MADE IN AUSTRIA

Kombajn do wybierania pestek dyni

dane techniczne

Green Bull MASTER

wydajność :

800 kg pestek / ha / h

zapotrzebowanie : 90 kW (122 KM)

Green Bull MASTER

wymiary :

długość
5,90 m
szerokość 2,55 m
wysokość 3,67 m

masa :

5 700 kg

dane techniczne mogą ulec zmianie

PL

Firma Fürnschuss
Założyciel firmy Josef Fürnschuss już od ponad
40 lat zajmuje się udoskonalaniem maszyn do
wybierania pestek dyni. Pracując w firmie
Michaela Mayera był jednym z głównych wynalazców pierwszego automatycznego kombajnu
z jeżem do zbierania dyni.
Założone przez niego w 2002 roku przedsię
biorstwo rodzinne Profi Landmaschinenbau &
Metalltechnik Fürnschuss pracuje od samego
początku nad technicznymi innowacjami w tej
dziedzinie.
Jesteśmy jedyną firmą na rynku, która produkuje swoje maszyny samemu i wyłącznie w Austrii.
Osobiście dostosowujemy kombajn do Państwa
potrzeb i udzielamy instruktarzu sprawdzając
wspólnie z Państwem jego pracę w terenie.
Informujemy również szczegółowo o okresach i
wszelkich procedurach serwisowania.

Dlaczego warto wybrać Green Bull MASTER – model 2018?
■■ Dostarczamy najczystsze pestki na
rynku – to potwierdzony fakt.
Wydajna i wyciszona dmuchawa efektywnie
oddziela pestki od miąższu.
Niemalże bez jakichkolwiek strat pestki trafiają
do zbiornika nie pozostając na polu.
Ponieważ pestki spadają samoistnie, są transportowane bez uszkodzeń.
■■ Nie ma potrzeby zatrudniania pomocnika doglądającego pracę maszyny, ponieważ
hydraulicznie napędzana przeciwbieżna rolka
doprowadza nawet małe dynie do jeża.
■■ Nawet na ekstremalnie stromych
zboczach wszystkie funkcje (w tym czyszczenie
i opróżnianie) sprawnie działają.

■■ Specjalny chwytacz kamieni pod kruszarką
chroni przed dostaniem się kamieni do maszyny.
Elektroniczny monitoring automatycznie zatrzymuje taśmociąg.
■■ Ponieważ podczas skręcania nie trzeba wyłą
czać wałka przegubowego (jak w maszynach
rotacyjnych) oszczędza się wiele czasu.
■■ Ze względu na niewielkie zapotrzebowanie
mocy koszty maleją.
■■ Dzięki niskiej wadze kombajnu kompresja
gleby jest redukowana.
■■ Jedyny w swoim rodzaju serwis – samo
dzielnie budujemy każdą z maszyn i osobiście je
remontujemy, bez części i serwisu z innych firm.

przewodowy panel sterowania na ciągniku
do ustawiania:
■■ trybu pracy, urządzenia opróżniającego,
dyszla, taśmociągu, kierunku obrotu
bębna, jeża, regulacji poziomu z opcją
automatyczną oraz manualną
napisy możliwe w języku danego kraju

elektroniczny monitoring na
kombajnie:
■■ wskaźnik ilości i temperatury oleju,
wskaźnik temperatury oleju hydraulicznego i ilości oleju dmuchawy, licz
nik godzin pracy, chwytacz kamieni
napisy możliwe w języku danego kraju

■■ kombajn do dyń dopuszczony jest do ruchu po
drogach publicznych
■■ dopuszczalna prędkość do 25 km/h
■■ oś z hamulcem pneumatycznym
■■ składane koło samozbierające typu „jeż“
■■ tylne światła zgodnie z kodeksem drogowym

■■ panel sterujący z zaworami elektromagne
tycznymi

■■ składana i ruchoma zewnętrzna i wewnętrzna
płyta prowadząca
■■ blokada przeciwbieżnego ruchu jeża

■■ napędzana hydraulicznie
przeciwbieżna rolka podająca (nie
leżąca na ziemi) do optymalnego
nabierania nawet małych dyń

■■ taśmociąg z
gumowym paskiem
rozrządu

■■ napędzana szczotka walcowa do transportu pestek z
głównego bębna do oddzielacza
■■ duży bęben sitowy i duży zbiornik główny na pestki
(ponad 1 200 kg)

■■ przykręcone młoty kruszarki wielokrotnego użytku
■■ automatyczny chwytacz kamieni (otwarty na
zdęciu) z funkcją zatrzymania taśmociągu

■■ najnowsza przekładnia jazdy w kruszarce –
przedni-luz-wsteczny
■■ wał przegubowy szerokokątny z biegiem jałowym
■■ automatyczna regulacja poziomu

■■ hydraulicznie odchylana rura wysypu z ślimakiem i
przekładnią kątową (bez hydraulicznych przewodów
montowanych na wierzchołku)

dane kontaktowe

Profi Landmaschinenbau
Josef Fürnschuss
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i obejrzenia
Green Bull MASTER nakręconego w akcji.
  joseffuernschuss.at

Kopreinigg 11
8544 Pölfing-Brunn
Austria

Z zastrzeżeniem zmian technicznych i błędów.

komórka:
telefon:
faks:
e-mail:
internet:

© Profi Landmaschinenbau & Metalltechnik Fürnschuss, 2018

nr VAT: ATU 5685 7002

instagram.com/greenbull_bull_master
facebook.com/greenbull.at
  youtube.com/Landmaschinenebau & Metalltechnik Fürnschuss

+43 (0) 664  – 19 00 396
+43 (0) 3465 – 28 22
+43 (0) 3465 – 28 22 16
office@joseffuernschuss.at
www.joseffuernschuss.at

MADE IN AUSTRIA

Maszyna do mycia pestek
KWA AZZURO

dane techniczne
wydajność : 5 000 kg pestek / h
zapotrzebowanie :

Pług do dyni
ROLL MASTER M400

6 000–8 000 litrów wody / h
(przy ciśnieniu wody 4 bar)

wymiary :

długość
4,10 m
szerokość 1,10 m
wysokość 1,90 m

masa :

800 kg

dane techniczne mogą ulec zmianie

■■ bęben do płukania i bęben do mycia,
napędzane śilnikiem elektrycznym 3 kW
■■ szczotka walcowa na bębnie sitowym
■■ regulowana rama z kozłem
■■ elektryczna dmuchawa 380 V o mocy
11 kW z oddzielnym włącznikiem
■■ 180 mm wąż dmuchawy
■■ 3 m wąż odsysający o średnicy 80 mm
■■ łącze 1'' do świeżej wody
■■ dysze wysokociśnieniowe w bębnie do
mycia i dookoła bębna
EN

■■ łącze do pompy perystaltycznej

dane kontaktowe

dane techniczne

Profi Landmaschinenbau
Josef Fürnschuss
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3,0 m

szerokość rozłożony: 5,8 m
dane techniczne mogą ulec zmianie

■■ montowany na przodzie traktora
■■ złożony do ruchu po drogach publicznych
■■ hydraulicznie rozkładany do pracy
■■ dwie hydraulicznie napędzane rolki
układające dynie

