Металагро - Добрич SUNMASTER

Цена: Запитване
Номер на обявата: 90160
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка: Металагро - Добрич
Модел: Хедери за жътва Металагро - Добрич SUNMASTER
Година:
БЕЗРЕДОВ ХЕДЕР за жътва на слънчоглед

Серия “Sunmaster” е разработена за нашите клиенти, предпочитащи безредовото
събиране на реколтата. Благодарение на големият си опит „Металагро“ АД, успява да
създаде и успешно реализира на пазара своята машина. Вече повече от 4 години,
безредовите ни хедери са се доказали с висока производителност, ниски загуби, здрава и
технически доказана конструкция. Серия „Sunmaster” позволява прибиране на реколтата
независимо от посоката на сеидбата. Изключително подходяща за прибране на полегнал
слънчоглед, благодарение на своите подсилени лифтери.

Изцяло механично задвижване чрез кардан, придаващ движението към специално
разработен редуктор „Schumacher“. Закалената ножова лената на „Schumacher” се е
доказала с изключителна издръжливост и здравина за минимални загуби повреме на
жътва. Благодарение на своите производствени мощности „Металагро“ АД влага във
всичките

си

машини

целошнекове,

отличаващи

се

със

изключителна

здравина

и

задвижваща система.

За

подпомагане

на

жътвата

в

серия

„Sunmaster”, са

приложени

технически

нововъведения, позволяващи плавно и меко задвижване на цялата система и технически
съобразен

съединител

за

подпомагане

на

безпроблемната

работа.

Преодолява

се

забуксуването или претоварването на машината. В цялата конструкция се използва високо
качвствена стомана, валове изчислени до мм., лагери и ремъци, доказали се на световните
пазари.

Металагро АД предлага своята серия „Sunmaster” с работни дължини от 4 до 9.40 метра.
Тази уникална машина може да бъде адаптирана за всички видове комбайни, чрез
стоманена рамка, позволяваща едно бързо, здраво и надеждно прикачане към комбайна. В
зависимост от модела на комбайна, машината бива настроена от нас за най-надеждно,
бързо, безпроблемно и качествено прибиране на реколтата. Постоянният ни стремеж към
съвършенство ни е позволила да създадем тази прекрасна машина. Вече дълги години я
предлагаме

на

своите

клиенти,

търсещи

безпроблемно,

производително прибиране на своята реколта.

Разработки за всички видове комбайни!

?????????? ???????? ??????? ??????:

качествено

и

високо

??????? ?????? 4,90 ?
??????? ?????? 5.40 ?
??????? ?????? 6,00 ?.
??????? ?????? 7,40 ?.
??????? ?????? 8,20 ?.
??????? ?????? 9,40 ?.
??????? ?????? 9,60 ?.

Металагро АД
Град: Добрич
Адрес: 9301 Добрич, бул.
Email: metalagro_1953@abv.bg
Телефон: +359-888582422
Телефон: +359-887886927
Сайт: http://www.metalagro.bg/

