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Tým Quivogne CEE

Pomocník k nezaplacení

Zcela nový kypřič Quivogne BlackBear EVO je označován za prémiový
produkt výrobce z Francie. Už samotnou černou barvou se odlišuje od
ostatních produktů Quivogne. Nové EVO, které bylo představeno
v loňském roce, dostalo optimalizovanou konstrukci rámu. Podvozek
byl osazen uvnitř rámu, čímž dovoluje užší poloměr otáčení na úvrati
a poskytuje výborné vlastnosti při přepravě na silnici.

Kameny na poli jsou velký problém – rostou náklady na opravy sklizňových
strojů, zvyšují se ztrátové časy, snižuje se efektivita nasazení techniky
a zhoršená produktivita práce při vlastní sklizni má za následek nižší
finanční příjmy. Dobrým řešením je nasazení nového, zcela hydraulicky
poháněného sběrače kamenů Scorpio 550 od finského výrobce ELHO.

BlackBear EVO je kompaktní
třířadý kypřič pro mimořádně
široké využití. Je použitelný nejen pro mělkou podmítku, ale
i pro intenzivní kypření celého
profilu ornice. Dokáže promísit
půdu do hloubky až 30 cm. Díky
světlé výšce rámu 720 mm a výsledné rozteči radliček 310 mm
rovnoměrně promíchá i těžkou
půdu s organickými zbytky.
Vzdálenost radliček v řadě je
650 mm a díky této rozteči pracuje vždy bez ucpávání i v těch
nejtěžších podmínkách.
Nonstop jištění radliček je zabezpečeno pomocí systému přepákování QGrip. S přídavnou
vnitřní pružinou zaručí odpor až
900 kg na radlici.
Základem univerzálnosti je
dobře promyšlená kombinace
pracovních skupin. Třířadý
koncept, čtvrtá řada vějířových
urovnávacích disků a zadní
pěch. Pěch je zavěšený na tříbodovém závěsu kategorie III a je
jednoduše odpojitelný a odstavitelný na opěrné nohy. Tím
získává BlackBear obrovskou
výhodu oproti konkurenci, protože se z něj stává ještě univerzálnější stroj. Pokud je pěch
odpojen a kypřič používán při
práci bez zadního pěchu, pak se

Firma P & L, spol. s r. o , která
je výhradním dovozcem strojů
doplní inzerce
Elho do České Popisek
a Slovenské
republiky, zahájilahloubka
testování
tohoto
práce nastaví
na podpomocí klipsen.
sběrače kamenůvozku
Elho
Scorpio
Při práci se přítlak pěchu dynamicky zvyšuje podle půdního
550 v březnu uplynulého
odporu, a proto strojroku.
dodržuje
pracovní hloubku velice přesně.
Veškeré dosavadní
zkušenosti
BlackBear je možné dodat v nev pracovních
záběrech
svědčí o tom, žesené
severzijedná
o výji3; 3,5; 4,1 a 5 m. Záběry 4,1 m
a 5 m jsoupředstavuje
hydraulicky sklopné na
mečný stroj, který
přepravní šířku 3 m. V polonesených verzích jsou
vždy hydraulicnovou generaci sběračů
kamene.
ky sklopné na přepravní šířku
3
m
a
dodávány
v
pracovních
Potvrzuje to takéběrech
velký
zájem
zezá4; 4,7; 5,9 a 6,4 m.
strany zákazníků – první sběrače
inzerce
kamenů Elho Scorpio 550 už
mají své majitele.

ho rotoru zaručuje bezproblémový sběr kamenů o velikosti až
40 centimetrů, v případě podélných tvarů i větších.
Samotné provedení jednotlivých rotorů je navíc velmi robustní a odolné – jejich pohony
jsou dobře kryty a pracovní nástroje jsou vyrobeny z otěruvzdorné oceli Hardox. Masivní
prsty vkládacího rotoru mají
pružné uchycení pomocí gumových tlumičů umožňující jejich
vychýlení všemi směry.

Foto archiv firmy

Díky širokému výběru zadních
pěchů se kypřič BlackBear EVO
hodí do všech půdních podmínek. Mezi největší výhody kypřiče patří univerzální použitelnost, výtečné promíchání každé
půdy, nízká tahová náročnost,
vysoká pevnost a robustnost
i pro ty nejtěžší operace, pracovní hloubka od 5 do 30 cm, krátká kompaktní konstrukce a bohatá volitelná výbava do všech
podmínek.
Tým Quivogne CEE

Pomocník k nezaplacení
Kameny na poli jsou velký problém – rostou náklady na opravy sklizňových
strojů, zvyšují se ztrátové časy, snižuje se efektivita nasazení techniky
a zhoršená produktivita práce při vlastní sklizni má za následek nižší
finanční příjmy. Dobrým řešením je nasazení nového, zcela hydraulicky
poháněného
sběrače
kamenů
Scorpio
550 od finského výrobce ELHO.
Svědčí
o tom
celková
hmotnost

Konstrukce Scorpio 550
pro vysoké namáhání

stroje pohybující se okolo 6500
kilogramů a velmi robustní
a odolné provedení jednotlivých
agregátů. Stroj je standardně vybaven tandemovou nápravou
s radiálními pneumatikami
560/60 R22.5 a vzduchovými
brzdami. K agregaci sběrače kaKonstrukce
550
menůScorpio
je vhodný
traktor s výkopro vysoké namáhání
nem
100 koní.
Svědčí
o tom nad
celková hmotnost

Firma P & L, spol. s r. o , která
je výhradním dovozcem strojů
Elho do České a Slovenské republiky, zahájila testování tohoto
sběrače kamenů Elho Scorpio
550 v březnu uplynulého roku.
Veškeré dosavadní zkušenosti
svědčí o tom, že se jedná o výjimečný stroj, který představuje
novou generaci sběračů kamene.
Potvrzuje to také velký zájem ze
strany zákazníků – první sběrače
kamenů Elho Scorpio 550 už
mají své majitele.

stroje pohybující se okolo 6500
kilogramů a velmi robustní
a odolné provedení jednotlivých
agregátů. Stroj je standardně vybaven tandemovou nápravou
s radiálními pneumatikami
560/60 R22.5 a vzduchovými
brzdami. K agregaci sběrače kamenů je vhodný traktor s výkonem nad 100 koní.

Robustní, odolné rotory
s hydraulickým pohonem

Masivní prsty vkládacího
Postranní shrnovací
rotory
rotoru s pružným uchycením
pomocí gumových tlumičů
v pracovním záběru 5,5 m
a hlavní
vkládací
rotor jsou poRobustní,
odolné rotory
„Tento systém pohonů spolehlis hydraulickým pohonem
vě
chrání
rotory před
jejich poháněny prostřednictvím
hydroPostranní shrnovací rotory škozením při přetížení a v přípaněkterého z nich
v pracovním
záběru hydraulikou
5,5 m dě zablokovánítraktoru
motorů
a hlavní vkládací rotor jsou po- umožňuje jeho snadnou reverzaci, aniž by obsluha
stroje muháněny
prostřednictvím hydros potřebným
průtokem
85 l/min.

motorů hydraulikou traktoru
s potřebným průtokem 85 l/min.

Foto archiv firmy

sela opustit své místo v kabině
traktoru. Velký průměr vkládací-

Důmyslný prosévací rošt

ho rotoru zaručuje bezproblémový sběr kamenů o velikosti až
40 centimetrů, v případě podélných tvarů i větších.
Samotné provedení jednotlivých rotorů je navíc velmi robustní a odolné – jejich pohony
jsou dobře kryty a pracovní nástroje jsou vyrobeny z otěruvzdorné oceli Hardox. Masivní
prsty vkládacího rotoru mají
pružné uchycení pomocí gumových tlumičů umožňující jejich
vychýlení všemi směry.

Masivní prsty vkládacího
rotoru s pružným uchycením
Důmyslný
prosévací
rošt
pomocí
gumových
tlumičů

Provedení prosévacího roštu
pod vkládacím rotorem má firma ELHO patentově chráněno.
Jednotlivé pruty roštu jsou vzadu
pružně uchyceny a sousední pruty jsou výškově předsazeny, takže
vzdálenost mezi nimi se směrem
dozadu mírně zvětšuje. Nedochází tak ke vklínění malých kamenů mezi pruty roštu a jeho
ucpávání. Každý ocelový prut
prosévacího roštu je opotřebitelný výměnný díl – standardně je
stroj vybaven pruty o průměru
25 mm (prosévací mezera
43 mm), v případě potřeby lze
použít pruty o průměru 35 mm
(prosévací mezera 33 mm).

Foto archiv firmy

„Tento systém pohonů spolehlivě chrání rotory před jejich poškozením při přetížení a v případě zablokování některého z nich
umožňuje jeho snadnou reverzaci, aniž by obsluha stroje musela opustit své místo v kabině
traktoru. Velký průměr vkládacíIng. Jiří Velička
produktový manažer ELHO
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