FÚVÁSIRÁNYVÁLTÓ VENTILÁTOROK A 6R SOROZATHOZ
Automata hűtőtisztítás és hatékony hűtés egyben

JOHN DEERE
által jóvágyott minőség

Tiszta hűtők - Takarítson meg időt és üzemanyagot
Vége a megszakításokkal és leállásokkal terhelt jövedelmezőtlen napoknak !
A Cleanfix® fúvásirányváltos ventillátorok már elérhetők a John Deere 6R sorozatához.
A Cleanfix®ventilátorok a változtatható lapát állításnak köszönhetően igény szerint
hűtenek, - így védve a motort és egyéb szerelvényeket. Egy gombnyomás és a
ventilátor lapátok a saját tengelyükön elkezdenek forogni és erőteljesen tisztítják a
hűtőt és a szűrőket. A tiszta hűtővel és a hatékonyabb hűtéssel a Cleanfix® ventilátor
lapátok mindig a leghatékonyabb lapátszög állásban működnek, ezáltal alacsonyabb a
teljesítményigényük. Ennek eredményeként nagyobb teljesítmény áll rendelkezésre
a kardántengelyen és a kerekeknél. A változtatható lapátszög állítással Ön lóerő
teljesítményt takarít meg, amely üzemanyag megtakarítást eredményez .

Flex-Tip lapátvégek
A lapátvég toldat minimumra
csökkenti a hézagot a hűtő
védőburkolata és a ventilátor
között ! Ez megnöveli a
légáramlást, ami miatt a lapátok
tovább maradnak az alsó,
energiatakarékos helyzetben.

A Cleanfix fúvásirányváltós ventilátorokat a John Deere jóváhagyta !
Amennyiben Ön a terméket John Deere kereskedőtjétől vásárolja meg
és szerelteti be, 1 év Cleanfix® garanciát biztosítunk !
A John Deere minden járműre vonatkozó garanciája érvényes marad !

Hűtés igény szerint

A termoelem szabályzású ventilátor lapátok a szükséges hűtési
igénynek megfelelően állnak be. Minél kisebb a szükséges
hűtési kapacitás, annál jobban csökkentik a szögállásukat a
Cleanfix® ventilátor lapátok. A kisebb lapátszög csökkenti a
ventilátor teljesítményigényét. A Flex-Tip lapátvégek ráadásul
megnövelik a légáramot, az alsó energia takarékos helyzetben
tartva a lapátokat.

Automatikus átfordulás

Teljes motor sebességnél a Cleanfix® fúvásirányváltós
ventilátor egy gombnyomásra át tud fordulni tisztító
üzemmódba

Erőteljes tisztítás

Tisztító üzemű lapáthelyzetben a Cleanfix® fúvásirányváltós
ventilátor garantálja az erőteljes tisztító légáramot és
nyomást. Ezáltal biztosít maximális tisztítási teljesítményt.

Termoelemek állítják be a
lapátok szögállását a motor hűtési
követelményének megfelelően.

A ventilátor lapátnak a
keresztpontnál történő
átfordítása garantálja az
optimális lapáthelyzetet,
ezáltal a hatékony és
erőteljes tisztítást.

Előnyök az ügyfelek számára:
Mindig tiszta hűtő a tökéletes és kényelmes
Cleanfix® tisztítás segítségével.
Nincs több bosszantó munkát érintő megszakítás
és jövedelmezőtlen leállás.
Optimális, hatékony hűtés, az ön igényihez szabva

•
•
•

Tiszta hűtő miatti üzemanyag megtakarítás
Nagyobb teljesítmény a kardántengelyen és a keréken
a szennyezett hűtőhöz viszonyítva
Környezetbarát
A John Deere által elfogadott minőség
1 év Cleanfix® garancia
Minden John Deere jármű garancia érvényes
marad

•
•

Elektronika nélküli kivitel,
az ECU zavarása nélkül.

•
•
•
•

Hűtés igény szerint:
Minél egyenesebb a lapát szög...

...annál nagyobb a teljesítmény a kardántengelyen
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Csatlakozás a sürített levegő
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Cleanfix® készletek a John Deere 6R
sorozathoz a következő típusokhoz
állnak rendelkezésre:
- 6145R, 6155R
- 6175R, 6195R, 6215R
Cleanfix® készletek
sűritett levegő
rendszerrel elátott
járművekhez

Cleanfix® készletek
sűritett levegő
rendszer nélküli
járművekhez

Cikkszám 208231 Cikkszám 208232
További információért vegye fel a
kapcsolatot John Deere specialistájával.

VIDEO !
Kattintson a baloldali képre a
video megtekintéséhez

Ellenőrizze a
következőket:

1.

1. Elfordulásütköző
2. Csapreteszelés
3. Persely

2.

3.

A perselyek és csapok cseréje:
Távolítsa el a kopott perselyeket A kopott perselyek

eltávolításához csavarhúzó (fontos, hogy a viszonylag
éles legyen a vége) és kalapács/fakalapács szükséges. A
perselyen található egy varrat. Üsse be a csavarhúzót a
varratba annyira, hogy az élét felhajtva eltávolítható legyen
a persely.

Eredeti alkatrészek
az Aló-től

Persely- és csapkészletek
Quicke Dimension és Trima Plus sorozat:
CIKKSZ.

MEGNEV.

5018911

Perselykészlet Q20 - Q50, Q21 - Q51

EBBE VALÓ:

+1.0 - +4.0, T+1.1 - +4.1

5018912

Perselykészlet Q60, Q61

+5.0, +5.1

5018913

Perselykészlet Q25 - Q55, Q26 – Q58

+1,0P - +4.0P, +1,1P - +4.3P

5018914

Perselykészlet Q65 - Q85, Q66 – Q98

+5,0P - +8.0P, +5,1P - +8.3P

9020067

Csapkészlet

Q20 - Q50, Q21 - Q51

+1.0 - +4.0, T+1.1 - +4.1

9020068

Csapkészlet

Q60, Q61

+5.0, +5.1

9020069

Csapkészlet

Q25 - Q55, Q26 – Q58

+1,0P - +4.0P, +1,1P - +4.3P

9020070

Csapkészlet

Q65 - Q85, Q66 – Q98

+5,0P - +8.0P, +5,1P - +8.3P

A rakodógép
karbantartás
a Perselyek
és csapok

Persely- és csapkészletek
Quicke 700 és 900 sorozat
CIKKSZ.

MEGNEV.

EBBE VALÓ:

4500012

Perselykészlet

Q710-Q760

4500013

Perselykészlet

Q755,770

4500014

Perselykészlet

Q770UM

4500015

Perselykészlet

Q910-950

4500016

Perselykészlet

Q960-970

4500017

Perselykészlet

Q980,985

4500018

Perselykészlet

Q990

Video !
Quicke rakodó ellenőrzése
lépésről lépésre
A megtekintéshez
kattintson az alábbi képre

Karbantartó készletek
Az új perselyek beszerelése

Az új perselyek beszerelésére két lehetőség kínálkozik (gondoskodjon róla, hogy a persely a forgáspontra merőlegesen
helyezkedjen el).
< Az 1. lehetőség Fatömböt helyezve a
kalapács és a persely széle közé a persely
finom beütögetése.

A 2. lehetőség

További tájékoztatásért forduljon
a legközelebbi forgalmazóhoz.

< A 2. lehetőség A két persely behajtása
egyszerre, házi készítésű perselyszerelő
célszerszám és rögzítőékek segítségével.

A sérült csapok cseréje Ha a
csap megsérült vagy a felülete érdessé vált, ki kell cserélni.
Még egy kisebb karc is jelentős
kopáshoz vezethet, amit célszerű
elkerülni.

Ålö AB
Brännland 300
SE-901 37 Umeå, Sweden
Tel 090-17 04 90
Fax 090-17 04 99
alosverige.se
alosverige.se

Cikksz.: 60005659, EN 1, 151022

Az 1. lehetőség

Kifejezetten az Ön homlokrakodójához kínálunk persely- és
csapkészleteket. A pótalkatrészek megtalálhatók webhelyünkön a www.quicke.nu és a www.trima.nu címen

alo.se

Új Flexibal-választható kis
átmérőjű megfogó-karokkal
Tökéletes eszköz-bálák átrakodására

Az Original Implement TM sorozatunk részeként egy új
termék. Az új flexibal most elérhetővé vált kisebb méretű,
89 mm-es karokkal, szemben a jelenlegi 129 mm átmérőjűvel.
A Flexibal egy erős és nagyon sokoldalú eszköz. A karok hidraulikus működtetésűek, a
görgők pedig a bála alá gördülnek. A meglehetősen hosszú karok egyenletesen osszák
szét a nyomást a bálán, megvédve a műanyag fóliát a sérüléstől . Az új és kisebb,
89 mm-es karokat azért vezettük be, hogy a gépkezelő a tárolás során összenyomódott
körbálát is fel tudja venni a bálakazalból. Az acélcsövek gyorsan és könnyedén
eltávolíthatók, alattuk bálatüskék találhatók, melyekkel szalma vagy szénabálák is
szállíthatók.Amikor a görgőket eltávolítjuk, a Flexibal raklap szállításra is használható
(max.1000 kg).

Új kialakítás

Tüskék

2

Ø
89mm

220CM
max

2

Ø
129mm

180CM
max

89mm

Termékvideo !
kattintson a fenti képre
129mm

Tüske

Görgők

EN

Teleszkópos munkaeszközök

Eredeti
Munkaeszközök
A munkaeszköz katalógus letölthető honlapunkról a következő hivatkozásra kattintva:
http://www.deraland.hu/mediatar/termekek/pdf/teleszkopos_rakodok_munkaeszkozei

Új teleszkópos munkaeszközök
a Quicke kínálatában

Német minőség
kedvező áron!
Mezőgazdasági telephelyek és útak
tisztántartására ajánljuk
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Ø 520
Alapfelszereltség:

-Gerotormotoros hidraulikus hajtás , 32 mm átmérőjű hajtó tengely
-SVK 3 hidraulika csatlakozók
-Ø 200x 50 mm-es támkerekek, szerszám nélküli állíthatósággal
-Parkoló támasz gyorsreteszelővel
-Hátsó hárompont csatlakozással
-Nagy űrtartalmú szenyeződés gyűjtő tartály
-Mechanikus ürítés kioldó kötéllel
-Két komponenses RAL 6018 zöld festés

A video megtekintéséhez
kattintson a fenti képre !

Gép típus
Munkaszélesség
Seprű kefe
Szennyezedés gyüjtő űrtartalom
Gép súlya

bema Agrar 2300
2300 mm
Ø 520 mm
Kb 230 ltr.
Kb. 295 kg

bema reserves the right to change the technical data at any time.

Recker Straße 16
D-49599 Voltlage-Weese

Tel. +49 (0) 5467. 92 09 - 0
Fax +49 (0) 5467. 92 09 - 20

www.bema-sweeper.com
info@bema-sweeper.com
O
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bema GmbH
Maschinenfabrik
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Gumihevederes járószerkezetek
ZUIDBERG TRACKS

Gumiheveder rendszer - Talajnyomás
Az alcsonyabb talajnyomás nagyobb hozamot eredményez.
A talaj amibe vetünk, teljesen érintetlen marad,ami azt jelenti, hogy a növények növekedését nem
befolyásolja, ezáltal növelve mind a termés minőségét mind a hozamát.

Jobb talajstruktúra, jobb terméshozam
A talajminőséget nagyban meghatározza a talajszerkezet. A talajrészecskék összekapcsolódása igen
fontos az optimális növekedéshez. A megfelelő talajstruktúra, például, esős időjárás estén a víz gyors
elvezetése; száraz időszakban pedig a kapilláris hatás biztosítja a megfelelő nedvességet.A kifejlett
gyökérrendszer hasznos a termény mennyisége és minősége szempontjából.

Független kutatások bizonyítják hogy a gumihevedernek kisebb a talajtömörítő hatása
mint a gumiabroncsnak !
* A kerekes erőgépekhez képest 75% -kal alacsonyabb talajnyomás
* Minimális talajtömörítés, megfelelő talajállapot fenntartása
* Megnövelt felfekvő felület a vonóerő optimalizálásához
* Csereszabatosság a szabvány kerekekkel
* Egyszerű felszerelhetőség és eltávolíthatóság
* Többféle rendszer kapható

Zuidberg Tracks video !
Kattintson az alábbi képre

Abroncsnyomás szabályzó rendszer
a
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CTIS/radial John Deere 6R traktorokhoz
Kétvezetékes abroncsnyomás szabályzás hosszú-féltengelyes traktorokhoz
A kétvezetékes technika előnyei
• Elérhető üzemóra :
több mint 10.000 traktor üzemóra
• Pneumatikus szabályzású visszacsapó szelepek
(A tömítések és csövek csak működés közben vannak nyomás alatt)

• Tömlősérülés esetén nincs nyomásveszteség

• Akár10%-kal kevesebb üzemenyag fogyasztás
• Akár 20%-kal kisebb abroncskopás
• Akár 20%-kal nagyobb tapadás
• Akár 6%-kal nagyobb terméshozam
a kisebb talajtömörítés által

CTIS/radial rendszer John Deere 6R traktorokhoz
A CTIS/Radial a tökéletes rendszer a kényelmes
keréknyomás állításhoz menetközben a hosszú
féltengelyes traktorokhoz. Már több mint 20 éve

Minden keréktárcsa visszacsapószeleppel van
ellátva amely kikapcsol vezetékszakadás esetén és
megvédi az abroncsot a nyomáscsökkenéstől.

értékesnek bizonyul a nehéz napi rutin során:
Csak egy gombnyomás és máris alacsony
keréknyomással hajthat talajon és magas
nyomással közúton. A szántóföldi alacsony
keréknyomás kiméletes gördülést biztosít és

A
mellső
tengely
kerekeinek
nyomásbeállításához
a
CTIS/Radial
kombinálható az összes két vezetékes technikán
alapuló PTG-rendszerrel,mint pl. az AIRBOX/
drive 2L. ISO-BUS-on keresztül történő pótkocsi
CTIS működtetés is elképzelhető a jövőben. Ezek
a rendszerek még nem állnak rendelkezésre.

megakadályozza a talajtömörítést. A közúti
magas abroncsnyomás csökkenti az abroncs-

Az előre beállított nyomásértékek elmenthetők a
közúti és szántóföldi körülményekre.

kopást és az üzemanyagfogyasztást.

Az értékek egy gombnyomással előhívhatók. A
rendszer üzembehelyezését követően a kerekek
nyomásértékei automatikusan beállításra kerülnek
és ezt követően a rendszer automatikusan
kikapcsol. Természetesen bármikor kézzel is
kikapcsolható.

A légtömlők kerékhez történő hozzávezetése a
tengelyek mentén történik (nincs védtelen
csővezeték a kerék külső részén!) Egy forgó
csatlakozó van felszerelve a mellső híd
öntvényházára (átalakításhoz is alkalmas). A

A rendszer a traktor légfék rendszeréhez a főszelep
segítségével csatlakozik, ezáltal állandó 6,55 bar-os
garantált fékrendszer-nyomás biztosítható.

tömítések csak a rendszer bekapcsolt állapota
közben kerülnek nyomás alá, így élettartamuk a
traktoréval azonos. Hosszútávú tapaszatlatok
bizonyítják (1991- től), hogy a tömítések
élettartama kivétel nélkül 10.000 üzemóra
Üzemi vezeték

szabályzó vezeték

Mérővezeték

Üzemi vezeték

Kerékszelep visszacsapó
funkcióval

Szabályzó vezeték

A CTIS / radial, a John Deere 6R traktorok számára
rendelkezik egy ISOBUS alapú vezérlő egységgel.
Ezért egyszerűen üzemeltethető a GreenStarrTM 3
Command-CenterTM -ről vagy a GreenStarrTM 3
2630 kijelzőről.
Szükséges felfuvatási idő /leeresztési idő 710/70 R42 hátsókerék méretű traktoroknál:
Leeresztés 1,38 bar-ról 0,83 bar-ra : 90 mp.
Felfuvatás 0,83 bar-ról 1,38 bar-ra 6 perc (a légfékrendszer gyári légkompresszorával)

PTG Reifendruckregelsysteme GmbH
Termékvideo !
Kattintson az alábbi képre

Abroncsnyomás szabályzó rendszer

CTIS/radial Case traktorokhoz
Kétvezetékes abroncsnyomás szabályzás hosszú-féltengelyes traktorokhoz
A kétvezetékes technika előnyei
• Elérhető üzemóra :
több mint 10.000 traktor üzemóra

• Akár10%-kal kevesebb üzemenyag fogyasztás

• Pneumatikus szabályzású visszacsapó szelepek
(A tömítések és csövek csak működés közben
vannak nyomás alatt)

• Akár 20%-kal nagyobb tapadás

• Tömlősérülés esetén nincs nyomásveszteség

• Akár 20%-kal kisebb abroncskopás

• Akár 6%-kal nagyobb terméshozam
a kisebb talajtömörítés által

Termékvideo !
Kattintson az alábbi képre

CTIS/radial Case traktorokhoz
A CTIS/Radial a tökéletes rendszer a kényelmes
keréknyomás állításhoz menetközben a hosszú
féltengelyes traktorokhoz. Már több mint 20 éve
értékesnek bizonyul a nehéz napi rutin során:
Csak egy gombnyomás és máris alacsony
keréknyomással hajthat talajon és magas
nyomással közúton. A szántóföldi alacsony
keréknyomás kiméletes gördülést biztosít és
megakadályozza a talajtömörítést. A közúti magas
abroncsnyomás csökkenti az abroncs- kopást és az
üzemanyagfogyasztást.

A légtömlők kerékhez történő hozzávezetése a
tengelyek mentén történik (nincs védtelen
csővezeték a kerék külső részén!) Egy forgó
csatlakozó van felszerelve a mellső híd
öntvényházára (átalakításhoz is alkalmas). A
tömítések csak a rendszer bekapcsolt állapota
közben kerülnek nyomás alá, így élettartamuk a
traktoréval azonos. Hosszútávú tapaszatlatok
bizonyítják (1991- től), hogy a tömítések
élettartama kivétel nélkül 10.000 üzemóra
Munkavezeték

mérővezeték
vezérlővezeték

Minden keréktárcsa visszacsapószeleppel van
ellátva, amely kikapcsol vezetékszakadás esetén és
megvédi az abroncsot a nyomáscsökkenéstől.

Digitális szabályzás: Az elektronikus doboz
egy univerzális szabályzó egység, amely lehetővé
teszi, hogy a kezelő a traktor és a pótkocsi
nyomását egyidejüleg szabályozza. Az előre
beállított nyomásadatok tengelyenként
lementhetők, amelyek eltérőek lehetnek a az első
és hátsó tengelyeknél és egy gombnyomással
előhívhatók. Amikor a rendszer aktiválódik, a
guminyomás beállításra kerül minden abroncsnál
és a rendszer automatikusan lekapcsol. A
rendszer kézzel is bármikor aktiválható.

A rendszer a traktor légfék rendszeréhez a
főszelep segítségével csatlakozik, ezáltal állandó 95
psi garantált fékrendszer-nyomás biztosítható.

Üzemi vezeték
szabályzó vezeték

Kerékszelep visszacsapó
funkcióval

Az első tengely abroncsnyomás beállításához
a CTIS/radial is kombinálható minden két
vezetékes technikára tervezett PTG-rendszerrel
használható, úgymint az AIRBOX/drive 2L.
Szükséges felfuvatási idő /leeresztési idő 710/70 R42 hátsókerék méretű traktoroknál:
Leeresztés 20 psi-ról-ról 12psi-ra: 90 mp.
Felfuvatás 12 psi-ról 20 psi-ra 6 perc (a légfékrendszer gyári légkompresszorával)

PTG Reifendruckregelsysteme GmbH
Termékvideo !
Kattintson az alábbi képre

MINDEN, AMI A TRAKTÖR KÖRÜL SZÁMÍT
ÉS KÖLTSÉGET TAKARÍT MEG ÖNNEK!!

ANHÄNGERKUPPLUNGEN

