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Söküm bıçağı, kademesiz hidrolik şanzıman tahriklidir.

Tek sıralı, bağımsız şekilde söküm yapmak da mümkündür.

(Söküm sırası)

Derinlik kontrolünü, bant sırasına göre

ayrı ayrı ayarlamak mümkün 

Ropa da bant basıncı tam otomatik olarak ayarlanıyor.

Ropa hızlı değiştirme sistemi bütün Makinelerde standart.

Söküm ve Toplama tablası arasında hızlı ve kolayca

değiştirme imkanı.

3 metre dış genişlik ve basınçlı hava fren sistemiyle, yol modları arasında rahat ve kolay değişim imkanı sağlamaktadır.

Yasal hız limiti 40 km /h 

En uygun şekilde konumlandırılmış dingiller ile yüksek manevra imkanı



Tam hidrolik tahrikli sistem,yakıtta tasaruf sağlamaktadır.

Pto' milinin devrinden bağımsız olarak,
tüm temizleme üniteleri en uygun hızlarını
koruyarak çalışmaktadır.

Yuvarlak dönen parmak tarakların,
Hızları ve Yükseklikleri her iki taraftan
kademesiz olarak ayarlanabilir.

Ot bandı, Elek zincirinden bağımsız
olarak ayarlanabilir.

Teleskopik akslar otomatik dengeleme
sistemi ile yüksek emniyet sağlamaktadır.

Bu aks ile Söküm esnasında sıralar
zarar görmüyor.  

Büyük atık bölmeler.

Personel için genişce hesaplanan
çalışma alanı.

Yüksekliği  ayarlanabilen Merdiven iniş standı.

Söküm esnasında oldukça sessiz.

Depo dolumu otomatiktir

Büyük Depo hacmi

Çadır bantlı zemin sayesinde en uygun Yığın koruması 

Yüksek römorklara dahi en uygun boşaltma şekli.

Özenli ve etkili Temizleme

Yüksek verimli Performans

Mükemmel ot ayırma

Az bakım ihtiyacı ve toprak dostu.



Tüm Söküm Takımı Tam Hidrolik Tahriklidir,

Pto' milinin devrinden bağımsız olarak, tüm temizleme üniteleri en uygun hızlarını korumaktadır.

Traktör Motor devrinin düşüklüğü sayesinde yakıt tüketimi daha az olmakta.



Servis ve Bakım için
her yere çok kolay
erişim imkanı.

Çalışma alanı 300 mm kaydırabilmektedir – 
daha fazla hareket alanı için geniş çalışma hacmi



Rahat ve Basit kullanım
Kolay kullanımlı, her Traktör Kabinine monte edilebilir, her ISOBUS- Terminali ile uyumludur.





Teknik Bilgiler:

Uzunluk: 11.80 metre

Genişlik: 3.00 metre

Yükseklik: 3.99 metre 

Çeki - Römork
Çeki - Topuzu çapı 80 mm.
(Her Ülkeye uygun yapılır) 
Çeki uzunluğu 2.565 mm dir.

Lastikler
Standart lastikler iki büyük hacimli 850/50
R30.5 ölçekli radial lastiklerdir ve  2 bar'dan
az hava basılır.

Teleskopik akslar
Daha iyi bir sabitlik sağlamak için Ropa Patates
Hasat Makinesi Teleskopik Akslar ile donatılmıştır,
böylece Makine Taşıma ve Söküm esnasında 3
metrelik dış şeriti aşmaz. Söküm esnasında Akslar
3.5 metre'ye genişletilebilir.

Tahrik Sistemi
Tahrik sistemi % 100 tamamen hidroliklidir. Bütün
elek bantları ve temizleme üniteleri kademesiz ve
Pto' milinin devrinden bağımsız olarak ayarlanabilir.
Tahrik hızı daha doğrusu Söküm devir sayısı sabit
kalmakta, Traktör Pto'sun devir sayısı en az
650 U/dak (devir) kaldığı sürece. 

Daha fazla toprak koruması
için hafif, hızlı ve büyük hacimli
lastikler kullanılmaktadır

Söküm Tablası

Söküm Tablası Ropa hızlı değiştirme sistemi ile
donatılmıştır. Sıra genişliği 750 mm ile 900 mm
arasında ayarlanabilmektedir.  Dört Söküm
bıçağının mesafe aralığı kademesiz olarak 
ayarlanabilir. Tabla, farklı çalıştırılabilinen iki
adet kasnak üzerindedir. İki Ot çekici rulo sorunsuz
şekilde ot taşımayı sağlamakta. Dış Söküm bıçağı
hidrolik tahrikli çalıştırılabilir ve ek bir Söküm bıçağı
isteğe bağlı olarak alınabilir. (Genişliğine dikkat
ediniz !)

Bant Kılavuzu

Makine standart olarak bant orta bulucu ile

donatılmıştır. İsteğe bağlı olarak derinlik ayarı

Hidrolik yapılabilinir. Aynı şekilde otomatik Bant

Baskı tahliyesi veya bir Bant Hidrolik düzenlemesi

(Hidrolik derinlik ayarı Şart koşulabilir) mümkündür.

Elek Bantı
Elek bantı 1 genişliği: 1.600 mm
Elek bantı 2 genişliği: 1.488 mm
V2A- Sacı için elek kanalı, ayrıca bir Hidrolik
tahrik ve hızı kademesiz ayarlanabilen Çalkalayıcı
isteğe bağlı olarak alınabilir.

Ot Ayıklama
Ot ayıklama sistemi 1.600 mm genişliğinde ki ot 

bandı üzerinden gerçekleşmekte, ayrıca 6 sırada
ard arda sıralanmış  kauçuklu ot tutucu ve
elektrikli ayarlanabilir.

Ayırma birimi: 1.450 mm genişlikte kauçuk bant
ve üç kat sıyırıcı kılavuz merdane.

Ayırma birimi: 1.160 mm genişlikte kauçuk bant

ve iki kat sıyırıcı kılavuz merdane.

Ayırma birimi: 700 mm genişlikte kauçuk bant

ve iki kat sıyırıcı kılavuz merdane.

Ayırma birimi: 1.300 mm genişlikte kauçuk bant

ve dört sıralı ve dönen yuvarlak parmak taraklar.

Hızı, yüksekliği ve eğimi Traktörden kademesiz

olarak ayarlamak mümkündür.

Karıştırıcı Ayırma

Patates Toplama Alanı

Genişlik: 1.100 mm
Uzunluk: 1.900 mm
Patates Toplama alanında 5 kişiye yetecek kadar

yer bulunmakta. Geniş ebatlı tasarlanmış bölmeler

tıkanmasız geçiş sağlamaktadır. İki yüksekliğe

ayarlanabilen Platformlar kişinin beden büyüklüğüne

göre uymaktadır. Katlanabilen merdivenler rahat ve

güvenilir bir çıkış ve iniş imkanı sağlar.

Söküm Kullanımı
Kumanda ünitesinin sıralama Platformundan,
Patates Sökümü ile ilgili bütün fonksiyonlar

ayarlanabiliyor. Aynı zamanda Toplama Bandı
hızı da ayrı bir Anahtar ile kademesiz olarak
ayarlanabilir.

Depo

Depolamanın çadır bandı zemini yaklaşık 8 ton
taşıyabilmekte. Depo genişliği 2.235 mm, Depo
maksimum yüksekliği 4.200 mm. İki aşamalı Tahrik
kademesiz ayarlanabilir. Depolamanın elverişli ve
rahat dolumu için isteğe bağlı olarak bir otomatik
doldurma sağlanabilir. Depo boşaltma bandı
eklenebilir, bu şekilde römorka düşme yüksekliği
azaltılabilir ve mükemmel bir römork dolumu elde
edilir. İsteğe bağlı olarak da bir hidrolik katlanabilir
sandık doldurucu farklı akış boyutlarında sağlanabilir.

Kumanda Paneli

Kumanda Paneli ISOBUS uyumlu. Talep
durumunda Ropa dan standart ISOBUS uyumlu
terminalde alınabilir. İsteğe bağlı olarak
Dokunmatik Terminalde mevcuttur.

Gözetleme kamerası, istek üzerine renkli monitör
ve renkli kamera olarak da alınabilir. Aynı zamanda
Led farlarda isteğe bağlı olarak alınabilir.

Ek Donanım
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MERKEZ
Yeni Sanayi Sitesi Halit Ürek Cad.
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Tel: 0312 622 69 36

Gsm: 0533 748 65 40  
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