkezelõ közremûködése nélk.
ELÕNYÖK: betakarítás veszteség nélkül,
kukoricaszárak tökéletes követése.

ŐHENGEREK
TÖRŐ
STANDARD HOSSZ
Kerületi sebesség standard fordulattal.

EXTRA HOSSZÚ
Kerületi sebesség alacsony fordulattal.
ELÕNYÖK: kukoricacsövek gyengéd leválasztása
a szárról, betakarítás veszteség nélkül.

STRESSZMENTES MUNKAVÉGZÉS
Drago2-vel stresszmentes a munka, mert a betakarítás közben nincs szükség
beállításra. Nyugodt körülmények között végzi munkáját, annak köszönhetõen, hogy kiváló teljesítménnyel és megbízhatósággal rendelkezik
az Olimac.

Drago2-vel a fekvõ állomány teljes körûen
begyûjtésre kerül és a beépített szecskázónak
köszönhetõen a földszántásra azonnal alkalmassá válik.

SZERKEZETILEG LAPOS
FELÉPÍTÉS ÉS OLDALCSIGA A
FEKVÕ ÁLLOMÁNY SZÁMÁRA
Szerkezetileg lapos felépítésének
köszönhetõen a talaj közelében
képes mûködni, ezáltal lehetõvé
teszi az elhajlott növények felemelését, biztosítva azoknak a kukoricacsöveknek a begyûjtését, amik
alacsonyan vannak, vagy lógnak.
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Az adapter felépítését tekinte lapos kivitelû, amelynek köszönhetõen jó eredményeket ér el a fekvõ állományban.
Ezen kívül nincs vesztesége, mint ahogy ez más
típusoknál elõfordul.

SZECSKÁZÓ
A Drago2 kukorica csõtörõ adapter rotációs szecskázóval van
ellátva. Az alacsony fogyasztású szecskázó aprítja a kukoricaszárat, és így egy szántásra elõkészített talajt hagy maga
után.

Drago2 szecskázóval
betakarított terület

18°

Szecskázó nélkül
betakarított terület

100% MINÕSÉG
Minden mechanikai komponens magas színvonalú mérõmûszerrel van
ellenõrizve. Ez teszi lehetõvé a legmagasabb minõség elérését, a tökéletes
és hosszú távú funkcionalitást.

a világ kukoricaföldjein, otthon,
minden kombájnhoz és kukoricabetakarító géphez.

4-tõl 24 soros merev vázas, illetve összecsukható kivitel igény szerint.

8 soros Drago2

18 soros Drago2

24 soros Drago2

VEVÕI IGÉNYEK
Az Olimacnál egy osztály kizárólag a vevõi igények feldolgozásával foglalkozik a Drago2 kukorica csõtörõ adapter
kapcsán. Egy technikai csoport azon fáradozik, hogy fejlesztéseikkel az egyedi igényeket a gyártásnál beépítse.

LEGYEN ÖN IS TAGJA A DRAGO KLUBNAK!
Egy minõségi ugrás, ami a világszerte egyedülló innovatív technológiának
köszönhetõ egy produktív és nyereséges munka eredményeként.

Kényelmes közlekedés.
KUKORICA CSÕTÖRÕ ADAPTER
SOROK
SZÁMA

SORTÁVOLSÁG
cm

SÚLY
kg

1.360
70 80
4
1.700
70 80
5
2.040
50 80
6
2.750
50 80
8
3.100
50 80
10
3.700
50 80
12
4.900
50 80
16
5.600
50 80
18
7.200
50
60
24
CSUKLÓS KUKORICA CSÕTÖRÕ ADAPTER
SOROK
SZÁMA

5
6
7
8
9
10
12
18

SORTÁVOLSÁG
cm

70
70
70
70
70
70
70

80
80
80
80
80
80
80
50

SZECSKÁZÓ
SÚLY
kg

60
75
90
120
150
180
240
270
360
SZECSKÁZÓ

SÚLY
kg

SÚLY
kg

1.800
2.160
2.520
2.880
3.240
3.600
4.400
6.800

75
90
105
120
135
150
180
270

TELJESKÖRÛ TERMÉKKÍNÁLAT - Drago2 kapható 4tõl 24-es sorig merev vázas kivitelben, illetve összecsukható az Ön igényeinek megfelelõen.
UNIVERZÁLIS - Drago2 univerzális felfüggesztése minden kombájn és silózó márkához passzol, bevethetõ.
VEZETÕÜLÉSBÕL ÖSSZECSUKHATÓ - Drago2 a vezetõ ülésbõl összecsukható. 3-3,20 m összecsukható állapotban lényegesen jobb
vezetõi rálátást biztosít.

VEVÕSZOLGÁLAT ÉS EREDETI ALKATRÉSZEK - Az Olimac világot lefedõ szerviz hálózata kompetens vevõszolgálatot és gyors

problémamegoldást szavatol. Az eredeti alkatrészek használatával az Olimac a kukorica csõtörõ adapter biztos üzemelését és hosszú
élettartamát garantálja.

Hosszú élettartam, alacsony fenntartási, karbantartási költségek.
KÚPKERÉKHAJTÓMÛ EDZETT NEMESACÉLBÓL
ÉS BIZTONSÁGI KUPPLUNGGAL
Mindegyik sor külön, zárt olajfürdõs mechanikus hajtómûvel felszerelt, amelyek meghajtása csúszó kupplunggal
történik, amik a hajtóelemeket védik.

KRÓMOZOTT FÜLESLÁNCOK
EDZETT ACÉLBÓL
A megerõsített acélból készült fülesláncok saját magukat
feszítik egy rugó segítségével, amely elnyeli a rezgésfeszültséget.

HENGERKÉSEK
A keményfém kések cserélhetõek.

Kegelradgetriebe

TÖRÕHENGERKÉSEK
Ezek a kések megakadályozzák, hogy a növényi szárak
feltekeredjenek a törõhengerekre.

EGYSZERÛ ÉS GYORS KARBANTARTÁS
A hajtáselemek (szerszám ehhez nem szükséges) könnyed,
gyors karbantartását a futómûvön elhelyezett speciális
tengelykapcsolással lehet elérni.

Antriebselemente mit Ölbadschmierung: unbegrenzte
Lebensdauer, die Kette muss nicht mehr ausgewechselt werden.

Ernteketten

Eljeskörõ ajánlat tartozékokból.
GUMIVÉDŐ
DŐ KUKORICA CSŐ
Ő KIHULLÁSA ELLEN DOMBOS ÉS HEGYES TERÜLETEKEN

SORTAPOSÓ A
GUMIABRONCS VÉDELMÉRE

Védõgumi

Csonktaposó

TALAJKÖVETŐ
Ő
KÉSZLET

VILÁGÍTÁS
KÉSZLET

Talajkövetõ

Világítás berendezés

SZECSKÁZÓ TERELÕLEMEZ

BETÉTLEMEZEK (OPTIMÁLIS
VÁGÓHELYZETBE HOZZA A SZÁRAT)

Befördert die Stängel auf die Schnittvorrichtung

NAPRAFORGÓ-KÉSZLET

Védõkeret Schnittrotor

Vágószerkezet

A napraforgó készlet felszerelése és
leszerelése kevesebb, mint 1 perc.

EGY LAKKOZÁS, AMI 3X TARTÓSABB
A magasszintû lakkozás egy kimagasló esztékát nyújt, véd a rozsdától és hosszabb élettertartamot tesz lehetõvé. Az Olimac gyár, ami teljesen automatizált robotrendszerrel ellátott,
3x hosszabb élettartamot garantál, mint az átlag.

A meghajtóházak típusai 3 hajtóház, minden feltételnek megfelel.
HAJTÓHÁZ
OLAJCSEPEGTETÕVEL

HAJTÓHÁZ KÍVÜL
OLAJTEKNÕBEN
Magas teljesítményû szerkezet.
Karbantartást nem igényel, teljeskörú védelem a
szennyezõdés és a külsõ tényezõkkel szemben.
A közbetét lehetõvé teszi a gép összecsukását,
anélkül, hogy a kardántengelyt az utcai szállítás miatt
levennénk.

HAJTÓHÁZ KÍVÜL OLAJTEKNÕBEN
A DOMBORZATOS MUNKÁLATOKHOZ
Magas teljesítményû szerkezet.
Karbantartást nem igényel, teljeskörú védelem a
szennyezõdés és a külsõ tényezõkkel szemben.
Ideális a domborzati vidékekre.

Teljesen automatizált High-Tech kivitel.
100%-os minõség.

Az elõtérben egy automatizált szállítókocsi látható.

Teljesen automatizált lakkozás, ami az átlaghoz hasonlítva háromszor hosszabb élettartamú.
A festésre váró alkatrészek egy speciális mobil
légsínre vannak rögzítve, amely automatikusan
végigszállítja azokat a festõüzemben.

1. Fázis
Homokfuvatás

2. fázis
Maradvány
eltávolítása

3. Fázis
Primérek
lefújása

4. Fázis
Primér
szárító

5. fázis
Robot
pormentesítés

6. fázis
Szárítókamra

Kész
alkatrészek
kimenetele

EGY VILÁGSZERTE EGYEDÜLÁLLÓ KONSZERN
Az új Olimac-gyár, ami 70.000 m2 alapterületen helyezkedik el, egy teljesen
automatizált ipari komplexum, ami egyedülállónak számít. A Drago2 kukorica csõtörõ adapter az Olimac által kerül teljeskörûen megtervezésre és
gyártásra is.

Az igazi kihívás az Olimac cég számára bármilyen tevékenység esetén a kutatás és
fejlesztés: a megtervezett technológiát valamennyi termelési folyamatban informatikailag biztosítani, a szerszámelemek programozását elvégezni. Minden munkafolyamatot teljes körûen felügyelnek, így garantálható az elsõrangú minõség.

Kutatás és fejlesztési osztály

Automatizált raktár

9 robotizált forgósziget

Vízszintes munkaközpont: termelés

Robotizált lézervágó gépek

4 robotizált hegesztõsziget

Hajtómúvet gyártó robot

Festõrobot

DOMOTIK
Az Olimac lehetõvé teszi a legújabb generációjú rendszer elérését, a technikai berendezések koordinált, integrált és computervezérelt irányítását és a termelés valamennyi kivitelezési fázisainak vezérlését.

MŰSZAKI VÁLTOZTATÁS JOGA FENNTARTVA - A TERMÉKEK CSAK RENDELTETÉSÜKNEK MEGFELELŐEN HASZNÁLHATÓK - UTÁNNYOMÁS,
AKÁR CSAK NÉHÁNY KIVONATÉ, KIZÁRÓLAG AZ OLIMAC s.r.l. GYÁRTÓ ÍRÁSBELI ENGEDÉLYÉVEL LEHETSÉGES.

cavallinoservice.it

Olimac s.r.l. - Via Cuneo, 41 - 12040 Margarita (Cuneo) Italy
tel +39.0171.384898 - fax +39.0171.384904 - info@olimac.it - www.olimac.it
MINDIG EGY LÉPÉSSEL ELŐBBRE

