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ХЕДЕР ЗА СЛЪНЧОГЛЕД, МОДЕЛ 1040, MAINERO, АРЖЕНТИНА 

Редове разположени на 700 мм

тави

Количество

Разстояние между тавите

дължина

подпори за табли

2 на ред

регулируемо

1850 мм.

Регулируемо

Sleckle:

Тип

Задвижване

Брой на режещите секции

Опори

Скорост

Модулни по сегменти

Wobble кутия, задвижване с V ремък

3 на рещещите линии

Двойно.  Топлинно обработен

380 удара/минута

reel

Тип

Палци

Височина и 

предварително задаване:

Механично задвижване

Хидравлично задвижване

тип тръба

3 на линия за рязане. Подвижни - регулируеми

Едновременно.  Ръчен или хидравличен комплект

Вериги, ролкови. Фиксирана скорост

Хидравличен мотор,променлива скорост

Защита
тип

регулиране

Обграждащ.  Свързан с макарата

Едновременно с макарата

Stalk pull roll

тип

монтиране

местоположение

Модулна, в секции с 4 назъбени линии 

Запечатани сечмени лагери

Между режещата лента  и стойката на тавата

Единична ос. 4 гуми - 6,00 х 16 - 6

Header tilting by hand 

Две оси:  въртене отпред на 360° 

Отзад, тандем. 6 гуми  - 6,00 х 16 - 6 

Header tilding hand or hydraulic  

Размери

Транспортна ширина

Транспортна височина

Височина

Дължина

2430 мм.

3000 мм.

1200 мм.

3250 мм.

Свредел

тип 

монтиране

защита от претоварване

flight up to center and rubber pallets

шестоъгълен вал и херметичен  сачмен лагер. Регулируем

В секции за 12-14-16 реда 

Фрикционен дисков съединител. Регулируем 

Задвижване Защитен шарнирен вал  60° - свободно въртене

ASA-60 ролкови вериги 

Обща ширина 

Количка

до 12 реда

14 реда и повече



1520 кг 1680 кг 1840 кг 2000 кг 2320 кг 2600 кг 2800 кг

Описание:

За да се извърши ефективно минимално събиране с минимални загуби и двата елемента трябва 

да се регистрират в прогресирането и височината всеки път, когато размерът на чаптъра се 

променя, тъй като защитното устройство трябва да бъде повдигнат достатъчно, за да позволи 

преминаването му към въртележката, докато въртележката винаги трябва да ги взема от напред и 

нагоре, функционирайки като втора опора при рязане на стеблото 

За да се постигне бързо и просто управление на двата елемента едновременно, хедерите се 

монтират на една и съща подпора без никаквo връзка със свързването  на главната част, 

положението му се променя в движение от кабината на оператора, чрез компенсирани 

хидравлични цилиндри

Благодарение на своята иновативна система за фиксиране, двете регулирания се извършват в 

едно движение.

Тегло(без 

количка)


