NOVÝ KUKURIČNÝ ADAPTÉR DIAMANT: REVOLUČNÝ V ZBERE KUKURICE
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Koncept nového Diamantu je prevratný
a inovatívny. Ľahký, ale zároveň viac
robustný, mechanicky dokonalý,
s novým dizajnom – všetky
tieto prednosti ponúkajú
neprekonateľný
prevádzkový štandard
a produktivitu.

Vďaka nastaviteľnej pracovnej polohe má
adaptér vždy správny sklon voči zemi.

ĽAHKÝ RÁM,„MOHUTNÁ“
TECHNOLÓGIA
Naši konštruktéri sa nechali inšpirovať tvarom
sklápacieho mechanizmu adaptéra, ktorý
pripomína podkovu a preto ho označujú
skratkou „HS„ z anglických slov „HORSE SHOE „ .
Ako môže byť ľahký stroj zároveň viac

robustný? Rám Diamantu dokazuje, že to
skutočne možné je a bez pochýb. Koncepcia
dizajnu bola navrhnutá tak, aby tvorila ľahkú,
ale zároveň pevnú konštrukciu s dokonalými
tvarmi aj pri najväčších sklopných prevedeniach.
Samozrejme nový Diamant môže byť
agregovaný s každým typom kombajnu a
sklon adaptéra môže byť nastavený podľa
potrieb klienta.

EXKLUZÍVNY A PRODUKTÍVNY DIZAJN
Nové deliče a prekrytia sekcií
sú vyrobené z vysoko odolných
polymérov a znamenajú ďalší krok
vpred v histórii Capello adaptérov.
Oblé tvary uľahčujú priechodnosť
hmoty za každých pracovných
podmienok a tým robia zber rýchlym
a jednoduchým. Všetky Vaše
očakávania budú prekonané. Čistenie
adaptéra je jednoduché a rýchle
vďaka tomu, že na vyklopenie deličov
nie je potrebné žiadne náradie.

Napínanie unášacej reťaze a uvoľňovací
mechanizmus deličov a vymeniteľné
opotrebované vodiace lišty.

V snahe vysporiadať sa aj s
najhoršími podmienkami pri zbere
poľahnutej kukurice, kde je dôležité,
udržať deliče tak blízko k zemi ako je
to možné, sme vyvinuli automatický
systém odisťovania deličov. Keď
dôjde ku kontaktu deliča so zemou,
ten je okamžite uvoľnený. Týmto je
možné predísť poškodeniam deličov a
následne drahým opravám a časovým
stratám.
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K odstráneniu deličov a prekrytí nie je potrebné
žiadne náradie, tým je údržba a čistenie adaptéra
veľmi jednoduché.

S Diamantom je aj preprava po komunikáciách potešením.
Vlastne základnou charakteristikou adaptérov Capello, ktorá vždy bola súčasťou ich evolúcie je
kompaktnosť na ceste: deliče, ktoré umožňujú jednoduché manévrovanie a poskytujú nerušený
výhľad z kabíny.
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Bijúcim srdcom Diamantu je pracovná sekcia: technológia, ktorá vo svojej
podstate nesie skúsenosti desaťročí z polí celej Zeme. Dynamika zberu je
sledovaná a analyzovaná krok za krokom a každý element je vyhodnocovaný
s maximálnou pozornosťou a dbá sa aj na posledný detail.

Prevodové skrine sú vyrobené zo zliatin
hliníka, ktoré sú ľahšie, ale viac odolné.
Mazanie je optimalizované a konštantné:
najmodernejšie technológie prevodoviek.

Ochranné krytovanie
reťazovej spojky
zabezpečuje nepretržité
mazanie.

Trecia spojka v olejovom kúpeli
garantuje maximálnu precíznosť
ochrany adaptéra a nevyžaduje
žiadnu údržbu.

Vďaka novému mechanizmu
napínania unášacej reťaze, sú ložiská
chránené dlhodobo účinným mazivom.
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Diamant bol skonštruovaný s drvením kôrovia
ako prirodzená symbióza, ktorá prináša zrejmý
výsledok na poliach: prielom prinášajúci
najčistejšie a najefektívnejšie rezanie kôrovia tak
blízko zeme ako je to len možné, v porovnaní s
adaptérmi ktoré „taktiež“ majú spodné drvenie.
Celé je to v novej polohe rezacieho rotora – je na
ľavej strane sekcie z pohľadu obsluhy – eliminuje
tak problém s ventiláciou a zanášaním chladiča
prevodovky spôsobené rozvíreným prachom od
rotorov.
Diamant je dostupný aj bez spodného drvenia,
ktoré môže byť neskôr namontované jednoducho
bez potreby špecializovaného technika. Tak ako
všetky Capello adaptéry taktiež Diamant ponúka
možnosť vyradenia spodného drvenia, keď to nie je
potrebné / rotor bude zablokovaný, aby nedošlo ku
komplikáciám počas zberu /

Rotor vyrobený z kovanej ocele je
vyvážený a opatrený ochranou skrutiek.

Nový rýchlo rotujúci drvič s dvomi čepeľami je ešte
výkonnejší a rezanka ešte kratšia. Môže byť vyradený
a rotor zablokovaný.

Perfektný zberový systém pre všetky potreby: Nožové valce
alebo nová generácia špirálových monolitických valcov.
Špirálové monolitické valce sú absolútnou novinkou. Zachytávajú kôrovie pevne a kontinuálne počas
zberového procesu: rastlina je unášaná nepretržite bez šance pošmyknutia.

Uloženie rotora drviča kôrovia
minimalizuje vírenie prachu a tým
znižuje zanášanie filtrov kombajnu.
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Synchronizovaný
R
H
pohyb česacích dosiek
SYNC
je jedným z ďalších
inovatívnych prvkov
nových Diamant
adaptérov.

Veľmi vysoká precíznosť rezania sa dosahuje
vďaka súčasne sa pohybujúcim česacím doskám,
ktoré smerujú riadok na stred vťahovacích
valcov. Vťahovaná rastlina smeruje kolmo k
zemi až do momentu oddelenia šúľku. Týmto sa
predchádza stratám na úrode, znižovaniu nečistôt
a zvyšovaniu výkonu kombajnu predovšetkým

v poľahnutých porastoch. Obsluha operatívne
môže korigovať medzeru česacích dosiek a tým
optimalizovať zberový proces.

PRENOS SÍL

Reťazový prevod
je nepretržite
mazaný vďaka
hermeticky uzavretej
prevodovej skrini.

Prevodová skriňa je vyrobená z hliníkovej
zliatiny, opracovaná špičkovými
technológiami pre maximálnu odolnosť a
životnosť. Ozubené prevody s absolútnou
presnosťou, načasovaním a pomerom,
vyznačujú silnú charakteristiku adaptérov
Capello: čistý, nepretržitý a rýchly zber.

na pracovných podmienkach a tiež počas
reverzovania.
Hliníková prevodová skriňa pre pohon
závitovky je opatrená trecou spojkou
uloženou v olejovom kúpeli, udržujúcou
systém čistý a mazaný.

Taktiež transmisia je kompletne vynovená:
masívnejšie hriadele pre navýšený výkon
adaptéra. Reťazové prevody sú dokonale
izolované od vplyvov vonkajšieho prostredia
a sú neustále mazané.
Reťaz je vždy optimálne napnutá vďaka
napínacím kladkám na pákach, ktoré
zabezpečujú ideálne napnutie v závislosti
Reťaz má vždy optimálne napnutie vďaka
novému systému napínacích kladiek.
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