Transformer VF
ROBUSZTUS SORKÖZMŰVELŐ
KULTIVÁTOR MECHANIKUS
GYOM ELLENI VÉDELEMMEL

Transformer VF
EGYSZERŰEN HATÉKONY

Erősségei

Két alapkoncepció

― Lenyűgöző területteljesítmény és stabilitás

― 6 m munkaszélesség

― Robusztus és egyben kompakt kialakítás

― 12 m munkaszélesség

― Egyesíti a változatosságot és a precizitást
― Egyszerű kezelés

Kettő minden esetre
6 M MUNKASZÉLESSÉG

12 M MUNKASZÉLESSÉG

A 12 m változat különlegességei
― 5-részben csukható
― A 180°-os fordítás munkahengere védetten, a szántóföldi
növénytermesztés gépeiben már bizonyított keretben helyezkedik el
― Stabil, hidraulikusan állítható támkerekek
― A kettős működésű munkahengerek a 90°-os csukáskor
szögben állnak. Ez lehetővé teszi a:
– Kényelmes fordulást az enyhén kiemelt oldalsó
szárnyaknak köszönhetően
– Jó alkalmazkodást a dombos felületekhez az úszó
állásnak köszönhetően munkahelyzetben

Enyhe V-pozíció a szögben
állásnak köszönhetően

Csukási folyamat

Részletek és különlegességek

Új standard

Keret

Paralelogramma

― A 660 mm-es keretmagasság lehetővé teszi a késői munkát
magas növénykultúrákban
― Az intelligens U-profil maximális rugalmasságról gondoskodik
a munkaeszközök elrendezésénél, egyidejűleg lehetővé teszi
a kompakt felépítést a nagy munkaszélességért
― Torziós (csavarodási) szilárdság és stabilitás a négyszög
keresztmetszetű csövekből és a ráhegesztett U-profilból
álló keretkoncepciónak köszönhetően

― Teljesen integrált oldalra tolható keret 450 mm-es úttal
– Súlyt takarít meg
– Mély építési módot tesz lehetővé
– Ez nagyobb pontossághoz vezet
― Munkaengerek belül található súlymérő szenzorokkal

― Stabil 3-gerendelyes paralelogramma a különböző
sortávolságokhoz – 75 cm, 50 cm és a mindehhez
hozzátartozó 25 cm

― Széles paralelogramma, stabil csapágyazás és nagy kerekek
a hosszú élettartamért és jó hatásfokú munkáért, még kötött
és köves talajokon is

― A 25 cm-es sortávnál egy paralelogramma két, illetve
három sort kultivátoroz

― Hidraulikus méretcsökkentés a 3 méteres közúti szállításhoz
és SectionControl

― A munkamélység egyszerű és gyors beállítása szerszám nélkül

― Opcionálisan kettős működésű munkahenger, az extra
kapanyomáshoz

― Karbantartásmentes

A VF jelentése VariableFrame – azaz változtatható keret,
egy szilárd és sokoldalú keret sokféle alkalmazáshoz.
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Teljesen integrált
oldalra tolható keret
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Stabil palalelogramma
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Szerszám nélküli állítás
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Kapák különböző
sortávokban

Felszereltség

Nyugodt munka

A kapa

Kamerarendszer

Opció

― Egy 18 cm széles kapa többféle alkalmazáshoz

― Bizonyított technológia

― Két kamera, egy a bal és egy a jobb oldalon

― Nagyon sekélyen tud vágni

― Hatékony gyomok elleni védelem a növény közelében elhaladva

― Egy keskeny acél szárra hegesztve, nem bolygatja
meg túlságosan a talajt

― Tökéletes a bio- és a hagyományos gazdálkodáshoz,
különösen a gyomirtó rezisztens állományokhoz

― Világítás csomag, hogy éjszaka és rosszabb
fényviszonyok között is lehessen dolgozni

― A kapaszár egyszerű rögzítése a felső rugóra,
így a magasság mindig a beállított érték marad

― Széles felhasználási terület a színfüggetlen
3D-sorfelismerésnek köszönhetően

― Keményfém a hosszabb élettartamért (opcionális)

― A színválasztás a 2D-módban több alkalmazási
lehetőségről gondoskodik
― A kicsi növények 2 cm-től felismerhetők
― Proporcionális szelep a keret nyugodtabb
és pontosabb oldalra tolásáért

SectionControl

MŰSZAKI ADATOK

Az ISOBUS-os SectionControl funkció az egyes szegmensek
automatikus kiemelését teszi lehetővé. GPS-szel meghatározza
az aktuális pozíciót, és a táblaszéleken, táblavégi fordulóknál,
átfedéseknél vagy az előre meghatározott területeken a
paralelogrammákat automatikusan, egyesével kiemeli.

A SectionControl előnyei
― A táblaszéli átfedések minimalizálása
― Állandó munkaminőség a tejes földterületen
― A termelékenység növelése sokféle körülmény esetén
(nappal és éjszaka, ködben)
― A gépkezelő tehermentesítése
― Az egyes sorok pontos kiemelése nagy munkasebességnél
― Kb. 20 cm kiemelési magasság

HORSCH Transformer

6 VF

12 VF

Munkaszélesség (m)

6

12

Szállítási szélesség (m)

2,99

2,99

Szállítási magasság (m)

3,10

3,75

Hossz (m)

2,40

Súlya (kg)*

2 000

Támasztókerék mérete
Keretmagasság (mm)

660 (mező)

Hárompontos csatlakozás

* Tömeg 75 cm-es sortávolságnál

Kiemelt

Középső pozíció

Lesüllyesztett

3 400
23 / 10.50 – 12

Kettős működ. vezérlőberendezések 4
Teljesítmény igény (kW/LE)

2,60
250 / 500 / 750

Sortávolság (mm)

5
3-pont Kat. III

90 / 120

180 / 250
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Az ábrák és adatok a valóságot megközelítően tükrözik és kötelezettség nélküliek. A műszaki és konstrukciós változtatások joga fenntartva.
Az Ön szakkereskedője:

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
92421 Schwandorf

Phone: +49 9431 7143-0
Fax: +49 9431 7143-9200
E-Mail: info@horsch.com

Papír: 120 gramm/m2 Maxi Offset. A papír az EU Ecolabel szerint tanúsított. Ezt a tanúsítványt csak azok a termékek kapják meg, amelyek alacsonyabb környezeti hatással bírnak, mint a hasonló termékek.
Többet erről: www.eu-ecolabel.de. Nyomdafesték: QUICKFAST COFREE. Ásványi olaj és kobalt mentes. Ezen kívül tanúsított, és ajánlott a „Cradle-to-Cradle” elv szerint, (jelentése „bölcsőtől bölcsőig”) –
ez egy olyan elv, amely az átlátható és konzekvens körkörös újrafelhasználáson alapul. Többet erről: www.c2c-ev.de.

