Kombajn poletkowy
Maszyny dla hodowli roślin

ZÜRN 130-SE
Najprostszy kombajn poletkowy.

ZÜRN 130-SE - prosty i niezawodny kombajn do zbioru
poletek doświadczalnych. Idealne rozwiązanie dla małych
stacji hodowli rośln, prosty w obsłudze.
• mocny silnik Yanmar Turbo-Diesel: moc 36 kW (49 KM),
4 cylindry, pojemność skokowa: 2000 ccm, napęd
hydrostatyczny
• heder z przenośnika taśmowym i ślimakiem oraz
walecem dogniatającym. Szybkie czyszczenie
strumieniem powietrza. Dostępne szerokości hedera:
1,25 / 1,50 m
• bęben omłotowy Ø 350 mm, łatwy dostęp do bębna
pod platformą operatora

Lekka wytrzymała konstrukcja
• Redukcja wagi kombajnu poprzez zastosowanie
lekkich i trwałych materiałów
• waga kombajnu 2600 kg wyposażonego w systemem
ważącym wraz z przyczepą nie przekracza 3500 kg

Wyposażenie:
• heder - szerokość: 1,50 m
• prosty system wagowy z pomiarem wilgotności
• opcjonalnie Schlingmann - System z pomiarem
wilgotności (dodatkowy ciężar)

• duży wytrząsacz (1,8 m²) jednostopniowy

• prosty próbobierz przy stanowisku operatora

• hydraulicznie napedzany wentylator czyszczący,

• zbiornik ziarna 600 litrów

prosta nastawa kombajnu do zbioru poletek - system
pojedyńczego sita (powierzchnia seperacji 1 m² )
• Możliwość dostosowania maszyny do różnych
zadań przez instalację: systemu wagowego,
wilgotnościomierza, próbobierza, workownicę,

Nasze rozwiązanie transportowe:
• specjalnie zaprojektowana przyczepa typu tandem
do transportu kombajnu ZÜRN 130-SE
• w komplecie najazdy, punkty mocujące, masa 745 kg,

zbiornik ziarna 600 litrów, programy do zbioru

dopuszczalna waga całkowita 3500 kg,

i analizę poletek

zezwolenie do ruchu drogowego

ZÜRN 130-SE zaprojektowany został do szybkiego
i łatwego transportu maszyny między stacjami
badawczymi. Kombajn pomimo bogatego wyposażenia
waży zaledwie 2600 kg. Aby przetransportować maszynę
oferujemy specjanie zaprojektowaną przyczepę dopuszczalny ciężar całkowity
nie przekracza 3500 kg.

Łatwo. Szybko. Bezpiecznie.
Transport samochodem bez kompromisu.

◄◄Dzięki zastosowaniu lekkich
i wytrzymałych materiałów
w kombajnie ZÜRN 130-SE przez
inżynierów można było zredukować
wagę maszyny. W połączeniu
z przyczepą możliwy jest łatwy
i bezpieczny transport kombajnu
autem osobowym. ZÜRN 130-SE
może w tym przypadku być
wyposażony w system wagowy
z wilgotnościomierzem, próbobierz
i zbiornik ziarna.
▼▼Powierzchnia załadunku, rozkład
masy, punkty mocowania przyczepy
typu tandem zostały specjanie
zaprojektowane dla kombajnu
ZÜRN 130. Najazdy podczas
transportu mocowane są z tyłu
przyczepy. Przy pomocy przyczepy
można szybko i bezpiecznie
transportować kombajn.

►►Prosta nastawa bezstopniowej
prędkości obrotów bębna omłotowego
dzięki zastosowaniu dźwigni regulacji
po lewej stronie maszyny

◄◄System pojedyńczego sita oszczędza nie
tylko wagę całkowitą maszyny ale też ułatwia
czynności z ustawieniem kombajnu do zbioru
odpowiednich roślin
►►Maszyna ZÜRN 130-SE wyposażona
w workownicę jest doskonałym rozwiązaniem
do zbioru ważnych materiałów hodowlanych
bez zamieszek. Czas samoczyszczenia
jednego sita jest krótszy.

Do Państwa dyspozycji na całym świecie
Silny partner w dziedzinie produkcji maszyn dla hodowli roślin.

◄◄ W roku 1963 Dr Hans-Ulrich Hege
zrewolucjonizował dział hodowli
roślin na całym świecie. Sprzedaż
bezzamieszkowych kombajnów do
zbioru poletek doświadczalnych
podbiła wszystkie kontynenty. Do
dnia dzisiejszego SYSTEM HEGE
jest wykorzystywany i unowocześniany przy pomocy nowoczesnej
technologii w kombajnach poletkowych ZÜRN. Od wyprodukowania
pierwszej seryjnej maszyny upłynęło
ponad 50 lat. Pomimo upływu
czasu kombajny poletkowe ZÜRN
nadal produkowane są w tym
samym miejscu - Domäne Hohebuch
w Niemczech, z którym chętnie
współpracują hodowcy roślin
z całego świata.

▲▲W swojej ofercie posiadamy szeroki
wachlarz maszyn i usług serwisowych
dla doświadczalnictwa rolniczego.
Zespół inżynierów ZÜRN pracuje
nad dostosowywaniem maszyn do
indywidualnych potrzeb klienta oraz
ich udoskonalaniem.

►►Państwa wskazówki dotyczące jakości
i usług są pomocne w procesie udoskonalania
naszych maszyn. Oferujemy ponad 130 - letnie
doświadczenie i pasję do maszyn w sektorze
rolniczym.
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