MADE IN AUSTRIA

Stroj za luščenje bučnih semen

tehnični podatki

Green Bull MASTER

zmogljivost:

800 kg semen / ha / h

moč:

90 kW (122 PS)

dimenzije :

d 5,90 m
š 2,55 m
v 3,67 m

teža :

5 700 kg

Green Bull MASTER

pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

SI

Firma Fürnschuss
Ustanovitelj podjetja Josef Fürnschuss se
spominja 40 let razvoja strojev za po
biranje buč, ter luščenje semen iz njih.
Razvil je prvi avtomatski stroj za po
biranje buč z ježem na domačiji Michael
Mayer.
V letu 2002 je bilo ustanovljeno dru
žinsko podjetje Profi Landmaschinenbau
& Metalltechnik Fürnschuss. Od takrat
je prav tako dejaven na področju iz
boljševanja ter nadgradnji omenjenih
strojev.
Naše podjetje je edini proizvajalec na
tržišču, ki celotni stroj izdela v Avstriji.
Osebno vam nastavimo stroj za pobiran
je buč, ter vas s strojem naučimo pravilno
upravljati.

Zakaj se odločiti za nakup Green Bull MASTER – Modell 2018?
■■ Na trgu dobimo najčistejši rezultat, kar je
dokazano dejstvo.
Zvočno reduciran ventilator, s tem se semena
ločijo od mesa. Manjši odpad – semena gredo
v rezervoar brez da se pri transportu poškodu
jejo. Semena sama padajo brez uporabe sile.
■■ Ni več potrebe po dodatnih delavcih
pri žetvi. Zahvala gre hidravličnemu pogonu
nasprotno vrtečega valja, ki je nameščen za
ježem, zato bodo pobrane tudi najmanjše buče.

■■ Sposobnosti osi čiščenja in praznjenja pri
ekstremnih strminah.
■■ Manjše uničevanje terena – zaradi manjše
teže.

■■ Pridobivanje časa – pri obračanju ni potreb
no izklopiti kardana (kot pri rotorskih strojih).
■■ Pridobivanje pri ceni – zaradi uporabe
manjše sile.
■■ Posebna loputa za kamenje pod drobil
nim bobnom prepreči nadaljni transport, da bi
prišlo kamenje v stroj – elektronska kontrola
avtomatsko zaustavi tekoči trak.
■■ Posebni servis – vsak stroj izdelamo sami.
osebno jih tudi servisiramo. Brez tujih delov in
serviserjev. V času pobiranja smo vam na raz
polago 24 ur.

kontrolna plošča prikolice v traktorju za:
■■ praznjenje naprave, ojnico, transportni
trak, vrtenje bobna, ježa, nadzor ravni –
samodejno / ročno
možna označitev funkcij v nacionalnem jeziku

elektronski nadzor na napravi:
■■ količine olja, temperature olja, števca
ur, hidravlike in ventilatorja, loputa
za kamenje
možna označitev funkcij v nacionalnem jeziku

■■ Stroj za luščenje buč z zložljivimi deli je
primeren za vožnjo po cesti
■■ omejitev vleke po cesti 25 km/h
■■ zavorna os (kompresorska zavora)
■■ del naprave za pobiranje buč je med
vožnjo po cesti zložen
■■ zadnje luči ustrezajo cestnoprometnim
predpisom

■■ Krmilni blok z elektromagnetnimi ventili

■■ premičen znotraj in zunaj vodilnega
vrtenja
■■ Varnostna zapora, ki preprečuje, da bi se
pri vzvratni vožnji jež vrtel nazaj

■■ hidravlični pogon z dvostranskih vrtenjem
valja za optimalno pobiranje manjših buč
(ne naslanjajte na tla)

■■ transportni trak z
gumijastim zobatim
jermenom

■■ krožna gumijasta krtača za transport semen v vijačni kanal
■■ veliki boben in prostoren rezervoar za bučna semena
(približno 1 200 kg)

■■ vijačeni dvojno uporabni drobilni zobniki
■■ popolnoma avtomatska zaščitna loputa za
kamenje (odprta tu) s postankom transport
nega traku.

■■ najnovejši tehnični menjalnik za vklop dro
bilnega valja NAPREJ-NEVTRALNO-NAZAJ
■■ širokokotna pogonska gred s prostim tekom
■■ naprava avtomatsko prilagaja višino

■■ hidravlični nihajni polž s kotnim pogonom za praznjenje
semen (brez zgoraj ležečih hidravličnih cevi)

kontaktni podatki

Profi Landmaschinenbau
Josef Fürnschuss
Obiščite našo domačo stran in si oglejte posnetek naprave Green Bull
MASTER na delu.
  joseffuernschuss.at

Kopreinigg 11
8544 Pölfing-Brunn
Avstrija

Pridržujemo si pravico do sprememb in morebitnih napak v besedilu.
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MADE IN AUSTRIA

ČISTILNI STROJ ZA BUČNA SEMENA

tehnične specifikacije

PLUG ZA BUČE

KWA AZZURO

zmogljivost : 5 000 kg semen/h

ROLL MASTER M400

zahteva :

6 000–8 000 litrov vode/h
(pri tlaku 4 bar)

dimenzije :

d 4,10 m
š 1,10 m
v 1,90 m

masa :

800 kg

možnost tehničnih sprememb

■■ pred-pralni boben in glavni boben za pran
je, ki ga poganja electromotor s 3 kW
■■ okrogla krtača na cepilnem bobnu
■■ nastavljiv okvir / stojalo
■■ električna puhala 380 V z zmogljivostjo
11 kW in ločenim stikalom
■■ 180 mm cev za pihanje
■■ 3 m sesalna cev s premerom 80 mm
■■ 1'' priključek za svežo vodo
■■ visokotlačni injektorji za vodo zunaj in
znotraj bobna
EN

■■ priključek za cev vodne črpalke

kontaktni podatki

tehnične specifikacije

Profi Landmaschinenbau
Josef Fürnschuss

dimenzije zloženega pluga:

Kopreinigg 11
8544 Pölfing-Brunn
Avstrija
Mobil:
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E-Mail:
Internet:
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+43 (0) 3465 – 28 22
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office@joseffuernschuss.at
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L 3,0 m

dimenzije raztegnjenega pluga: L 5,8 m
možnost tehničnih sprememb

■■ priključen na sprednji del traktorja
■■ zložljiv za vožnjo po javnih cestah
■■ hidravlično raztegljiv za kmetijske namene
■■ dva hidravlično gnana valjčka za porav
navo buč

