Pašgājēji miglotāji „Dammann DT 2600/3200 H 3A Plus” • Vācija
Augstākās klases izstrādājums • 8000, 10000 un 12000 l • 18–42 m • Hidrostatiskā 6 WD šasija
Tehniskie dati/Modeļi

DT 2600 H 3A DT 3200 H 3A
Plus
Plus
Maksimālā dzinēja jauda, kW/ZS
190/260
240/324
Transmisijas tips
Hidrostatiskā, 4WD, ar
bezpakāpju ātrumu regulēšanu
Ātrums, km/h
0-40
Montējamās izsmidzināmā šķidruma tvertnes
8 000
10 000 vai
12 000
tilpums, l
Montējamā izsmidzināšanas iekārta
„Dammann Profi-Class”,
sīkāk lpp.


Montējams mēslu izkliedētājs „Güstrow”
Sūkņa tips
Sūkņa ražība, l/min.
Inžektora uzpildes ražība, l/min.
Izsmidzināšanas platums, m
Klīrenss, m
Hidrauliskā starpsliežu platuma regulēšana
Regulējams starpsliežu platums, m

Diafragmas virzuļa
500 (pēc izvēles 750)
400-700
18-42
1,00




Divas pakāpes: Divas pakāpes:
1,96-2,25
2,00-2,25
Miglotāja izmēri: garums/platums/augstums, m 9,50/2,55/3,65 9,50/2,55/3,70


Velkošie gan priekšējie gan aizmugurējie riteņi
 Standarta aprīkojums;  Aprīkojums pēc izvēles

Ražīgākie profesionālie miglotāji ar līdz 12 000 l ietilpības izsmidzināmā
šķidruma tvertnēm. Paredzēti liela apjoma darbiem saimniecībās, kas nepazīst kompromisus.
Tas ir oriģināls „Dammann’ ražojums, kas projektēts un ražots Vācijā.

 Divi bāzes modeļi – DT 2600 un „3200 H 3A Plus” ar dažādas jaudas
dzinējiem un dažādām slodzēm piemērotām 6WD šasijām.

 Klīrenss – 1,0 m.
 Pēc izvēles hidrauliski regulējams starpsliežu platums: divi fiksēti lielumi
1,96/2,00–2,25 m diapazonā.

 Jauna komfortabla kabīne: liels skata leņķis, uzlaboti kontrolleri, automātiskais gaisa kondicionētājs, atskaņotājs ar „Bluetooth” funkciju, 14 l
ledusskapis (pēc izvēles), vadītāja sēdeklis ar pneimatisko amortizāciju un
integrētu mašīnas vadības balstu, atliecams sēdeklis pasažierim. Aktīvās
ogles filtrs un neliels augstspiediens kabīnē rada komfortablus un drošus
darba apstākļus. Pieejamas divas videokameras ar monitoriem atpakaļgaitai un tehnoloģisko mērinstrumentu novērošanai.
 Iespēja izvēlēties vadītāja sēdekli „Grammer Evolution” ar apsildes
sistēmu un kreisās puses elkoņbalstu.
 Jaunās paaudzes 6 cl „Daimler AG”„BlueTec” sērijas dzinēji ar SCR tehno-

loģiju, kas nodrošina efektīvu degvielas patēriņu. Dzinēji atbilst stingrām
pārejas Tier 4/IIIB pakāpes emisiju prasībām.
 Hidrostatiskā 6WD transmisija ar fiksēta ātruma uzturēšanas funkciju
„Tempomat”.
 Bezpakāpju ātruma regulēšana 0–40 km/h diapazonā.
 Vislielākais ātrums sasniedzams pie ekonomiskiem dzinēja apgriezieniem.
 Pneimatiskā visu riteņu piekare ar automātisko līmeņa kontroli.
 Pieejama centrālā eļļošanas sistēma.
 Velkošie gan priekšējie gan aizmugurējie miglotāja riteņi.
 Vienmērīgas braukšanas monitorēšanas „Track Leader 2” vai triju precizitātes klašu (±2, ±5 un ± 20–30 cm) automātiskā vadības sistēma „Autosteer”.
 Pieļaujamais kopējais svars 25 t („DT 3200 H 3A Plus”).
 Iespējams piemērot vairākiem tehnoloģiskajiem procesiem: augu
aizsarglīdzekļu/šķidrā mēslojuma izsmidzināšanai un minerālmēslu
izkliedēšanai. Tiek izmantoti maināmi rāmji ar atbilstošiem miglotājiem un
mēslotājiem (ražotājs „Güstrow”, Vācija).
 „Dammann Profi-Class” izsmidzināšanas iekārta: 8000, 10000 un 12000 l,
18–42 m, diafragmas virzuļa sūkņa veiktspēja līdz 750 l/min.
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Pašgājēji miglotāji „Dammann DT 2500 H Plus” • Vācija
Augstākās klases izstrādājums • 5 000 un 6 000 l • 18–42 m • Hidrostatiskā 4 WD šasija
Tehniskie dati/Modeļi
Maksimālā dzinēja jauda, kW/ZS
Transmisijas tips

Ātrums, km/h
Montējamās izsmidzināmā šķidruma tvertnes
tilpums, l
Montējamā izsmidzināšanas iekārta
Montējams mēslu izkliedētājs „Güstrow”
Sūkņa tips
Sūkņa ražība, l/min.
Inžektora uzpildes ražība, l/min.

 Standarta aprīkojums;  Aprīkojums pēc izvēles

 KKlīrenss – 1,1 m.
 Pēc izvēles hidrauliski regulējams starpsliežu platums: divi fiksēti lielumi
1,85–2,25 m diapazonā.

 Jauna komfortabla kabīne: liels skata leņķis, uzlaboti kontrolleri, automātiskais gaisa kondicionētājs, atskaņotājs ar „Bluetooth funkciju”, 14 l
ledusskapis (pēc izvēles), vadītāja sēdeklis ar pneimatisko amortizāciju un
integrētu mašīnas vadības balstu, atliecams sēdeklis pasažierim. Aktīvās
ogles filtrs un neliels augstspiediens kabīnē rada komfortablus un drošus
darba apstākļus. Pieejamas divas videokameras ar monitoriem atpakaļgaitai un tehnoloģisko mērinstrumentu novērošanai.
 Iespēja izvēlēties vadītāja sēdekli „Grammer Evolution” ar apsildes
sistēmu un kreisās puses elkoņbalstu.
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Dammann Profi-Class S”,
sīkāk lpp.


Diafragmas virzuļa
320, 500 vai 750
400-700
1,10

Velkošie gan priekšējie gan aizmugurējie riteņi

Tas ir oriģināls un jauns „Dammann” izstrādājums, kas projektēts un ražots
Vācijā.

5 000 vai 6 000

18-42

Miglotāja izmēri: garums/platums/augstums, m

loģiju, kas nodrošina efektīvu degvielas patēriņu. Dzinēji atbilst stingrām
pārejas Tier 4/IIIB pakāpes emisiju prasībām.
 Hidrostatiskā 4WD transmisija ar fiksēta ātruma uzturēšanas funkciju
„Tempomat”.
 Bezpakāpju ātruma regulēšana 0–40 km/h diapazonā.
 Vislielākais ātrums sasniedzams pie ekonomiskiem dzinēja apgriezieniem.
 Pneimatiskā visu riteņu piekare ar automātisko līmeņa kontroli.
 Pieejama centrālā eļļošanas sistēma.
 Var izvēlēties trīs braukšanas stratēģijas: velkošie priekšējie, visi četri riteņi vai braukšana ar dažām sliedēm priekšā un aizmugurē.
 Vienmērīgas braukšanas monitorēšanas „Track Leader 2” vai triju precizitātes klašu (±2, ±5 un ± 20-30 cm) automātiskā vadības sistēma „Autosteer”.
 Pieļaujamais kopējais svars – 18 t.
 Iespējams piemērot vairākiem tehnoloģiskajiem procesiem: augu
aizsarglīdzekļu/šķidrā mēslojuma izsmidzināšanai un minerālmēslu
izkliedēšanai. Tiek izmantoti maināmi rāmji ar atbilstošiem miglotājiem un
mēslotājiem (ražotājs „Güstrow”, Vācija).

0-40

Klīrenss, m
Regulējams starpsliežu platums, m

 Jaunās paaudzes 6 cl „Daimler AG”„BlueTec” sērijas dzinēji ar SCR tehno-

190/260
Hidrostatiskā, 4WD, ar
bezpakāpju ātrumu
regulēšanu

Izsmidzināšanas platums, m
Hidrauliskā starpsliežu platuma regulēšana

Ražīgi profesionālas klases miglotāji ar 5000 un 6000 l ietilpības izsmidzināmā šķidruma tvertnēm un pastiprinātu hidrostatisko šasiju. Paredzēts
lielapjoma darbiem vidējās un lielās saimniecībās.

DT 2500 H Plus



Divas pakāpes: 1850-2250
7,85/2,55/3,70


Pašgājēji miglotāji „Dammann DT 2000 H Plus Highlander” • Vācija
Augstas klases izstrādājums • 4000 l • 18–36 m • Hidrostatiskā šasija
Tehniskie dati/Modeļi
Maksimālā dzinēja jauda, kW/ZS
Transmisijas tips

Ātrums, km/h
Montējamās izsmidzināmā šķidruma tvertnes
tilpums, l
Montējamā izsmidzināšanas iekārta
„HillControl” sistēma darbam paugurainos
laukos
Sūkņa tips
Sūkņa ražība, l/min
Inžektora uzpildes ražība, l/min
Izsmidzināšanas platums, m
Klīrenss, m
Hidrauliskā starpsliežu platuma regulēšana
Regulējams starpsliežu platums, m
Miglotāja izmēri: garums/platums/augstums, m
Velkošie gan priekšējie gan aizmugurējie riteņi

DT 2000 H Plus Highlander
150/205
Hidrostatiskā, 4WD, ar
bezpakāpju ātrumu
regulēšanu
0-40
4 000
„Dammann Profi-Class”,
sīkāk lpp.


Diafragmas virzuļa
320 arba 500
400-700
18-36
Divas pakāpes: 1,10 un 1,80


Divas pakāpes: 2250-3050
7,45/2,60/3,75


 Standarta aprīkojums;  Aprīkojums pēc izvēles

Īpaša profesionālās klases „Dammann’ miglotāju modifikācija ar ļoti lielu 1,9
m klīrensu, 4000 l ietilpības izsmidzināmā šķidruma tvertni un hidrostatisko
4WD šasiju. Efektīvs, izmantojot augsto kultūru (kukurūzas, rapša) vēlīnai
miglošanai.
„Highlander” ir oriģināls „Dammann” izstrādājums, kas projektēts un ražots
Vācijā.

 Divu stāvokļu klīrenss: 1,20 m transporta un parastai smidzināšanai un
1,90 m vēlīnai augstu kultūru apsmidzināšanai. Augstums regulējams hidrauliski.
 Hidrauliski regulējams starpsliežu platums: divi fiksēti lielumi 2,25–3,05 m
diapazonā.
 Jauna komfortabla kabīne: liels skata leņķis, uzlaboti kontrolleri, automātiskais gaisa kondicionētājs, atskaņotājs ar „Bluetooth’ funkciju, 14 l
ledusskapis (pēc izvēles), vadītāja sēdeklis ar pneimatisko amortizāciju un
integrētu mašīnas vadības balstu, atliecams sēdeklis pasažierim. Aktīvās
ogles filtrs un neliels augstspiediens kabīnē rada komfortablus un drošus
darba apstākļus. Pieejamas divas videokameras ar monitoriem atpakaļgaitai un tehnoloģisko mērinstrumentu novērošanai.
 Iespēja izvēlēties vadītāja sēdekli „Grammer Evolution” ar apsildes
sistēmu un kreisās puses elkoņbalstu.
 Jaunās paaudzes 6 cl „Daimler AG”„BlueTec” sērijas dzinēji ar SCR tehno-

loģiju, kas nodrošina efektīvu degvielas patēriņu. Dzinēji atbilst stingrām
pārejas Tier 4/IIIB pakāpes emisiju prasībām.
 Hidrostatiskā 4WD transmisija ar fiksēta ātruma uzturēšanas funkciju
„Tempomat”.
 Bezpakāpju ātruma regulēšana 0–40 km/h diapazonā.
 Vislielākais ātrums sasniedzams ar ekonomiskiem dzinēja apgriezieniem.
 Kombinētā tipa – priekšā hidrauliskā, aizmugurē pneimatiskā – riteņu
piekare ar automātisko līmeņa kontroli.
 Pieejama centrālā eļļošanas sistēma.
 Trīs braukšanas stratēģijas: velkošie priekšējie, visi četri riteņi vai braukšana ar dažām sliedēm priekšā un aizmugurē.
 Vienmērīgas braukšanas monitorēšanas „Track Leader 2” vai triju precizitātes klašu (±2, ±5 un ± 20-30 cm) automātiskā vadības sistēma „Autosteer”.
 Pieejami īpaši riteņu pārsegi, kas pašķir uz sāniem augu stublājus un
pasargā tos no nolaušanas.
 „HillControl” sistēma darbam kalnainās vietās ļauj noturēt smidzināšanas caurules vienādā augstumā no augsnes virsmas un augiem.
 Pieļaujamais kopējais svars – 15 t.
 „Dammann Profi-Class” izsmidzināšanas iekārta: 4000 l, 18–36 m, diafragmas virzuļa sūkņa ražība līdz 500 l/min.
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Pašgājēji miglotāji „Dammann DT 2000 H Plus” • Vācija
Augstākās klases izstrādājums • 4000 un 5000 l • 18–36 m • Hidrostatiskā 4 WD šasija

Tehniskie dati/Modeļi
Maksimālā dzinēja jauda, kW/ZS
Transmisijas tips

Ātrums, km/h
Montējamās izsmidzināmā šķidruma tvertnes
tilpums, l
Montējamā izsmidzināšanas iekārta
Montējams mēslu izkliedētājs „Güstrow”
Sūkņa tips
Sūkņa ražība, l/min.
Inžektora uzpildes ražība, l/min.

DT 2000 H Plus
150/205
Hidrostatiskā, 4WD, ar
bezpakāpju ātrumu
regulēšanu
0-40
4 000 vai 5 000
„Dammann Profi-Class’,
sīkāk lpp.


Diafragmas virzuļa
320 vai 500
400-700

Izsmidzināšanas platums, m

18-36

Klīrenss, m

1,10

Hidrauliskā starpsliežu platuma regulēšana
Regulējams starpsliežu platums, m
Miglotāja izmēri: garums/platums/augstums, m
Velkošie gan priekšējie gan aizmugurējie riteņi



Divas pakāpes: 1800-2250
7,00/2,55/3,67


 Standarta aprīkojums;  Aprīkojums pēc izvēles

Ražīgi profesionālas klases „Dammann” miglotāji ar 4000 un 5000 l ietilpības izsmidzināmā šķidruma tvertnēm un pastiprinātu hidrostatisko šasiju.
Paredzēts lielapjoma darbiem vidējās un lielās saimniecībās.

 Bezpakāpju ātruma regulēšana 0–40 km/h diapazonā.
 Vislielākais ātrums sasniedzams ar ekonomiskiem dzinēja apgriezie-

Tas ir oriģināls „Dammann” izstrādājums, kas projektēts un ražots Vācijā.

 Pneimatiskā visu riteņu piekare ar automātisko līmeņa kontroli.
 Pieejama centrālā eļļošanas sistēma.
 Var izvēlēties trīs braukšanas stratēģijas: velkošie priekšējie, visi četri ri-

 Klīrenss – 1,1 m. Pēc izvēles – 1,5 m.
 Pēc izvēles hidrauliski regulējams starpsliežu platums: divi fiksēti lielumi
1,80–2,25 m diapazonā.
 Jauna komfortabla kabīne: liels skata leņķis, uzlaboti kontrolleri, automātiskais gaisa kondicionētājs, atskaņotājs ar „Bluetooth” funkciju, 14 l
ledusskapis (pēc izvēles), vadītāja sēdeklis ar pneimatisko amortizāciju un
integrētu mašīnas vadības balstu, atliecams sēdeklis pasažierim. Aktīvās
ogles filtrs un neliels augstspiediens kabīnē rada komfortablus un drošus
darba apstākļus. Pieejamas divas videokameras ar monitoriem atpakaļgaitai un tehnoloģisko mērinstrumentu novērošanai.
 Iespēja izvēlēties vadītāja sēdekli „Grammer Evolution” ar apsildes
sistēmu un kreisās puses elkoņbalstu.
 Jaunās paaudzes 6 cl „Daimler AG”„BlueTec” sērijas dzinēji ar SCR tehnoloģiju, kas nodrošina efektīvu degvielas patēriņu. Dzinēji atbilst stingrām
pārejas Tier 4/IIIB pakāpes emisiju prasībām.
 Hidrostatiskā 4WD transmisija ar fiksēta ātruma uzturēšanas funkciju
„Tempomat”.
4

niem.

teņi vai braukšana ar dažām sliedēm priekšā un aizmugurē.

 Vienmērīgas braukšanas monitorēšanas „Track Leader 2” vai triju preci-

zitātes klašu (±2, ±5 un ± 20-30 cm) automātiskā vadības sistēma „Autosteer”.

 Pieļaujamais kopējais svars – 13 t.
 Iespējams piemērot vairākiem tehnoloģiskajiem procesiem: augu
aizsarglīdzekļu/šķidrā mēslojuma izsmidzināšanai un minerālmēslu
izkliedēšanai. Tiek izmantoti maināmi rāmji ar atbilstošiem miglotājiem un
mēslotājiem (ražotājs „Güstrow”, Vācija).
 „Dammann Profi-Class”izsmidzināšanas iekārta: 4000 un 5000 l, 18–36 m,
diafragmas virzuļa sūkņa ražība līdz 500 l/min.

Pašgājēji miglotāji „Dammann DT 500” • Vācija
Augstākās klases izstrādājums • 4500 un 5000 l • 18–42 m • Mehāniskā 4 WD šasija
Tehniskie dati/Modeļi
Maksimālā dzinēja jauda, kW/ZS
Transmisijas tips
Transporta ātrums, km/h
Montējamās izsmidzināmā šķidruma tvertnes
tilpums, l
Montējamā izsmidzināšanas iekārta
Montējams mēslu izkliedētājs „Güstrow”
Sūkņa tips
Sūkņa ražība, l/min.
Inžektora uzpildes ražība, l/min.
Izsmidzināšanas platums, m
Klīrenss, m
Diferenciāļu bloķēšana, 100%
Regulējams starpsliežu platums, m
Miglotāja izmēri: garums/platums/augstums, m
Velkošie gan priekšējie gan aizmugurējie riteņi

DT 500
170/231
Mehāniskā 4WD, ar 8F/6R
dinamisko ātrumkārbu
40 (50)
4 500 vai 5 000
„Dammann Profi-Class”,
sīkāk lpp.


Diafragmas virzuļa
320 vai 500
400-700
18-42
0,90


Pēc izvēles: 1800-2000
7,10/2,50/3,30


 Standarta aprīkojums;  Aprīkojums pēc izvēles

Ražīgi profesionālas klases „Dammann” miglotāji ar 4500 un 5000 l ietilpības
izsmidzināmā šķidruma tvertnēm un mehānisko „Mercedes-Benz Unimog”
4WD šasiju. Paredzēti lielapjoma darbiem vidējās un lielās saimniecībās.
Tas ir oriģināls „Dammann” izstrādājums, kas projektēts un ražots Vācijā.

 Klīrenss – 0,9 m.
 Starpsliežu platums 1,80–2,00 m. Pieejams pēc pasūtījuma.
 Jauna komfortabla kabīne: liels skata leņķis, uzlaboti kontrolleri, au-








Portāla tipa velkošie tilti nodrošina lielu atstarpi. Abi tilti ir amortizēti.
100% diferenciāļa bloķēšana, lai sasniegtu lielisku caurgājamību.
Pneimatiskais bremžu un hidrauliskais stūres pastiprinātājs .
Iespējami gan velkošie priekšējie, gan aizmugurējie riteņi.
Pieejama centrālā eļļošanas sistēma.
Vienmērīgas braukšanas monitorēšanas „Track Leader 2” vai triju precizitātes klašu (±2, ±5 un ± 20-30 cm) automātiskā vadības sistēma „Autosteer”.

 Pieļaujamais kopējais svars – 14,5 t.
 Iespējams piemērot vairākiem tehnoloģiskajiem procesiem: augu aizsarglīdzekļu/šķidrā mēslojuma izsmidzināšanai un minerālmēslu izkliedēšanai. Tiek izmantoti maināmi rāmji ar atbilstošiem miglotājiem un mēslotājiem (ražotājs „Güstrow”, Vācija).
 „Dammann Profi-Class”izsmidzināšanas iekārta: 4500 un 5000 l, 18–42 m,
diafragmas virzuļa sūkņa ražība līdz 500 l/min.

tomātiskais gaisa kondicionētājs, atskaņotājs ar „Bluetooth funkciju”, 14 l
ledusskapis (pēc izvēles), vadītāja sēdeklis ar pneimatisko amortizāciju un
integrētu mašīnas vadības balstu, atliecams sēdeklis pasažierim. Aktīvās
ogles filtrs un neliels augstspiediens kabīnē rada komfortablus un drošus
darba apstākļus. Pieejamas divas videokameras ar monitoriem atpakaļgaitai un tehnoloģisko mērinstrumentu novērošanai.
 Iespēja izvēlēties vadītāja sēdekli „Grammer Evolution” ar apsildes sistēmu un kreisās puses elkoņbalstu.
 Jaunās paaudzes 6 cl „Daimler AG”„BlueTec” sērijas dzinēji ar SCR tehnoloģiju, kas nodrošina efektīvu degvielas patēriņu. Dzinēji atbilst stingrām
pārejas Tier 4/IIIB pakāpes emisiju prasībām.
 Pastiprināta mehāniskā „Mercedes-Benz Unimog U500” 4WD transmisija.
 Pakāpju dinamiskā 8F/6R ātrumkārba EAS ar automātisko ātrumu pārslēgšanu gaitā.
 Maksimālais ātrums 50 km/h (atkarībā no riepām).

www.ivabalteagro.lv
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Piekabināmi divasu miglotāji „Dammann Profi-Class S” • Vācija
Augstākās klases izstrādājums • No 8000 līdz 14 0001 • 24–42 m • Adaptīvā amortizācija ALB
Tehniskie dati/Modeļi
Izsmidzināmā šķidruma tvertnes tilpums, l
Izsmidzināšanas platums, m
Starpsliežu platums, m
Sūkņa ražība, l/min.
Sūkņa tips
Sūkņa piedziņa
Inžektora uzpildes ražība, l/min.
Piekabināmās ierīces un pneimatiskā šasijas
amortizācija ar līmeņa kontroli
Standarta sprauslu turētājs
Pieejamie sprauslu turētāji
Ķimikāliju maisījuma bākas tilpums, l

Augsta ražīguma profesionālas klases piekabināmi „Dammann” miglotāji ar
līdz 14 000 l ietilpības izsmidzināšanas šķidruma tvertnēm un adaptīvo šasijas amortizāciju ALB. Paredzēts lielapjoma darbiem vidējās un lielās saimniecībās, darbuzņēmējiem.
„Profi-Class S” sērijas smidzināšanas iekārta montējama pašgājējos „Dammann” miglotājos.

 Izsmidzināšanas platums 24–42 m.
 Iespējamās izsmidzināšanas šķidruma tvertnes: 8000, 10 000, 12 000 un
14 000 l.
 Diafragmas virzuļa sūkņa ražība 500 vai 750 l/min. Sūkņi tiek ražoti pēc
īpaša „Dammann” pasūtījuma un tiek piegādāti tikai šim ražotājam. Sūkņu
stiprinājumi izgatavoti no nerūsējoša tērauda.
 Izsmidzināšanas tvertne ir izgatavota no īpašas stikla šķiedras auduma
GFK, tāpēc tā ir cieši piestiprināta pie rāmja, nevis ievietota īpašas formas
gropēs. Tas nodrošina konstrukcijai papildu izturību un ļauj pazemināt miglotāja smaguma centru.
 500 l tilpuma tīra ūdens tvertne ir novietota galvenās tvertnes iekšpusē.
 Pēc izvēles atsevišķs, uzpildei paredzēts centrbēdzes 600 l/min. ražības
sūknis ar hidrostatisko piedziņu.
 60 l ietilpības pneimatiski nolaižama ķimikāliju maisīšanas bāka ar rotējošu mazgātāja sprauslu un automātisku apturēšanas un palaišanas funkciju.
 Pēc izvēles rotācijas maisītājs un mazgātājs, uzstādīts izsmidzināmā
šķidruma tvertnes vidū: ap horizontālu asi rotējoša sadales caurule no
nerūsējoša tērauda, pie tās piestiprinātas īpašas sprauslas. Uzlabo šķidru,
pulverveida vai granulētu augu aizsardzības līdzekļu izšķīšanu un sajaukšanu, kas notiek visā tvertnes tilpumā, piekļūstot arī grūtāk sasniedzamām
vietām tvertnes stūros.
 Cirkulācijas sistēma un izsmidzināšana uzreiz visā platumā jau no lauka
sākuma.
6

Profi-Class S
8 000, 10 000, 12 000
vai 14 000
24-42
Pēc izvēles: 2,00 (2,10)
– 2,25
500 vai 750
Diafragmas virzuļa
Hidrauliskā, autonomā
400-700


Divu sekciju
Vienas un četru sekciju
60

Tīrā ūdens tvertnes tilpums, l

500

 50% izsmidzināšanas caurules (no visām pu-

Roku mazgāšanas bākas tilpums, l

20

sēm, no sāna) ir izgatavotas no viegla alumīnija sakausējuma. Caurules nokrāsotas ar īpašām krāsām,
kas ir izturīgas pret agresīvām ķimikālijām.
 Pēc izvēles īpaši cauruļu savienojumu darba platuma samazināšanai vai
palielināšanai turpmāk.
 Pneimatiskā sistēma cauruļu regulēšanai vertikālā vai horizontālā virzienā. Stabils izsmidzināšanas augstums tiek saglabāts, pārvarot līdz 25 cm
šķēršļus.
 Iespējama automātiskā cauruļu stabilizēšanas sistēma ar ultraskaņas
augstuma sensoriem.
 Vienas, divu vai četru sekciju elektropneimatiskie sprauslu turētāji, pārslēdzami no vadības termināļa.
 Iespējama automātiska cauruļu sekciju ieslēgšana/izslēgšana „Section
Control”. Precīzai izsmidzināšanai iespējams izvēlēties automātisku katras
sprauslu sekcijas vadību EDS, kas ļauj izslēgt jebkuru vēlamo sprauslu.
 Iespēja ārējās caurules sadalīt mazākos segmentos – precīzākai sekciju
ieslēgšanai un izslēgšanai, strādājot ar „Section Control”.
 Pieejama pneimohidrauliskā izsmidzināšanas sistēma DAS (Dual Air
System), kas uzlabo izsmidzināšanu pie vēja ātruma, kas pārsniedz 8 m/s.
 Pneimatiskā adaptīvā šasijas amortizācijas ALB ar automātisko līmeņa
kontroli.
 Pēc izvēles automātiska braukšanas monitorēšanas sistēma „Trail-Control” ar vadāmu jūgierīci, velkošajiem aizmugurējiem tandēma ass riteņiem
 TSD sistēma – divi neatkarīgi smidzinājumi ar vienu pārbraucienu pēc
iepriekš izveidotas ražīguma kartes vai īpašiem uz caurulēm uzmontētiem
sensoriem. Tā ir visprecīzākā kultūraugu pārklāšana ar papildu preparātu,
kuru visām sprauslu sekcijām piegādā pilnībā autonoma sistēma ar atsevišķām visu sekciju līnijām, sūkni, tvertni un vadību.

Atsevišķs centrbēdzes 600 l/min. uzpildes sūknis
1/2” diametra sprauslu līnijas V2A
1” diametra sprauslu līnijas V2A
Elektropneimatiskā sprauslu sekciju vadība no
termināļa
Automātiska cauruļu sekciju/katras sprauslas
ieslēgšana un izslēgšana
Elektroniskā šķidruma tvertnes kontrole „Tank-Control”








/

 



 Standarta aprīkojums;  Aprīkojums pēc izvēles

 Jauna miglotāja vadības koncepcija „proControl”: kopīgā sistēmā savienoti elektriskie un pneimatiskie kontrolleri, papildu terminālis blakus maisīšanas bākai, kas atkārto visas galvenās vadības termināļa funkcijas, pilnībā
automatizēta mazgāšana ar iespēju operatoram pašam izveidot vēlamo
mazgāšanas stratēģiju. Izveidojot un aktivizējot programmu, vadītājam nav
nepieciešams atstāt traktora kabīni, nav nepieciešams atkārtoti braukt pār
jau nosmidzinātu lauka gabalu.
 Iespējams cauruļu apgaismojums ar ksenona vai gāzizlādes lukturiem.
Iespējams atsevišķu sprauslu LED apgaismojums „HD-NightLUX”.

Prikabinami vienaašiai purkštuvai „Dammann Profi-Class S“ • Vokietija
Aukščiausios klasės gaminys • 5 000 - 7 000 l • 24-36 m • 1, 2 arba 4 sekcijų purkštukų laikikliai
Tehniskie dati/Modeļi
Izsmidzināmā šķidruma tvertnes tilpums, l
Izsmidzināšanas platums, m
Starpsliežu platums, m
Sūkņa ražība, l/min.
Sūkņa tips
Sūkņa piedziņa
Inžektora uzpildes ražība, l/min.
Jūgierīce ar amortizāciju
Pneimatiskā šasijas amortizācija ar līmeņa kontroli
Standarta sprauslu turētājs
Pieejamie sprauslu turētāji
Ķimikāliju maisījuma bākas tilpums, l

Augsta ražīguma profesionālas klases piekabināmi „Dammann” miglotāji ar
ietilpību līdz 7 000 l izsmidzināšanas šķidruma tvertnēm. Bagātīgs standarta aprīkojums. Paredzēti lielapjoma darbiem vidējās un lielās saimniecībās.
„Profi-Class S” sērijas smidzināšanas iekārta montējama pašgājējos „Dammann” miglotājos.

 IIzsmidzināšanas platums 24–36 m.
 Iespējamā izsmidzināšanas šķidruma tvertnes: 5000, 6000 un 7000 l.
 Diafragmas virzuļa sūkņa ražība 300, 500 vai 750 l/min. Sūkņi tiek ražoti pēc īpaša „Dammann” pasūtījuma un tiek piegādāti tikai šim ražotājam.
Sūkņu stiprinājumi ir izgatavoti no nerūsējoša tērauda.
 Izsmidzināšanas tvertne ir izgatavota no īpašas stikla šķiedras auduma
GFK, tāpēc tas ir cieši piestiprināts pie rāmja, nevis ievietots īpašas formas
gropēs. Tas sniedz konstrukcijai papildu izturību un ļauj pazemināt miglotāja smaguma centru.
 500 l tilpuma tīra ūdens tvertne ir novietota galvenās tvertnes iekšpusē.
 Pēc izvēles atsevišķs, uzpildei paredzēts centrbēdzes 600 l/min. ražības
sūknis ar hidrostatisko piedziņu.
 60 l ietilpības pneimatiski nolaižama ķimikāliju maisīšanas bāka ar
rotējošu mazgātāja sprauslu un automātisku apturēšanas un palaišanas
funkciju.
 Pēc izvēles rotācijas maisītājs un mazgātājs uzstādīts izsmidzināmā
šķidruma tvertnes vidū: ap horizontālu asi rotējoša sadales caurule no
nerūsējoša tērauda, pie tās piestiprinātas īpašas sprauslas. Uzlabo šķidru,
pulverveida vai granulētu augu aizsardzības līdzekļu izšķīšanu un sajaukšanu, tas notiek visā tvertnes tilpumā, piekļūstot arī grūtāk sasniedzamām
vietām tvertnes stūros.
 Cirkulācijas sistēma un izsmidzināšana uzreiz visā platumā jau no lauka
sākuma.

 50% izsmidzināšanas caurules (no visām pusēm, no sāna) ir izgatavoti

Vienašis Profi-Class S
5 000, 6 000 vai 7 000
24-36
Pēc izvēles: 2,00 (2,10)
– 2,25
320, 500 vai 750
Diafragmas virzuļa
Hidrauliskā, autonomā
400-700



Divu sekciju
Vienas un četru sekciju
60

Tīrā ūdens tvertnes tilpums, l

500

Roku mazgāšanas bākas tilpums, l

20

Atsevišķs centrbēdzes 600 l/min. uzpildes sūknis
1/2” diametra sprauslu līnijas V2A
1” diametra sprauslu līnijas V2A
Elektropneimatiskā sprauslu sekciju vadība no
termināļa
Automātiska cauruļu sekciju/katras sprauslas
ieslēgšana un izslēgšana
Elektroniskā šķidruma tvertnes kontrole „TankControl”



no viegla alumīnija sakausējuma. Caurules nokrāsotas ar īpašām krāsām,

kas ir izturīgas pret agresīvām ķimikālijām.

 Pēc izvēles īpaši cauruļu savienojumu darba platuma samazināšanai vai

palielināšanai turpmāk.
 Pneimatiskā sistēma cauruļu regulēšanai vertikālā vai horizontālā vir/
zienā. Stabils izsmidzināšanas augstums tiek saglabāts, pārvarot līdz 25 cm
šķēršļus.

 Iespējama automātiskā cauruļu stabilizēšanas sistēma ar ultraskaņas
augstuma sensoriem.
 Standarta aprīkojums;  Aprīkojums pēc izvēles
 Vienas, divu vai četru sekciju elektropneimatiskie sprauslu turētāji, pārslēdzami no vadības termināļa.
 Iespējama automātiska cauruļu sekciju ieslēgšana/izslēgšana „Section
Control”. Precīzai izsmidzināšanai iespējams izvēlēties automātisku katras
sprauslu sekcijas vadību EDS, kas ļauj izslēgt jebkuru vajadzīgo sprauslu.
 Iespēja ārējās caurules sadalīt mazākos segmentos – precīzākai sekciju
ieslēgšanai un izslēgšanai, strādājot ar „Section Control”.
 Pieejama pneimohidrauliskā izsmidzināšanas sistēma DAS (Dual Air
System), kas uzlabo izsmidzināšanu pie vēja ātruma, kas pārsniedz 8 m/s.
 Pēc izvēles pneimatiskā adaptīvā šasijas amortizācijas ALB ar automātisko līmeņa kontroli.
 Pēc izvēles automātiska braukšanas monitorēšanas sistēma „Trail-Con- noti elektriskie un pneimatiskie kontrolleri, papildu terminālis blakus maisītrol” ar vadāmu jūgierīci.
šanas bākai, kas atkārto visas galvenās vadības termināļa funkcijas, pilnībā
 TSD sistēma – divi neatkarīgi smidzinājumi ar vienu pārbraucienu pēc automatizēta mazgāšana ar iespēju operatoram pašam izveidot vēlamo
iepriekš izveidotas ražīguma kartes vai īpašiem uz caurulēm uzmontētiem mazgāšanas stratēģiju. Izveidojot un aktivizējot programmu, vadītājam nav
sensoriem. Tā ir visprecīzākā kultūraugu pārklāšana ar papildu preparātu, nepieciešams atstāt traktora kabīni, nav nepieciešams atkārtoti braukt pār
kuru visām sprauslu sekcijām piegādā pilnībā autonoma sistēma atseviš- jau nosmidzinātu lauka gabalu.
ķām ar visu sekciju līnijām, sūkni, tvertni un vadību.
 Iespējams cauruļu apgaismojums ar ksenona vai gāzizlādes lukturiem.
 Jauna miglotāja vadības koncepcija „proControl”: kopīgā sistēmā savie- Iespējams atsevišķu sprauslu LED apgaismojums „HD-NightLUX”.

www.ivabalteagro.lv

7

Piekabināmi miglotāji „Dammann Classic” • Vācija
Augstākās klases izstrādājums • 4 000–5800 l • 18–36 m • Vienas, divu vai četru sekciju sprauslu turētāji
Tehniskie dati/Modeļi
Classic
Izsmidzināmās šķidruma tvertnes tilpums, l
4 000, 5 000 vai 5 800
Izsmidzināšanas platums, m
18-36
Starpsliežu platums, m
Pēc izvēles: 1,80 (1,90) – 2,25
Sūkņa ražība, l/min.
250, 320 vai 500
Sūkņa tips
Diafragmas virzuļa
Sūkņa piedziņa
Hidrauliskā (no traktora HS)
Inžektora uzpildes ražība, l/min.
400-700

Jūgierīce ar amortizāciju

Pneimatiskā šasijas amortizācija ar līmeņa kontroli
Standarta sprauslu turētājs
Vienas sekcijas
Pieejamie sprauslu turētāji
Divu un četru sekciju
Ķimikāliju maisījuma bākas tilpums, l
60

Ražīgi profesionālas klases piekabināmi „Dammann” miglotāji ar līdz 5800 l
ietilpības izsmidzināšanas šķidruma tvertnēm. Paredzēti vidējām un lielām
saimniecībām, kas vēlas augstas kvalitātes miglotāju ar pamataprīkojumu,
kurš atbilst augstām darba precizitātes prasībām. Izturīga un labi pārdomāta konstrukcija izceļ „Dammann Classic” citu miglotāju vidū.
„Classic” lielā mērā ir unificēti ar „Profi-Class S” sērijas miglotājiem.

 Izsmidzināšanas platums 18–36 m.
 Iespējamās izsmidzināšanas šķidruma tvertnes: 4000, 5000 un 5800 l.
 Diafragmas virzuļa sūkņa ražība 250, 320 vai 500 l/min. Sūkņi tiek ražoti pēc īpaša „Dammann” pasūtījuma un tiek piegādāti tikai šim ražotājam.
Sūkņu stiprinājumi ir izgatavoti no nerūsējoša tērauda.
 Izsmidzināšanas tvertne ir izgatavota no īpašas stikla šķiedras auduma
GFK, tāpēc tā ir cieši piestiprināta pie rāmja, nevis ievietota īpašas formas
gropēs. Tas sniedz konstrukcijai papildu izturību un ļauj pazemināt miglotāja masas centru.
 500 l ietilpības ūdens tvertne atrodas galvenās tvertnes iekšpusē vai
sānā (modelim ar 5800 l tvertni).
 Pēc izvēles atsevišķs uzpildei paredzēts centrbēdzes 600 l/min. ražības
sūknis ar hidrostatisko piedziņu.
 60 l ietilpības pneimatiski nolaižama ķimikāliju maisīšanas bāka ar rotējošu mazgātāja sprauslu un automātisku apturēšanas un palaišanas funkciju.
 Pēc izvēles rotācijas maisītājs un mazgātājs, uzstādīts izsmidzināmā
šķidruma tvertnes vidū: ap horizontālu asi rotējoša sadales caurule no nerūsējoša tērauda, pie tās piestiprinātas īpašas sprauslas. Uzlabo uz šķidru,
pulverveida vai granulētu augu aizsardzības līdzekļu izšķīšanu un sajaukšanu, kas notiek visā tvertnes tilpumā, piekļūstot arī grūtāk sasniedzamām
vietām tvertnes stūros.
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 Cirkulācijas sistēma un izsmidzināšana uzreiz visā platumā jau no lauka
sākuma.
 50% izsmidzināšanas caurules (no visām pusēm, no sāna) ir izgatavoti
no viegla alumīnija sakausējuma. Caurules nokrāsotas ar īpašām krāsām,
kas ir izturīgas pret agresīvām ķimikālijām.
 Pēc izvēles īpaši cauruļu savienojumi darba platuma samazināšanai vai
palielināšanai turpmāk.
 Pneimatiskā sistēma cauruļu regulēšanai vertikālā vai horizontālā virzienā. Stabils izsmidzināšanas augstums tiek saglabāts, pārvarot līdz 25 cm
šķēršļus.
 Iespējama automātiskā cauruļu stabilizēšanas sistēma ar ultraskaņas
augstuma sensoriem.
 Vienas, divu vai četru sekciju elektropneimatiskie sprauslu turētāji, pārslēdzami no vadības termināļa.
 Iespējama automātiska cauruļu sekciju ieslēgšana/izslēgšana „Section
Control”. Precīzai izsmidzināšanai iespējams izvēlēties automātisku katras
sprauslu sekcijas vadību EDS, kas ļauj izslēgt jebkuru vēlamo sprauslu.
 Iespēja ārējās caurules sadalīt mazākos segmentos precīzākai sekciju
ieslēgšanai un izslēgšanai, strādājot ar „Section Control”.
 Pieejama pneimohidrauliskā izsmidzināšanas sistēma DAS (Dual Air
System), kas uzlabo izsmidzināšanu pie vēja ātruma, kas pārsniedz 8 m/s.
 Pēc izvēles pneimatiskā adaptīvā šasijas amortizācijas ALB ar automātisko līmeņa kontroli. Pēc izvēles amortizēta jūgierīce.
 Pēc izvēles automātiska braukšanas monitorēšanas sistēma „Trail-Control” ar vadāmu jūgierīci.
 Vadības termināļa izvēlne lietuviešu valodā (atkarībā no modeļa).
 TSD sistēma – divi neatkarīgi smidzinājumi ar vienu pārbraucienu pēc
iepriekš izveidotas ražīguma kartes vai īpašiem uz caurulēm uzmontētiem
sensoriem. Tā ir visprecīzākā kultūraugu pārklāšana ar papildu preparātu,

Tīrā ūdens tvertnes tilpums, l

500

Roku mazgāšanas bākas tilpums, l

20

Atsevišķs centrbēdzes 600 l/min. uzpildes sūknis
1/2” diametra sprauslu līnijas V2A
1” diametra sprauslu līnijas V2A
Elektropneimatiskā sprauslu sekciju vadība no
termināļa
Automātiska cauruļu sekciju/katras sprauslas
ieslēgšana un izslēgšana
Elektroniskā šķidruma tvertnes kontrole „TankControl”








/

 



 Standarta aprīkojums;  Aprīkojums pēc izvēles

kuru visām sprauslu sekcijām piegādā pilnībā autonoma sistēma ar atsevišķām visu sekciju līnijām, sūkni, tvertni un vadību.
 Jauna miglotāja vadības koncepcija „proControl”: kopīgā sistēmā savienoti elektriskie un pneimatiskie kontrolleri, papildu terminālis blakus maisīšanas bākai, kas atkārto visas galvenās vadības termināļa funkcijas, pilnībā
automatizēta mazgāšana ar iespēju operatoram pašam izveidot vēlamo
mazgāšanas stratēģiju. Izveidojot un aktivizējot programmu, vadītājam nav
nepieciešams atstāt traktora kabīni, nav nepieciešams atkārtoti braukt pār
jau nosmidzinātu lauka gabalu.
 Iespējams cauruļu apgaismojums ar ksenona vai gāzizlādes lukturiem.
Iespējams atsevišķu sprauslu LED apgaismojums „HD-NightLUX”.

Piekabināmi miglotāji „Dammann Land-Cruise” • Vācija
Augstas klases izstrādājums par pieejamu cenu • 3000 un 4000 l • 15–28 m

Tehniskie dati/Modeļi
Izsmidzināmā šķidruma tvertnes tilpums, l
Izsmidzināšanas platums, m
Starpsliežu platums, m
Sūkņa ražība, l/min.
Sūkņa tips
Sūkņa piedziņa
Inžektora uzpildes ražība, l/min.
Jūgierīce ar amortizāciju
Sprauslu turētāja tips
Standarta sprauslu turētājs
Pieejamais sprauslu turētājs
Ķimikāliju maisījuma bākas tilpums, l

„Dammann Land-Cruiser” paredzēti nelielām un vidējām saimniecībām,
kas vēlas kvalitatīvu, ilgmūžīgu sākuma līmeņa miglotāju, kas izceļas ar
precizitāti.

 Pēc izvēles cirkulācijas vakuuma sistēma un izsmidzināšana uzreiz visā

„Land-Cruiser” ir oriģināls „Dammann” izstrādājums, kas ir projektēts un ražots Vācijā.

no viegla alumīnija sakausējuma. Caurules nokrāsotas ar īpašām krāsām,
kas ir izturīgas pret agresīvām ķimikālijām.
 Pēc izvēles īpaši cauruļu savienojumi darba platuma samazināšanai vai
palielināšanai turpmāk.
 Elektrohidrauliskā sistēma cauruļu regulēšanai vertikālā vai horizontālā
virzienā.
 Iespējama pusautomātiskā cauruļu stabilizēšanas sistēma ar ultraskaņas augstuma sensoriem.
 Vienas vai triju sekciju membrānu sprauslu turētāji.
 Iespējama automātiska cauruļu sekciju ieslēgšana/izslēgšana „Section
Control”.
 Iespēja ārējās caurules sadalīt mazākos segmentos precīzākai sekciju
ieslēgšanai un izslēgšanai, strādājot ar „Section Control”.
 Pēc izvēles amortizēta jūgierīce.
 Pēc izvēles automātiska braukšanas monitorēšanas sistēma „Trail-Control” ar vadāmu jūgierīci.
 Pēc izvēles jauns vadības terminālis „Basic” ar daudzfunkcionālu vadības
sviru.
 Iespējams cauruļu apgaismojums ar halogēnajiem lukturiem.
 Iespējams 200 vai 280 l tilpuma slēgts transporta konteiners miglotāja
sānā.

Tas ir populārākais „Dammann” miglotājs Lietuvā.

 Izsmidzināšanas platums 15–28 m.
 Iespējamās izsmidzināšanas šķidruma tvertnes: 3000 un 4000 l.
 Diafragmas virzuļa sūkņa ražība 250 vai 320 l/min. Sūkņi tiek ražoti pēc
īpaša „Dammann” pasūtījuma un tiek piegādāti tikai šim ražotājam. Sūkņu
stiprinājumi ir izgatavoti no nerūsējoša tērauda.
 Izsmidzināšanas tvertne ir izgatavota no īpašas stikla šķiedras auduma
GFK, tāpēc tā ir cieši piestiprināta pie rāmja, nevis ievietota īpašas formas
gropēs. Tas sniedz konstrukcijai papildu izturību un ļauj pazemināt miglotāja masas centru.
 Īpašas starpsienas izsmidzināmā šķidruma tvertnē un rupjas frakcijas
netīrumu filtrs.
 Galvenās tvertnes virspusē ir izveidotas divas uzpildes atveres ar ventilāciju. Uz priekšējās sienas ir uzstādīts šķidruma līmeņa mērītājs.
 500 l tilpuma tīra ūdens tvertne ir novietota galvenās tvertnes iekšpusē.
 30 l (pēc izvēles 60 l) ietilpības nolaižama ķimikāliju maisīšanas bāka
ar rotējošu mazgātāja sprauslu un automātisku apturēšanas un palaišanas
funkciju.

Land-Cruiser
3 000 vai 4 000
15-28
Pēc izvēles: 1,50-1,80;
1,80-2,25
250 vai 320
Diafragmas virzuļa
Mehāniskā (no traktora
jūgvārpstas)
Līdz 400


Membrānas
Triju sekciju
Vienas sekcijas
30 vai 60

Tīrā ūdens tvertnes tilpums, l

500

Roku mazgāšanas bākas tilpums, l

20

1/2” diametra sprauslu līnijas V2A
Automātiska cauruļu sekciju ieslēgšana un izslēgšana
Elektroniskā šķidruma tvertnes kontrole „Tank-Control”



 Standarta aprīkojums;






Aprīkojums pēc izvēles

platumā jau no lauka sākuma.

 50% izsmidzināšanas caurules (no visām pusēm, no sāna) ir izgatavotas

www.ivabalteagro.lv
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Piekabināmais pneimatiskais minerālmēslu izkliedētājs „Rauch AGT 6000” • Vācija
Vienmēr precīza mēslošana neatkarīgi no vēja stipruma un minerālmēslu kvalitātes • 30, 32 vai 36 m
darba platumu

Pneimatiskais minerālmēslu izkliedētājs pieder precīzo minerālmēslu izkliedētāju grupai. Tas ļauj sasniegt augstu mēslošanas ražīgumu, saglabājot augstu mēslojuma izkliedēšanas precizitāti un vienmērību. Precīza mēslojuma izkliedēšana tiek saglabāta neatkarīgi no apkārtējiem apstākļiem
(vēja, reljefa izmaiņām) un mēslojuma kvalitātes: pat 36 m darba platumā
droši un efektīvi tiek izbērts mēslojums, kas bieži sagādā problēmas, piemēram, mikrogranulu karbamīds.
Arī mēslojot lauku malās, „AGT” ir nepārspējams – viss mēslojuma daudzums precīzi tiek izbērts līdz lauka malas robežai. Izmantojot sekciju
kontroles sistēmu, rindu un sekciju ieslēgšanai un izslēgšanai palīgā tiek
ņemts GPS.
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Mēslojuma bunkura tilpums – 6300 l.
Darba platums – 36 m, pēc pasūtījuma – 32 vai 30 m.
Atstarpe – 0,7 m.
Starpsliežu platums – 2,25 vai 2,70 m.
Caurules no sešām sekcijām.
Kaisāmo cauruļu solis – 1,20 m. 36 m platajā mēslotājā ir 30 cauruļu.
Sānu sekcijas ar kaisāmajām caurulēm hidrauliski salokāmas līdz transporta agregāta platumam (2,98 m).
 Precīza karbamīda normas 250 kg/ha izkaisīšana, braucot pat ar 15 km/h
tehnoloģisko ātrumu.
 Jauns vadības terminālis „Müller Comfort Terminal” ar daudzfunkcio-

Tehniskie dati/Modeļi
Tilpums, l
Darba platums, m
Atstarpe, m
Starpsliežu platums, m
Pašmasa, kg
Atļautais kopējais svars, kg
Gabarītu izmēri: garums/platums/augstums, m
Transporta ātrums, km/h

AGT 6000
6 300
36, 32 vai 30
0,7
2,25 vai 2,70
7 000
12 000
7,90/2,98/3,85
Līdz 40

nālu sviru un paplašinātām regulēšanas iespējām: GPS vadība, mēslojums
mainīgās normās pēc sagatavotām ražīguma kartēm, automātiska sekciju
vadība (ieslēgšana/izslēgšana), video kameras pieslēgšana.
 Tiešam pieslēgumam pie traktora ar „CAN-Bus” vadības līniju paredzēts
„ISO-Bus” savienojums.
 Šasija – vienass, ar hidropneimatisko amortizāciju un automātisko līmeņa kontroli.
 Piemērots traktoriem ar jaudu ne mazāk kā 135 kW/180 ZS.
 Agregāta pašmasa – 7000 kg, pilna – 12 000 kg.
 Agregāta darba augstums – 3,15 m; transporta stāvoklī – 3,85 m.
 Transporta ātrums 40 km/h.

Piekabināms minerālmēslu izkliedētājs „Rauch TWS 7010” • Vācija
Lielu saimniecību un darbuzņēmēju vajadzībām • Tvertnes tilpums 8200 l • Iekārta „divi vienā”
Tehniskie dati/Modeļi
Maksimālais tilpums, l
Maksimālā slodze, l
Pašmasa, kg
Atļautais kopējais svars, kg
Gabarītu izmēri: garums/platums/augstums, m
Starpsliežu platums, m
Standarta riepas
Transporta ātrums, km/h

TWS 7010
8200
8560
3440
12 000
6,60/līdz 2,70/3,15
1,80, 2,00 vai 2,25
520/85R42
Līdz 40

 8200 litru tvertne ar šasiju, kuras starpsliežu platums ir pēc izvēles: 1,80,
2,00 vai 2,25 m.

 Centrbēdzes divdisku minerālmēslu izkliedētājs montējams uz īpašas II
kategorijas trīspunktu uzkares sistēmas.

 Iespējamās alternatīvas:

Piekabināms lielas ietilpības centrbēdzes minerālmēslu izkliedētājs – iekārta „divi vienā”. To veido 8200 litru tvertne ar izkraušanas šneku un galā uzkabināms centrbēdzes disku „Rauch” minerālmēslu izkliedētājs. Abas iekārtas
var izmantot atsevišķi.

- „Rauch Axis-H 30.1 EMC+W” (18–42 m, 1200 l).
- „Rauch Axis-HT 50.1 EMC” (18–50 m, 2000 l).
 Automātiska minerālmēslu izkliedētāja uzpilde un darba procesa kontrole ar vadības termināļa „Quantron-A” starpniecību.
 Hidrauliskā vai mehāniskā piedziņa.
 Divkontūru pneimatiskā bremžu sistēma.
 Augsts tvertnes aizsardzības līmenis pret ķīmisko koroziju un mehāniskiem bojājumiem: tērauda virsma apstrādāta ar abrazīvu daļiņu plūsmu,
fosfatēta un pārklāta ar nanodaļiņu aizsargkārtu. Sagatavotā virsma pārklāta ar augstas kvalitātes pulverveida krāsām. Lai krāsa vienmērīgi pieliptu
pie virsmas, sagataves tiek ievietotas īpašā krāsnī, kurā tiek veikta rūdīšana
(polimerizācija).
 Tvertnes aizsargapvalks.
 Maksimālais transporta ātrums 40 km/h .
 Prasības traktoram: nepieciešamā hidrosistēmas jauda 45–65 l/min.,
darba spiediens līdz 180 bar, viens dubultās darbības hidrosavienojums.

www.ivabalteagro.lv
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Centrbēdzes divdisku minerālmēslu izkliedētājs „Rauch Axera-H EMC” • Vācija
Darba platums no 12 līdz 42 m • Tilpums no 1 100 līdz 3200 l
Tehniskie dati/Modeļi
Mēslojuma tvertnes tips

Ļoti precīzs centrbēdzes divdisku minerālmēslu izkliedētājs.

 Proporciju noteikšanas skala DfC: ar vienu rokas kustību var noteikt iz-

 Neatkarīga hidrostatiskā izkliedētāju piedziņa un precīza elektroniskās

kliedes platumu un mēslošanas normu.
 Elektroniskā dozēšana ar vadības termināļa „Quantron-P” starpniecību:
elektriskā abu izbēršanas atveru vārstu vadība, mēslojuma normas noteikšana un korekcija darba laikā, mēslojuma normas saskaņošana ar braukšanas ātrumu un patēriņa aprēķins. Iespējama vienas puses izbēršanas atveres aizvēršana lauka malās.
 Iespējama GPS vadība ar „TeeJet Matrix” termināli automātiskai minerālmēslu izkliedei ar mainīgām normām pēc iepriekš izveidotām kartēm.
 Ļoti uzticams, ilgmūžīgs, apkopi neprasošs reduktors ar izkliedētāja piedziņas aizsardzību no iesprūšanas.
 „Walterscheid” kardānvārpsta.
 Laba aizsardzība pret koroziju un abrazīvo nodilumu: mēslojuma tvertnes pamatne, dozēšanas aparāts un izkliedes diski ir izgatavoti no augstas
kvalitātes hroma un niķeļa tērauda V2A.
 Augsts mēslojuma tvertnes aizsardzības līmenis pret ķīmisko koroziju
un mehāniskiem bojājumiem: tērauda virsma ir apstrādāta ar abrazīvu daļiņu plūsmu, fosfatēta un pārklāta ar nanodaļiņu aizsargkārtu. Sagatavotā
virsma ir pārklāta ar augstas kvalitātes pulverveida krāsām. Lai krāsa vienmērīgi pieliptu pie virsmas, sagataves tiek ievietotas īpašā krāsnī, kurā tiek
veikta rūdīšana (polimerizācija).
 Plaša paaugstinājumu izvēle līdz 3200 l.
 Mēslojuma tvertnes aizsargapvalks.

dozēšanas sistēma.

 Divas modifikācijas (H EMC + W) ar svariem, neatkarīga hidrostatiskā
izkliedētāju piedziņa un viedā elektroniskā dozēšanas sistēma precīzai
mēslošanai.
 Bezpakāpju darba platuma regulēšana no 12 līdz 42 m.
 „VxR plus” tipa izkliedētāja diski, kuru lāpstiņas ir nodilumizturīgas, jo
tās ir pārklātas ar hroma karbīda aizsargkārtu.
 Viegli noņemami izkliedes diski (izkliedējamā mēslojuma daudzuma
kalibrēšanai).
 Aizsargsiets.
 Dažāds zvaigžņveida rotora maisītāja (20 min-1) un izkliedes disku (līdz
1200 min-1) apgriezienu skaits. Nodrošināta vienmērīga, uz izkliedētāja centru orientēta mēslojuma granulu padeve, to nesadrupšana, lai mēslotāju
varētu izmantot labības, rapša un zāles sējai. Pateicoties augstajam izkliedes
disku apgriezienu skaitam, mēslojuma granulām tiek piešķirta liela kinētiskā
enerģija un sekojoši tiek panākta vienmērīga un precīza mēslojuma izkliede.
 Izkliedes diski fiksējami tikai ar vienu uzgriezni: viegla izkliedes disku
noņemšana, neizmantojot instrumentus, vienkārša noteiktās mēslošanas
normas pārbaude un atlikumu izbēršana.
 Turbulences ietekmi mazinošās birstītes virs izkliedētāja lāpstiņām saglabā mēslojuma granulu struktūru un to dinamiskās īpašības.
12

12-42 m mēslojuma izbēršanas platums
Mēslojuma tvertnes tilpums
1100 l
1800 l
2000 l
2100 l
2300 l
2500 l
2700 l
2800 l
2700 l
2900 l
3000 l
3200 l
3500 kg pieļaujamā kravnesība
Mēslojuma tvertnes un papildbortu izmēri: platums x garums, cm
Uzpildes augstums, cm
Ilgmūžīgs reduktors, kam nav nepieciešama apkope
Hidrostatiska bezpakāpju abu izkliedes disku piedziņa H EMC
(Electronic Massflow Control): vienmērīga izkliedes disku apgriezienu maiņa atkarībā no piegādātās masas; individuāli katra
izkliedes diska apgriezienu korekcija tiek veikta 20 reižu minūtē.
„Walterscheid” kardānvārpsta
Atšķirīgs maisītāja (20 min-1) un izkliedes disku (līdz 1200 min-1)
apgriezienu skaits
Proporciju noteikšanas skala DfC
Mēslojuma tvertnes pamatne, dozēšanas aparāts un izkliedes diski ir izgatavoti no augstas kvalitātes hroma un niķeļa tērauda V2A
Vadības terminālis
GPS vadība: automātiska mēslošana mainīgās normās pēc
iepriekš sagatavotām ražīguma kartēm
Mēslojuma tvertnes aizsargapvalks: nelaiž cauri UV starus, divi
lieli kontroles logi uzpildes līmeņa novērošanai
Novietošanas ratiņi: vieglākai mēslotāja piekabināšanai un nokabināšanai, pārvietošanai; izmantojot ātrās pieslēgšanas uzmavas,
ratiņi uzliekami vienkārši un ātri
Izkliedēšanas platuma ierobežotājs „GSE 5” izkliedēšanas platuma
ierobežošanai no 0 līdz 3 m
Izkliedēšanas platuma ierobežotājs „Telimat T40” ar hidraulisko
vadību
 Standarta aprīkojums;  Aprīkojums pēc izvēles

Axera H-EMC
Divu kameru
ar atsevišķām
izbēršanas
atverēm
















250 x 115
99







Quantron-P










Centrbēdzes divdisku minerālmēslu izkliedētājs „Rauch Axis” • Vācija
Darba platums no 12 līdz 50 m • Tvertnes tilpums no 1000 līdz 4000 l • GPS vadība

 Pēc izvēles elektroniskā dozēšana ar vairāku tipu vadības termināļiem

Profesionāls, ražīgs centrbēdzes divdisku minerālmēslu izkliedētājs. Jauna
konstrukcija, vispusīgi risinājumi īstai saimniecībai, universāli „ISO-Bus” termināļi.
Augsti novērtēti izstādēs „Agritechnica 2005” (Vācija), „Agribex 2005” (Beļģija), „FIMA 2006” (Spānija).
Praktiski testi liecina: strādājot ar „Rauch Axis”, augsta precizitāte saglabājas,
pat mēslojot 36 m platumā, braucot ar ātrumu 25 km/h:
- variācijas koeficients 6,76% pie noteiktas mēslošanas normas 150 kg/ha.
- variācijas koeficients 4,46%, pie noteiktas mēslošanas normas 350 kg/ha.
- variācijas koeficients 5,39%, pie noteiktas mēslošanas normas 1150 kg/ha.
Augsta mēslošanas kvalitāte x lielāks tehnoloģiskais ātrums = augstāks ražīgums.

 Hidrauliskā (K, D, R) vai elektriskā (C, Q, W, H EMC) izbēršanas atveru vārstu vadība.

 Trīs modifikācijas (W) ar 100 Hz svariem.
 Trīs modifikācijas (H EMC) ar neatkarīgu hidrostatisko izkliedes disku
piedziņu un viedo dozēšanas sistēmu.

 Divas modifikācijas (H EMC + W) ar svariem, neatkarīga hidrostatiskā
izkliedes disku piedziņa un viedā elektroniskā dozēšanas sistēma precīzai
mēslošanai.
 Izkliedēšanas platums atkarībā no izvēlētajiem izkliedes diskiem no 12
līdz 50 m.
 Standarta „VxR plus” tipa izkliedes diski, kuru lāpstiņas ir nodilumizturīgas, jo tās ir pārklātas ar hroma karbīda aizsargkārtu.

„Quantron-A” un E2: elektriskā abu izbēršanas atveru vārstu vadība, mēslojuma normas noteikšana, mēslojuma normas saskaņošanas ar braukšanas
ātrumu un patēriņa aprēķins, lauku dokumentēšana, iespēja saglabāt līdz
20 dažādu mēslojuma normu, līdz 200 lauku mēslojuma iestatījumu. Iespējama vienas puses izbēršanas atveres aizvēršana lauka malās.
 Universāls „ISO-Bus” (standarts ISO 11783) vadības terminālis CCI-100 ar
8,4” diagonāles monitoru. Savienojums ar kopējo traktora datu nodošanas
tīklu. Kā alternatīva iespējama mazāka universāla vadības pults „QuantronVT” ar 5,6” diagonāles monitoru.
 Viegli noņemami izkliedes diski (izkliedējamā mēslojuma daudzuma
 Iespējama GPS vadība ar „Quantron-Guide” termināli automātiskai mēskalibrēšanai).
lošanai ar mainīgām normām pēc iepriekš izveidotām kartēm. GPS vadība
 Aizsargsiets.
savietojama ar lielāko daļu citu automātisko vadības sistēmu, piemēram,
-1
-1
 Dažāds maisītāja (17 min ) un izkliedes disku (900 min ) apgriezienu
„TeeJet Matrix”, „Trimble”. Ja ir šīs sistēmas, papildu „Quantron-Guide” termiskaits. Nodrošināta vienmērīga, uz izkliedes disku centriem vērsta mēslonālis nav nepieciešams.
juma granulu padeve, to nesadrupšana, lai izkliedētāju varētu izmantot
 Standartizēts „ISO-Bus” datu nodošanas protokols mēslotāja vadībai,
labības, rapša un zāles sējai. Pateicoties lielajam izkliedes disku apgriezienu
kas izmantots arī citu mašīnu viedajos vadības termināļos, piemēram, „Mülskaitam, mēslojuma granulām tiek piešķirta liela kinētiskā enerģija un tiek
ler Elektronik Comfort-Terminal”, „John Deere Greenstar Display 2630” u. c.
panākta vienmērīga un precīza mēslojuma izkliede.
 Iespējams hidrauliski paceļams un nolaižams izkliedes platuma ierobe Izkliedes diski fiksējami tikai ar vienu uzgriezni: viegla izkliedes disku
žotājs „Telimat T25”.
noņemšana, neizmantojot instrumentus, vienkārša noteiktās mēslošanas
 Ļoti uzticams, ilgmūžīgs, reduktors ar izkliedētāja piedziņas aizsardzību
normas pārbaude un atlikumu izbēršana.
no iesprūšanas, kuram nav nepieciešama apkope.
 Novatoriska izbēršanas tehnoloģija CDA, īpaši radīta ātrai un drošai ne „Walterscheid” kardānvārpsta.
pieciešamās normas noteikšanai, ņemot vērā mēslojuma veidu un kvalitāti,
 Laba aizsardzība pret koroziju un abrazīvo nodilumu: mēslojuma tvertkā arī darba platumu. Izkliedes disku lāpstiņu regulēšana nav nepieciešama.
nes pamatne, dozēšanas aparāts un izkliedes diski izgatavoti no augstas
 Modernas konstrukcijas „Granusafe” dozators ir piemērots ļoti precīzai
kvalitātes hroma un niķeļa tērauda V2A.
mēslojuma izkliedei pie dažādām normām. „Granusafe” sistēma ir ļoti saudzī Augsts mēslojuma tvertnes aizsardzības līmenis pret ķīmisko koroziju
ga un precīza nestabila granulēta mēslojuma izbēršanai no tvertnes uz diska.
un mehāniskiem bojājumiem: tērauda virsma apstrādāta ar abrazīvu daļiņu
 Turbulences ietekmi mazinošās birstītes virs izkliedētāja lāpstiņām saplūsmu, fosfatēta un pārklāta ar nanodaļiņu aizsargkārtu. Sagatavotā virsglabā mēslojuma granulu struktūru un to dinamiskās īpašības.
ma pārklāta ar augstas kvalitātes pulverveida krāsām. Lai krāsa vienmērīgi
 Proporciju noteikšanas skala DfC: ar vienu rokas kustību var noteikt izpieliptu pie virsmas, sagataves tiek ievietotas īpašā krāsnī, kurā tiek veikta
kliedes platumu un mēslošanas normu.
rūdīšana (polimerizācija).
 Vienkārša un efektīva izbēršanas atveru vārstu vadība „E-Click” (mode Plaša papildbortu izvēle līdz 4000 l atkarībā no modifikācijas.
lim C): atsevišķa vadība kreisajā un labajā pusē, ekonomiskās klases termi Mēslojuma tvertnes tents, kāpnes vienā vai abās pusēs.
nālis ar diviem savienojumiem.
 Iespējams hidrauliskais „Levsak” lielo maisu pacēlājs.

www.ivabalteagro.lv
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20.1/W

30.1/W/H EMC/H
EMC+W

50.1 W

H 50.1
EMC+W

Platums x garums, cm

240 x 130

240 x 130

290 x 150

290 x 150

Uzpildes augstums, cm

95

101

125

125

Ilgmūžīgs reduktors, kuram nav nepieciešama apkope, ar maisītāju aizsardzību pret bojājumiem









Progresīva izbēršanas tehnoloģija CDA ar neregulējamām izkliedes disku lāpstiņām









Tehniskie dati/Modeļi
Pieļaujamā kravnesība

Jaudas pārnese, maisītāji, dozēšanas ierīce

Hidrostatiskā bezpakāpju abu izkliedes disku piedziņa H EMC (Electronic Massflow Control): vienmērīga izkliedes
disku apgriezienu skaita maiņa atkarībā no piegādātās masas; individuāli katra izkliedes diska apgriezienu
skaita korekcija tiek veikta ik 2 s

Tehniskie dati/Modeļi
Mēslojuma tvertnes tips

20.1/W

30.1/W/H
EMC/H
EMC+W

50.1 W

H 50.1
EMC+W

Divu kameru ar atsevišķām izbēršanas atverēm
Mēslojuma izkliedes platums

12–18 m, izkliedes diski S2

X

X

18–28 m, izkliedes diski S4

X

X

X

X

24–36 m, izkliedes diski S6

X

X

X

X

X

X

X

36–48 m, izkliedes diski S10

X

X

42–50 m, izkliedes diski S12

X

X

30–42 m, izkliedes diski S8

Mēslojuma tvertnes tilpums
1000 l



1200 l


1800 l



2000 l
2100 l






„Walterscheid” kardānvārpsta







Atšķirīgs maisītāja (17 min-1) un izkliedes disku (900 min-1) apgriezienu skaits









„Granusafe” dozators









Proporciju noteikšanas skala DfC









Mēslojuma tvertnes pamatne, dozēšanas ierīce un izkliedes diski ir izgatavoti no augstas kvalitātes hroma un
niķeļa tērauda V2A











Izbēršanas atveru vārstu vadība
Hidrauliskā, atsevišķi abu pušu vārstu, ar diviem vienvirziena hidrocilindriem: vārsti aizverami hidrauliski,
atverami mehāniski

Modifikācija K

-

Hidrauliskā, atsevišķi abu pušu vārstu, ar diviem vienvirziena hidrocilindriem: vārsti aizverami un atverami
hidrauliski

Modifikācija D

-

Hidrauliskā, atsevišķi abu pušu vārstu, ar diviem vienvirziena hidrocilindriem un papildu vadības vārstu
(pieslēdzamu pie viena pāra hidraulisko slēdžu: vārsti aizverami un atverami hidrauliski

Modifikācija R

-

Modifikācijas Q, W, H EMC ar vadības pultīm „Quantron-A”,
Elektriskā, atsevišķi abu pušu vārstu; mēslojuma normas noteikšana un korekcija notiek darba laikā, lauku „Quantron-E2”, „Quantron-VT” un „CCI-100”. Elektriskā vārstu vadība ir
dokumentēšana, mēslojuma patēriņa uzskaite, mēslojuma izbēršana regulējama atkarībā no braukšanas arī tiem mēslotājiem, kas ar „ISO-Bus” līnijas starpniecību ir pieslēdzami
ātruma un noteiktās mēslojuma normas, iespējama vienas puses izbēršanas atveres aizvēršana lauka malās
pie viedās mašīnas vadības termināļa. Iespējama GPS vadība, sekciju
kontrole.



1600 l


(modelis EMC)





Svari, 100 Hz, ar atsevišķu rāmi un diviem svara sensoriem

Modifikācija W
Cits aprīkojums



2300 l



Mēslojuma tvertnes tents: nelaiž cauri UV starus, divi lieli logi uzpildes līmeņa novērošanai









2500 l











2700 l

Kāpnes: atlokāmas (palīgaprīkojums)



3000 l



Novietošanas ratiņi: vieglākai minerālmēslu izkliedētāja piekabināšanai un atkabināšanai, pārvietošanai;
izmantojot ātrās pieslēgšanas uzmavas, ratiņi uzliekami viegli un ātri









Izkliedes platuma ierobežotājs „GSE 25plus”, montējams minerālmēslu kaisītāja priekšā starp abiem izkliedes
diskiem; izkliedes platuma ierobežošanai no 0 līdz 3 m





Izkliedes platuma ierobežotājs „Telimat T25” ar attālinātu hidraulisko vadību





4000 l









Pieļaujamā kravnesība
2100 kg
3000 kg
4000 kg







Izkliedes platuma ierobežotājs ar attālinātu elektronisko vadību (modifikācijā ar vadību ar „ISO-Bus” līnijas
starpniecību – standarta aprīkojums)
GPS vadība: automātiska mēslošana mainīgās normās pēc iepriekš sagatavotām ražīguma kartēm






„Quantron-E2” vadības pults ar lielu ekrānu, USB pieslēgvietām
Papildu vadības pults „GPS-Control”, paredzēta automātiskai vienmērīgas braukšanas sistēmai



„ISO-Bus” protokols DIN 11783: tieša pieslēgšanās traktoram no CAN vadības līnijas; agregāts tiek vadīts ar
traktora vadības termināļa starpniecību










(modelis EMC)





Universāla „ISO-Bus” vadības pults „CCI-100” ar 8,4 collu ekrānu, USB savienojumu (ja netiek izmantots traktora
vadības terminālis)









Hidrauliskais „Levsak” lielo maisu pacēlājs









 Standarta aprīkojums ;  Aprīkojums pēc izvēles
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Centrbēdzes divdisku minerālmēslu izkliedētājs „Rauch MDS” • Vācija
Darba platums no 10 līdz 42 m • Tvertnes tilpums no 900 līdz 1700 l • „E-Click” vadība

mērīgi pieliptu pie virsmas, sagataves tiek ievietotas īpašā krāsnī, kurā tiek
veikta rūdīšana (polimerizācija).
 Plaša papildbortu izvēle līdz 1700 l ietilpībai.
 Mēslojuma tvertnes tents.
 Iespējams hidrauliskais „Levsak” lielo maisu pacēlājs.
Tehniskie dati/Modeļi

10.1

Mēslojuma tvertnes tips

Bāzes konstrukcijas centrbēdzes divdisku minerālmēslu izkliedētājs ar
jaunas konstrukcijas papildbortiem, jaunu kontroles izbēršanas atveru atvēršanas skalu un elektronisku neatkarīgu izbēršanas atveru vārstu vadību
„E-Click”.
„Rauch MDS” mēslotājs ir paredzēts traktoriem ar jaudu no 50 ZS.

 Vienas kameras minerālmēslu izkliedētāji ir lieliski piemēroti izmantošanai zemu nopļautos vai mazos laukos. Priekšrocība: mēslojuma tvertne
nekad neiztukšojas vienā pusē, pat ja viens dozēšanas aparāta vārsts ir pilnībā aizvērts.
 Mehāniskā (M), trīs tipu hidrauliskā (K, D, R) vai elektriskā (C, Q) izbēršanas atveru vārstu vadība.
 Izkliedes platums 10-18 m vai 20-24 m.
 Viegli iestatāmas un maināmas izkliedes disku lāpstiņas, viegli noņemami izkliedes diski (izkliedējamā mēslojuma daudzuma kalibrēšanai).
 Aizsargsiets.
 Atšķirīgs maisītāja (180 min-1) un izkliedes disku (980 min-1) apgriezienu
skaits: tiek nodrošināta vienmērīga mēslojuma granulu padeve, tās netiek
drupinātas, lai izkliedētāju varētu izmantot labības, rapša un zāles sējai.
Liels izkliedes disku apgriezienu skaits ļauj ātri sasniegt optimālu mēslojuma daļiņu izsviešanas paātrinājumu, tāpēc mēslojums tiek izkliedēts precīzi, vienmērīgi un zonas, kas pārklāj viena otru, ir platas un aizpildītas.
 Izkliedes diski fiksējami tikai ar vienu uzgriezni: viegla izkliedes disku
noņemšana, neizmantojot instrumentus, vienkārša noteiktās mēslošanas
normas pārbaude un atlikumu izbēršana.

 Īpašas konstrukcijas dozators ir piemērots ļoti precīzai mēslojuma izbēršanai dažādās normās, piemēram, amonija nitrāts no 3 kg/ha līdz 500 kg/ha
(izberot 18 m platumā, braucot ar 10 km/h).
 Veicot noteikto mēslojumu normas pārbaudi ar proporciju noteikšanas
skalas DfC palīdzību, var ātri mainīt izbēršanas daudzuma proporcijas. Pateicoties DfC, ir viegli mainīt izbēršanas daudzumu dažādos laukos.
 Vienkārša un efektīva izbēršanas atveru vārstu vadība „E-Click” (modifikācija C): atsevišķa vadība kreisajā un labajā pusē, ekonomiskās klases terminālis ar diviem savienojumiem.
 Pēc izvēles elektroniskā dozēšana no jaunā vadības termināļa „Quantron-P”: elektriskā abu izbēršanas atveru vārstu vadība, mēslojuma normas
noteikšana, mēslojuma normas saskaņošana ar braukšanas ātrumu un
patēriņa aprēķins. Iespējama vienas puses izbēršanas atveres aizvēršana
lauka malās.
 Iespējams hidrauliski paceļams un nolaižams izkliedes platuma ierobežotājs „Telimat T1”.
 Ļoti uzticams, ilgmūžīgs reduktors, kuram nav nepieciešama apkope.
 „Walterscheid” kardānvārpsta.
 Laba aizsardzība pret koroziju un abrazīvo nodilumu: mēslojuma tvertnes pamatne, dozēšanas aparāts un izkliedes diski ir izgatavoti no augstas
kvalitātes hroma un niķeļa tērauda V2A.
 Augsts mēslojuma tvertnes aizsardzības līmenis pret ķīmisko koroziju
un mehāniskiem bojājumiem: tērauda virsma apstrādāta ar abrazīvu daļiņu plūsmu, fosfatēta un pārklāta ar nanodaļiņu aizsargkārtu. Sagatavotā
virsma ir pārklāta ar augstas kvalitātes pulverveida krāsām. Lai krāsa vien-

www.ivabalteagro.lv

11.1

12.1

17.1

19.1

Vienas kameras ar divām izbēršanas
atverēm
Mēslojuma izbēršanas platums

10–18 m, izkliedes diski M1C











20–24 m, izkliedes diski M1XC











Mēslojuma tvertnes tilpums
500 l



600 l



700 l



800 l









900 l



1000 l
1100 l



1200 l



1300 l





1500 l





1700 l



Pieļaujamā kravnesība (II kategorija)
800 kg
1400 kg
1800 kg
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Tehniskie dati/Modeļi

10.1

11.1

12.1

17.1

19.1

Mēslojuma tvertnes un papildbortu izmēri
Platums x garums, cm

108 x 108: M
120 x 108: K, D, R

140 x 115

140 x 115

190 x 120

190 x 120

Uzpildes augstums, cm

92

92

104

91

101





















Atšķirīgs maisītāja (180 min ) un izkliedes disku (980 min ) apgriezienu skaits











Proporciju noteikšanas skala DfC mēslojuma normas korekcijai











Mēslojuma tvertnes pamatne, dozēšanas aparāts un izkliedes diski ir izgatavoti no augstas
kvalitātes hroma un niķeļa tērauda V2A











Jaudas pārnese, maisītāji, dozēšanas ierīce
Ilgmūžīgs reduktors, kuram nav nepieciešama apkope
„Walterscheid” kardānvārpsta
-1

-1

Izbēršanas atveru vārstu vadība
Mehāniskā, atsevišķi abu pušu vārstu

Modifikācija M

Hidrauliskā, atsevišķi abu pušu vārstu, ar diviem vienvirziena hidrocilindriem: vārsti
aizverami hidrauliski, atverami mehāniski

Modifikācija K

Hidrauliskā, atsevišķi abu pušu vārstu, ar diviem vienvirziena hidrocilindriem: vārsti
aizverami un atverami hidrauliski

Modifikācija D

Elektriskā, atsevišķi abu pušu vārstu

Modifikācija C

Hidrauliskā, atsevišķi abu pušu vārstu, ar diviem vienvirziena hidrocilindriem un papildu
vadības vārstu (pieslēdzamu pie viena pāra hidraulisko slēdžu): vārsti aizverami un atverami
hidrauliski

Modifikācija R

Elektriskā, atsevišķi abu pušu vārstu; mēslojuma normas noteikšana, lauku dokumentēšana,
mēslojuma patēriņa uzskaite, mēslojuma izbēršana regulējama atkarībā no braukšanas
ātruma un noteiktās mēslojuma normas, iespējama vienas puses izbēršanas atveres
aizvēršana lauka malās

Modifikācija Q ar vadības pulti „Quantron-A” ar vadības līniju RS 232
precīzai pievienošanai lauksaimniecības sistēmām

Cits aprīkojums
Mēslojuma tvertnes tents









Apgaismes ierīces, gaismu atstarojošās lentes









Hidrocilindrs „FHK 4” hidrauliskai vārstu vadībai, paredzēts M modifikācijas mēslotājiem











Izkliedes platuma ierobežotājs „GSE 7”, montējams minerālmēslu izkliedētāja priekšā starp
abiem izkliedes diskiem; izkliedes platuma ierobežošanai no 0 līdz 2 m















Izkliedes platuma ierobežotājs „Telimat T1” ar attālinātu hidraulisko vadību
Aprīkojums „RFZ 7” mēslojuma izbēršanai rindās: 7. rindas bezpakāpju starprindu platuma
maiņa, vadība no traktora kabīnes, lieliski piemērots dārzniecībai







Aprīkojums „RV 2M1” sānu mēslojuma izbēršanai: divas līdz 1 m platas rindas, maināmas no
2 līdz 5 m platuma starprindām, lieliski piemērots dārzniecībai











Hidrauliskais „Levsak” lielo maisu pacēlājs











 Standarta aprīkojums;  Aprīkojums pēc izvēles
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Uzkarināmi arkli „Rabe Albatros” • Vācija
Laika pārbaudi izturējusi konstrukcija • 3–6 k. • Hidrauliskie vai bīdāmie vārsta drošinātāji
veicama, pārliekot skrūvi, vai bezpakāpju (33–52 cm) hidrauliskā „Variant”
(V) vagas darba platuma noteikšana.
 Mehāniski (novirzāma skrūve) vai hidrauliski „HydroAvant” (HA) korpusu
turētāji. Noteikts „HydroAvant” pretestības spēks: 20–23 kN
 Vēršanas ass diametrs 100 mm.
 Korpusu balstošo siju izmēri 60x30 mm, 70x30 mm ir 70x35 mm.
 Plašs papildu aprīkojums: hidrauliskā rāmja sijas iztaisnošana apmetot;
hidrauliskā priekšējā korpusa nostatīšana; stūrgrieži; priekšlobītāji, tostarp
mēslojuma un kukurūzas uzaršanai; roboti 500 mm diametra disknaži ar
vai bez amortizācijas; platāki riteņi; riteņu amortizācija; hidrauliski vadāmas
caurules augsnes blīvētājiem utt.

Aršana ir videi draudzīga tehnoloģija, kas ļauj atteikties no ķīmiskajiem
līdzekļiem un minerālmēsliem.. Vācijas uzņēmumam „Rabe” ir ļoti senas
arklu ražošanas tradīcijas, kas aizsākās jau tālajā 1889. gadā, un tas nepārtraukti uzlabo maiņsvērējarklus. Katrā „Rabe” arklā ir daļa daudzu gadu laika
iegūtās pieredzes.

BP-322 PS / BP-323 PS

BP-341 W

BP-351 O

„Rabe Albatros” – tie ir uzkarināmi 3–6 korpusu maiņsvērējarkli, kas paredzēti mazas un vidējas jaudas (110 līdz 200 ZS) traktoriem.

Tehniskie dati/Modeļi

110 MS

HA 110 MS

Triju korpusu, kg/maks. ZS

792/110

 No trim līdz sešiem korpusiem. Modeļos ar trim un četriem korpusiem

Četru korpusu, kg/maks ZS

965/130

*Piecu korpusu, kg/maks. ZS
*Sešu korpusu, kg/maks. ZS

iespējami papildu korpusa stiprinājumi (3 + 1, 4 + 1). Atkarībā no modeļa
4–6 korpusu arklos vienu korpusu var noņemt (4 – 1, 5 – 1, 6 – 1).
 Rāmja siju izmēri (profila platums/augstums/sieniņas biezums): 110 x
110 x 8 vai 120 x 120 x 10 mm.
 Rāmja atstarpe – attālums no aramzemes virsmas līdz zemākajam rāmja
sijas punktam – 80 cm.
 Attālums starp korpusiem 97 vai 100 cm.
 Liela atstarpe un attālums starp korpusiem ļauj art ar lielu ātrumu, nebaidoties, ka pie liela augu atlieku daudzuma korpusi var tajos iestrēgt.
 Vienlaidu vai ārdu dažādu tipu vērstuves.
 Vērstuves izgatavotas no uzņēmuma „Conit” vai „Rabedur” tērauda:
• „Conit”: karbonizēts sakausējums ar nodilumizturīgu virsējo kārtu
un plastisku centrālo daļu; biezums – 8 mm.
• „Rabedur”: īpašs nodilumizturīgs un deformāciju noturīgs sakausējuma sastāvs; biezums – 12 mm.
 Kalti ar lemešiem: vienlaidu, pārklāti ar īpašu cietsakausējumu „Plasmabid” vai saliktie.
 Pakāpeniskā (34, 39, 44 un 49 cm vai 35, 40, 45 un 50 cm), ja regulēšana

BP-351 W

BP-351 WS

120 M

HA 120 MS

1109/130

842/130

1037/130

930/130

-

1205/130

1037/150

1297/150

1129/150

1389/150

1156/150

1456/150

1250/170

1575/170

1353/170

1518/170

-

-

1483/200

-

-

-

Darba platuma maiņa

V 120 M

Pakāpeniska, pārliekot skrūvi

Vagas darba platums, cm

34, 39, 44 un 49

Aizsargu tips
Hidraulisko aizsargu pretestības
spēks, kN

BP-355 RS

VHA 120 MS

Bezpakāpju hidrauliskā

35, 40, 45 un 50

33-52

Bīdāmas skrūves

Hidrauliskie

Bīdāmas skrūves

Hidrauliskie

Bīdāmas skrūves

Hidrauliskie

-

20

-

23

-

23

Rāmja sijas izmēri, mm

110x110x8

120x120x10

Vēršanas ass diametrs, mm

100

100

100

100

100

100

Rāmja atstarpe, cm

80

80

80

80

80

80

70x30

60x30

70x30

70x35

70x30

70x35

97

97

100

100

97

97

Korpusu balstošās sijas izmēri, mm
Attālums starp korpusiem, cm

* Hidrauliskais rāmja sijas iztaisnotājs apgriežot montējams standarta aprīkojumā.

www.ivabalteagro.lv
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Uzkarināmi arkli „Rabe Super-Albatros” • Vācija
Ļoti uzticama, ilgmūžīga konstrukcija • 4–6 k. • Hidrauliskā vai novirzošā vārsta aizsargi
 Mehāniski (novirzāma skrūve) vai hidrauliski „HydroAvant” (HA) korpusu
turētāji. Noteikts „HydroAvant” pretestības spēks: 20–23 kN

 Liels, 120 mm, vēršanas ass diametrs.
 Korpusu balstošo siju izmēri: 70 x 35 mm vai 80 x 35 mm.
 Plašs papildu aprīkojums: hidrauliskā rāmja sijas iztaisnošana apmetot;
hidrauliskā priekšējā korpusa nostatīšana; stūrgrieži; priekšlobītāji, tostarp
mēslojuma un kukurūzas uzaršanai; roboti 500 mm diametra disknaži ar
vai bez amortizācijas; platāki riteņi; riteņu amortizācija; hidrauliski vadāmas
caurules augsnes blīvētājiem utt.

„Rabe Super-Albatros” – tie ir uzkarināmi 4–6 korpusu maiņsvērējarkli, kas
paredzēti mazas, vidējas un lielas jaudas (no 200 līdz 270 ZS) traktoriem.
Pārbaudīta uzticama un ilgmūžīga konstrukcija.

 No četriem līdz sešiem korpusiem. Modeļos ar četriem un pieciem korpusiem iespējami papildu korpusa stiprinājumi (4 + 1, 5 + 1). Atkarībā no
modeļa 5–6 korpusu arklos vienu korpusu var noņemt (5 – 1, 6 – 1).
 Rāmja siju izmēri (profila platums/augstums/sieniņas biezums): 140 x
140 x 10 vai 160 x 160 x 10 mm.
 Rāmja atstarpe – attālums no aramzemes virsmas līdz zemākajam rāmja
sijas punktam – 80 cm.
 Attālums starp korpusiem – 100 cm.
 Liela atstarpe un attālums starp korpusiem ļauj art ar lielu ātrumu, nebaidoties, ka pie liela augu atlieku daudzuma korpusi var tajos iestrēgt.
 Vienlaidu vai ārdu dažādu tipu vērstuves.
 Vērstuves izgatavotas no uzņēmuma „Conit” vai „Rabedur” tērauda:
• „Conit”: karbonizēts sakausējums ar nodilumizturīgu virsējo kārtu
un plastisku centrālo daļu; biezums – 8 mm.
• „Rabedur”: īpašs nodilumizturīgs un deformāciju noturīgs sakausējuma sastāvs; biezums – 12 mm.
 Kalti ar lemešiem: vienlaidu, pārklāti ar īpašu cietsakausējumu „Plasmabid” vai saliktie.
 Pakāpeniskā (30, 40, 45 un 50 cm), ja regulēšana veicama, pārliekot
skrūvi, vai bezpakāpju (34–53 cm) hidrauliskā „Variant” (V) vagas darba platuma noteikšana.
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Tehniskie dati/Modeļi

140 M

HA 140 M

V 140 M

VHA 140 M

160 M

HA 160 M

V 160 M

Četru korpusu, kg/maks. ZS

1276/200

1536/200

1473/200

1733/200

1335/220

1555/220

1532/220

*Piecu korpusu, kg/maks. ZS
*Sešu korpusu, kg/maks. ZS

1511/220
1729/240

1836/220
2119/240

1707/220
1948/240

2032/220
1575/170

1592/240
1829/260

1867/240
-

Darba platuma maiņa

Pakāpeniska, pārliekot skrūvi

Bezpakāpju hidrauliskā

Pakāpeniska, pārliekot skrūvi

35, 40, 45 un 50

34-53

35, 40, 45 un 50

1788/240
2048/260
Bezpakāpju
hidrauliskā
34-53
Bīdāmas
skrūves

Vagas darba platums, cm
Aizsargu tips
Hidraulisko aizsargu
pretestības spēks, kN
Rāmja sijas izmēri, mm
Vēršanas ass diametrs, mm
Rāmja atstarpe, cm
Korpusu balstošās sijas
izmēri, mm
Attālums starp korpusiem, cm

Bīdāmas skrūves

Hidrauliskie

Bīdāmas skrūves

Hidrauliskie

Bīdāmas skrūves

-

23

-

23

-

120
80
70x35

120
80
70x35

120
80
70x35

120
80
70x35

120
80
80x35

100

100

100

100

100

140x140x10

* Hidrauliskais rāmja sijas iztaisnotājs apgriežot montējams standarta aprīkojumā.

Hidrauliskie
23
160x160x10
120
80
70x35
100

120
80
80x35
100

Pusuzkarināmi arkli „Rabe Kormoran” • Vācija
5–9 k. • Zems smaguma centrs un maza sānu noslodze • Traktoriem ar 300 ZS

 Kalti ar lemešiem: vienlaidu, pārklāti ar īpašu cietsakausējumu „Plasmabid” vai saliktie.

 Pakāpeniskā (30, 35, 40, 45 un 50 cm), ja regulēšana veicama, pārliekot

„Rabe Kormoran” ir uzkarināmi 5–9 korpusu maiņsvērējarkli, kas paredzēti
vidējas un lielas jaudas (no 220 līdz 300 ZS) traktoriem. Uzticama un ilgmūžīga konstrukcija.

 „Rabe Kormoran” arkli iedalāmi Standart (S) un Premium (P) modifikācijās.
 No pieciem līdz deviņiem korpusiem. Modeļos ar 5–7 korpusiem ir iespējams papildu korpusa stiprinājums (1+5+1, 1+6+1, 1+7+1). Arkliem ar 6–8
korpusiem vienu no tiem iespējams noņemt (1+5+1, 1+6+1). Deviņu korpusu maiņsvērējarkliem iespējams noņemt tikai divus korpusus.
 „Ļoti izturīgs rāmis. Rāmja siju izmēri (profila platums/augstums/sieniņas
biezums): 160 x 160 x 10 mm.
Tehniskie dati/Modeļi

 Rāmja atstarpe – attālums no aramzemes virsmas līdz zemākajam rāmja
sijas punktam – 80 cm.

 Attālums starp korpusiem – 100 cm.
 Liela atstarpe un attālums starp korpusiem ļauj art ar lielu ātrumu, nebaidoties, ka pie liela augu atlieku daudzuma korpusi var tajos iestrēgt.

 Vienlaidu vai ārdu dažādu tipu vērstuves.
 Vērstuves izgatavotas no uzņēmuma „Conit” vai „Rabedur” tērauda:
•
•

„Conit”: karbonizēts sakausējums ar nodilumizturīgu virsējo kārtu
un plastisku centrālo daļu; biezums – 8 mm.
„Rabedur”: īpašs nodilumizturīgs un deformāciju noturīgs sakausējuma sastāvs; biezums – 12 mm.

SF180

SF HA 180

5 korpusu, no kg/max ZS

2700/220

2990/220

2950/220

3240/220

3020/225

3190/225

3310/225

3440/225

3390/225

3680/225

6 korpusu, no kg/max ZS
7 korpusu, no kg/max ZS
8 korpusu, no kg/max ZS
9 korpusu, no kg/max ZS
Pirmās vagas iestatīšana
Ar braucot
Darba platuma maiņa
Vagas darba platums, cm
Drošinātāju tips
Hidraulisko drošinātāju pretestības spēks, kN
Rāmja sijas izmēri, mm

3000/240
3290/240
3300/260
3590/260
3600/280
3890/280
3900/300
Mehāniskā

3250/240
3550/260
3850/280
4150/300

3540/240
3840/260
4140/280
-

3320/250
3620/275
3920/300
-

3490/250
3790/275
4090/300
-

3610/250
3910/275
4210/300
-

3740/250
4140/275
4440/300
-

3690/250
3990/275
4290/300
-

3980/250
4280/275
4580/300
-

Rāmja atstarpe, cm
Korpusus nesošās sijas izmēri, mm
Attālums starp korpusiem, cm

PF 180

PF HA 180

PV 180

skrūvi, vai bezpakāpju (30-50 cm) hidrauliskā „Variant” (V) vagas darba platuma noteikšana.
 Mehāniski (novirzāma skrūve) vai hidrauliski „HydroAvant” (HA) korpusu
turētāji. Noteikts „HydroAvant” pretestības spēks: 23 kN.
 Liels, 120 mm, vēršanas ass diametrs.
 Korpusu balstošo siju izmēri – 70 x 35 mm.
 Zemu novietotais smaguma centrs un integrēta korpusu apgriešanas
sistēma nodrošina mazu šķērsspēku ietekmi uz arkla rāmi.
 Kombinētais hidrocilindrs rāmja stāvokļa un pirmās vagas darba platuma noteikšanai.
 Hidrauliskā rāmja sijas iztaisnošana apgriežot un hidrauliskā priekšējā
korpusa nostatīšana.
 Modifikācijā „Kormoran 160” – riteņi 400/55-22,5 14 PR (1015 x 405
mm). Citās modifikācijās – 500/45-22,5 12 PR (994 x 503 mm).
 Plašs papildu aprīkojums: vienlaidu kalti ar lemešiem, pārklāti ar īpašu
cietsakausējumu „Plasmabid”; priekšlobītāji, tostarp mēslojuma un kukurūzas uzaršanai; roboti 500 vai 600 mm diametra disknaži ar vai bez amortizācijas; riteņu amortizācija utt.

PV HA 180

PL HA 180

PLV 180

PLV HA 180

Hidrauliskā
Vaga

30, 35, 40, 45 ir 50
Bīdāmas skrūves
-

PL 180

Pakāpju, pārvietojot skrūvi
3185/220
2990/220
Hidrauliskie
Bīdāmas skrūves
23
-

2894/220
Hidrauliskie
23

Bezpakāpju, hidrauliskā
3185/220
2990/220
Bīdāmas skrūves
Hidrauliskie
23
180x180x10

Vaga/blakus vagai
Pakāpju, pārvietojot skrūvi
Bezpakāpju, hidrauliskā
2894/220
3185/220
2990/220
3281/220
Bīdāmas skrūves
Hidrauliskie
Bīdāmas skrūves
Hidrauliskie
23
23

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

70x35

70x35

70x35

70x35

70x35

70x35

70x35

70x35

70x35

70x35

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

www.ivabalteagro.lv
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Piekabināmi arkli „Rabe Marabu” • Vācija
7–13 k. • Braukšana pa vagas malu „Onland” • Pieejami hidrauliskie aizsargi • Līdz 510 ZS

 Hidropmeimatiskā ratiņu amortizācija, elakstīgs aizmugures sekcijas savienojums ar mehānisko amortizāciju labākai augsnes virsmas kopēšanai.

 Hidrauliskā pirmās vagas darba platuma iestatīšana.
 Standarta ratiņu riteņi – 16.0/70-20 AS (Ø 1115 mm). Atbalsta/Dziļuma
regulēšanas ritenis – RJR 200x14,5.

 Hidrauliskā sānu arkla pārslēgšana, „Onland” traktoram braucot pa vagas malu; tiek bloķēts, traktora ritenim ripojot pa vagu.

 Plašs papildu aprīkojums: vienlaidu kalti ar lemešiem, pārklāti ar īpašu
cietsakausējumu „Plasmabid”; vagas paplašinātāji; stūrgrieži; priekšlobītāji, tostarp mēslojuma un kukurūzas uzaršanai; roboti 500 mm diametra
disknaži ar vai bez amortizācijas; platāki riteņi; riteņu amortizācija, hidrauliski vadāmas caurules augsnes blīvētājiem utt.
„Rabe Marabu” ir piekabināmi divu sekciju maiņsvērējarkli ar 7–13 korpusiem, kas paredzēti lieljaudas (no 200 līdz 510 ZS) traktoriem. Pateicoties
iespējai braukt pa vagas malu (Onland), arklus „Marabu” var izmantot ar
kāpurķēžu traktoriem.

 No 7 līdz 13 korpusiem. Modeļos ar 7–11 korpusiem iespējams papildu
korpusa stiprinājums (7+2, 8+2, 9+2, 10+2, 11+2).

 Ļoti izturīgs rāmis. Rāmja siju izmēri (profila platums/augstums/sieniņas
biezums): 180 x 180 x 10 mm.

 Rāmja atstarpe – attālums no aramzemes virsmas līdz zemākajam rāmja
sijas punktam – 80 cm.
 Attālums starp korpusiem – 100 cm.
 Liela atstarpe un attālums starp korpusiem ļauj art ar lielu ātrumu, nebaidoties, ka pie liela augu atlieku daudzuma korpusi var tajos iestrēgt.
 Vienlaidu vai ārdu tipa vērstuves.
 Vērstuves izgatavotas no uzņēmuma „Conit” vai „Rabedur” tērauda:
• „Conit”: karbonizēts sakausējums ar nodilumizturīgu virsējo kārtu
un plastisku centrālo daļu; biezums – 8 mm.
• „Rabedur”: īpašs nodilumizturīgs un deformāciju noturīgs sakausējuma sastāvs; biezums – 12 mm.
 Kalti ar lemešiem: vienlaidu, pārklāti ar īpašu cietsakausējumu „Plasmabid” vai saliktie.
 Fiksēta, atkarībā no modifikācijas 40 vai 42 cm, vai bezpakāpju hidrauliskā „Variant” V (30–50 vai 33–53 cm) vagas darba platuma noteikšana.
 Mehāniski (novirzāma skrūve) vai hidrauliski „HydroAvant” (HA) korpusu
turētāji. Noteikts „HydroAvant” pretestības spēks: 23 kN
 Korpusus balstošo siju izmēri: 70 x 30 vai 70 x 35 mm.
 Arkla griešana tiek veikta ar zobstieņa mehānisma palīdzību. Tas ir pārbaudīts un laika pārbaudi izturējis mehānisms. Apgriešanas kustība tiek nodota
vienmērīgi bez straujiem kritumiem un svārstībām. Fiksēts apgriešanas ātrums.
20

SF HA 180

SF 180

7 korpusi: izvietojums/max ZS

4/3/260

4/3/260

8 korpusi: izvietojums/max ZS

4+1/3/300

4+1/3/300

Tehniskie dati/Modeļi

9 korpusi: izvietojums/max ZS

4+1/3+1/340

4+1/3+1/340

10 korpusi: izvietojums/max ZS

4+1/3+1+1/380

4+1/3+1+1/380

11 korpusi: izvietojums/max ZS

4+2/3+1+1/420

4+2/3+1+1/420

12 korpusi: izvietojums/max ZS

4+2+1/3+1+1/460

4+2+1/3+1+1/460

13 korpusi: izvietojums/max ZS

4+2+2/3+1+1/510

4+2+2/3+1+1/510

Vagas darba platums, cm
Drošinātāju tips

5 stāvokļi no 30 līdz 50
Hidrauliskie

Bīdāmas skrūves

Hidraulisko drošinātāju
pretestības spēks, kN

23

-

Rāmja sijas izmēri, mm

180x180x10 un 260x180x10

Apgriešanas ass diametrs, mm

120

120

Rāmja atstarpe, cm

80

80

Korpusus nesošās sijas izmēri,
mm

70x35

70x35

Attālums starp korpusiem, cm

100

100

Augsnes blīvētāji „Rabe UPA/DUPA/FUPA” • Vācija
Vienrindas vai divrindu • 55, 70 un 90 cm diametra gredzeni • 1,5–6,0 m platums

DUPA 900

Modeļi/
tehniskie
dati

Ar augsnes blīvētāju tiek sadalīti vai augsnē iespiesti zemes kukuržņi un
izlīdzināta virsma.
„Rabe” ražotie gredzeni un veltņi ir izvietoti vienā vai divās rindās.
Divu tipu gredzeni:
Šauri, koniski, izceļas ar labu augsnes saspiešanu, gredzenu diametrs 70 vai 90 cm, starpa starp gredzeniem: 10, 15 vai 20 cm, uz
priekšējā traktora trīspunktu piekares sistēmas –16 vai 21 cm. Darba
platums no 1,5 līdz 6,0 m. Izgatavoti no lielu slodžu izturīga čuguna.
Uzstādīti UPA, DUPA un FUPA sērijas augsnes blīvētājos.
• Piecstūra, labi sadrupina kukuržņus, atstājot irdenu augsnes virskārtu, pasargā augsni no mitruma izgarošanas; gredzenu diametrs 50
vai 55 cm, starpa starp gredzeniem 17 cm. Darba platums no 1,85
līdz 3,8 m. Piecstūra NE un CE sērijas ruļļi uzstādāmi tikai kopā ar UPA
un DUPA sērijas augsnes blīvētājiem.
 Vienrindas (UPA, FUPA) vai divrindu (DUPA).
 Atkarībā no modifikācijas divu, triju vai četru rindu gultņi.
 Montējami pie arkla (UPA, DUPA) vai uz traktora priekšējās trīspunktu
piekares sistēmas (FUPA).
 Pēc izvēles – hidrauliskie ratiņi augsnes blīvētāja pārvietošanai.

UPA 900

•

DUPA 700

Darba
platums,
m
1,70
1,90
2,10
2,30
2,50
2,70
2,90
3,10
3,30
3,50
3,70
1,70
1,90
2,10
2,30
2,50
2,70
2,90
3,10
3,30
3,50
3,70

Gredzenu
Gredzenu
diametrs,
skaits
cm
9
10
11
12
13
90
14
15
16
17
18
19
17
19
21
23
25
70
27
29
31
33
35
37

Starpa starp
gredzeniem,
cm

www.ivabalteagro.lv
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10

Masa, kg
960
1130
1245
1340
1420
1500
1575
1650
1725
1820
1895
890
1040
1090
1240
1320
1400
1500
1580
1660
1740
1820

FUPA 700

FUPA 900

NE
(tikai kopā ar
UPA/DUPA)

CE
(tikai kopā ar
UPA/DUPA)

1,95
2,25
2,55
2,85
3,15
3,45
3,75
4,05
4,35
4,65
2,50
3,00
4,00
4,00
4,50
5,00
6,00
1,50
3,00
4,00
6,00
1,85
2,05
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,50
3,80
1,75
2,00
2,20
2,45
2,65

13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
17
20
26
26
28
32
38
8
15
20
30
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
15
17
19
21
23

90

15

70

16

90

21

55

17

50

17

1270
1490
1740
1950
2110
2270
2430
2750
2890
3030
825
940
1210
1440
1535
1685
1990
850
1390
2110
2970
470
505
535
570
600
640
670
700
820
875
380
420
465
510
555
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Vertikālo rotoru kultivatori „Rabe Corvus” • Vācija
2,5–8 m darba platums • Īpašs nažu rūdījums „Rabid” • Ātra nažu piestiprināšanas sistēma „Multi-Fix”
Vertikālās rotācijas kultivatori (frēzes) ir ļoti efektīvi, sagatavojot sējai smagas māla augsnes, ja ir ierobežota vai nav iespējama agregātu ar pasīvām
darba daļām izmantošana.

 Īpaša darba nažu virsmas rūdīšanas tehnoloģija „Rabid”. Šis pārklājums
nodrošina līdz trim reizēm ilgāku kalpošanas laiku.

 Divu tipu nažu stiprinājums: ar skrūvēm vai ar tapām (ātrās nomaiņas
sistēma „Multi-Fix”).

 Papildu tehnoloģiskās apstrādes irdinātāji. Iespējami ar atsperu amor-

 Trīs tipi dažāda smaguma augsnēm un dažādiem darba apjomiem:
•
•
•

PL: vieglām un vidēji smagām augsnēm.
PKE: vidēji smagām un smagām augsnēm.
VKE: ļoti smagām un mālainām augsnēm un īpaši smagiem darba
apstākļiem.
 Iespēja uzstādīt ne tikai uz aizmugures, bet arī uz priekšējās trīspunktu
piekares sistēmas.
 Piekarami un piekabināmi, ar vienlaidu rāmi (darba platums no 2,5 līdz
4,5 m) un hidrauliski salokāmu rāmi (darba platums no 4,0 līdz 8,0 m).
 Izturīga laika pārbaudi izturējusi jaudas novirzīšana ar uzticamiem
zobzāģa rullīšiem ar zobratu savienojumiem, koniskajiem rullīšu gultņiem
un platajiem zobratiem. PKE un VKE modeļos izmantoti kalti nažu rullīši, ar
savienojumiem veidojot vienlaidu elementu.
 Regulējama augstuma sānu plāksnes ar atsperēm un aizsargiem garantē drošu darbu pat ļoti akmeņainā augsnē.
Vertikālo rotoru kultivatori „Rabe Corvus” ar vienlaidu rāmi
Tehniskie dati/Modeļi

Corvus PKE

Corvus VKE

2511

3011

3511

4011

3000

4000

Darba platums, m

2,5

3,0

3,5

4,0

3,0

4,0

Tansportēšanas platums, m

2,5

3,0

3,5

4,0

3,0

Jaudas patēriņš, maz ZS
Konstrukcijas masa, kg

180

4,0
280

1 282

1 460

1648

1 865

1 530

2 034

Nažu skaits

10

12

14

16

12

16

Ātrā nažu maiņas sistēma Multi-Fix













 Standarta aprīkojums

Vertikālo rotoru kultivatori „Rabe Corvus” ar hidrauliski salokāmu rāmi
Tehniskie dati/Modeļi

Corvus PKE K
4500K

5000K

6000K

4000K

4500K

5000K

6000K

8000K

Darba platums, m

4,0

4,5

5,0

6,0

4,0

4,5

5,0

6,0

8,0

Transporta platums, m

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Jaudas patēriņš, maks. ZS
Konstrukcijas masa, kg

250

300

3,0
380

2 900

3 270

3 620

4 350

2 120

2 308

2 896

2 868

3 620

Nažu skaits

16

18

20

24

16

18

20

24

32

Ātrā nažu nomaiņas sistēma „Multi-Fix”



















 Standarta aprīkojums
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Corvus VKE K

4000K

tizāciju.

 Iespējamas vairāku veidu iekārtas: piecstūru, gredzenu, celiņi, blīvētāji.
 Iespējams izmantot kopā ar mehāniskajām, pneimatiskajām un
precīzajām (punktētās sējas) sējmašīnām.

 Iespējama kombinācija ar augsnes frēzi.
 Kombinācijā ar mehānisko sējmašīnu iespējams mehānisms „Drill-Lift”
tās hidrauliskajai pacelšanai transporta stāvoklī.

„Rabe” augsnes apstrādes tehnika: kultivatori, augsnes frēzes • Vācija

 „Rabe” ir pat 6 kultivatoru grupas. Tiem visiem ir izturīgs rāmis, liela
atstarpe un lieli attālumi starp nažiem (tas samazina iespējamību aizķept
ar augu atliekām). Darba dziļums regulējams vienmērīgi un vienkārši, drošinātāji ir trīs tipu: bīdāmas skrūves, atsperu vai hidrauliskie. Ļoti noslogotas
un ātri dilstošas detaļas pārklātas ar speciālu pārklājumu - Plasmabid. Darba
rīks no darba stāvokļa transporta stāvoklī salokāms hidrauliski.
 3,0-8,0 m darba platuma piekarami vai piekabināmi šķīvju kultivatori Field
Bird, kas paredzēti seklai augsnes apstrādei. Divrindu diski intensīvi samaisa
augu atliekas, bet pēc tam ejošie gredzeni vai rullīši efektīvi sablīvē virsmu.
 3,0-6,0 m darba platuma vielaidu apstrādes kultivatori Blue Bird GH E
un K , kas paredzēti vidēja dziļuma un dziļai augsnes apstrādei. 3,0-4,5 m

darba platuma modifikācijas GR kas paredzētas seklai un dziļai (līdz 25 cm)
augsnes apstrādei. Pateicoties Quick-Fix sistēmai nažus var nomainīt ātri
un ērti.
 „Rabe” kombinēti zemes apstrādes agregāti izceļas ar vienkāršu un
izturīgu konstrukciju. Sturmvogel L priekšrocības: īss rāmis, tuvāk esošs
smaguma centrs (mazāk noslog traktora trīspunktu piekares sistēmu)
un tādējādi vieglāka pacelšana.. Var izvēlēties četrus dažādus atsperu
irdinātāju tipus un atkarībā no tiem izvēlēties dažādu attālumu no rāmja sijas (285-410 mm). Papildu atsperu irdinātājiem pieejamas dažādas
blīvēšanas ruļļu (270 un 330 mm diametra) kombinācijas. Agregāts no
darba stāvokļa transporta stāvoklī salokāms hidrauliski.

www.ivabalteagro.lv

Uzkabināmu kultivatoru Sturmvogel modeļi
Tehniskie dati/Modeļi

4500 L

6000 L

7500 L

9000 L

Darba platums, m

4,5

6

7,5

9,5

Transportēšanas platums, m

3,0

3,0

3,0

3,0

3

4

5

6

100/135

133/180

147/200

178/240

Sekciju skaits, gb.
Maksimālā patērētā jauda,
kW/ZS
Konstrukcijas masa, kg

1634-1706 1854-1950 2745-2865 3240-3385
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Uzkabināmu kultivatoru Sturmvogel modeļi
Tehniskie dati/Modeļi
Darba platums, m
Irdinātāju nažu tips
Irinātāju nažu skaits, gb
Drošinātāju tips

Combi-Digger

Digger HA

3004

3006

3008

2

3

4

3,0

3,0

3,0

Līdz 3,0

Līdz 3,0

Līdz 3,0

Vienkārtas, izlietko uz traktora
ass līnijas pusi
4

6

8

2

Mehānisks, bīdāma
skrūve

3

4

Hidrauliskiei (23 kN)

Darba dziļums, cm

20-50

Rāmja atstarpe, cm
Konstrukcijas masa, kg

Divkārtu, pārī ieliekti uz pretējām
pusēm

90
800

950

1100

610-670

815-905

990-1100

Kultivatoru Blue Bird modeļi
Tehniskie dati/Modeļi
Darba platums, m
Tansportēšanas platums, m

3000

4500

5000

6000

3,0

4,5

5,0

6,0

2 vai 3

3

2

2

3,0

3,0

3,0

3,0

Maksimālā patērētā jauda, kW/ZS

118/160

170/230

155/210

177/210

Konstrukcijas masa, kg

547-1192

1223-1774

1350-1730

1510-1978

Nažu rindu skaits, gb.
Nažu darba platums, cm

7, 11, 13, 18, 26, 45 vai 50

Disku kultivatoru Field Bird modeļi
Uzkarināmi
Tehniskie dati/Modeļi

5000 EK

Piekabināmi
6000 EK

4000 KA

4500 KA

5000 KA

6000 KA/
KAL

7500 KA

Darba platums, m

3,0

4,0

5,0

6,0

4,0

4,5

5,0

6,0

7,5

Transportēšanas platums, m

3,0

4,0 vai 3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Disku skaits, gb.

24

32

40

48

32

36

40

48

58

66/90

89/120

110/150

133/180

89/120

99/135

111/150

132/180

158/215

1140

1620 vai
1840

4100

4920 vai
5170

5660

Patērētā jauda no, kW/ZS
Konstrukcijas masa, kg

24

3000 E

4000 ES/
EK

2200

2420

3640

3820

Rotācijas disku pļaujmašīnas „Lely Splendimo” • Nīderlande
Degvielas ekonomija līdz 1 l/ha • 120 mm garuma naži • Nažu nomaiņas sistēma „Clip-ON”

Uzkarināmas un piekabināmas „Lely Splendimo” zāles pļaujmašīnas izceļas ar īpašu ražīgumu un mazu enerģijas patēriņu. Atjautīgā pļaujmašīnas
konstrukcija nodrošina lielisku augsnes virsmas kopēšanu. Regulējams
kontaktspiediens uz augsni ļauj šo pļaujmašīnu izmantot jebkuros laikapstākļos.

 Unikāla modeļa konstrukcijas pļaušanas iekārta ar tās iekšpusē izvietotu piedziņas vārpstu nodrošina ļoti mazu enerģijas patēriņu. Praktiskie testi
liecina, ka, pateicoties pļaušanas agregāta moduļu konstrukcijai, degvielas
ekonomija līdz 1 l/ha.
Moduļu pļaušanas agregāta konstrukciju veido universāli diski ar tiešo
piedziņu no sešstūra vārpstas. Tāpēc „Lely Splendimo” pļaušanas agregātā
ir nesalīdzināmi mazāk zobratu: tiek sasniegts ne tikai īpašs ražīgums, bet
nepieciešams arī mazāks degvielas patēriņš.

 „Lely Splendimo” pļaušanas agregātu veido uz kreiso vai labo pusi
rotējoši diski un blīves. Visas daļas savstarpēji sastiprinātas ar garenisku
stieni, kas izgatavots no slodzes izturīga, ar hromu sakausēta tērauda. Universāls disku skaits, viegla griešanās virziena maiņa un pļaušanas agregāta
piedziņas tips var piedāvāt plašu darba platību un modeļu dažādību.
Atšķirībā no visām citām pļaujmašīnām ar stingri fiksētu zobratu piedziņu

„Lely Splendimo” pļaušanas agregātam ir tiešā diska piedziņa. Īpašas, no
augstas kvalitātes tērauda izgatavotas sešstūra vārpstas ass līnija sakrīt ar
šo disku centru, tādējādi katram diskam tiek pārnesta nepieciešamā jauda.
Arī berzes un siltuma jaudas zaudējumi ir visai nelieli.
„Lely Splendimo” pļaušanas agregāti, salīdzinot ar parastajiem, izceļas ar
lielāku efektivitāti un no 15 līdz 20% mazāku jaudas patēriņu.

 Katra diska reduktors ir iepriekš ieeļļots un tam ir atsevišķa cieša eļļas
vanniņa. Reduktors lieliski tiek ieeļļots, pat strādājot paugurainos laukos,
jo eļļa nenotek vienā korpusa pusē, kā tas parasti notiek citiem pļaušanas
agregātiem.
 Pļaušanas agregāts un tā daļas ir konstruētas tā, lai diska pārsega mala
pēc iespējas precīzāk līdzinātos ar piedziņas korpusa kontūru, tāpēc diski ar
nažiem pļauj zāli 180° rādiusā, bet starp blakus diskiem paliek liela atstarpe. Novērtējot nažu trajektoriju pārklājumus, „Splendimo” nav pielīdzināms
nevienai citai tirgū piedāvātajai pļaujmašīnai.
 120 mm gari apgriežami naži
 „Lely Clip-ON” sistēma ļauj ļoti viegli nomainīt nažus. Tajā ir saglabātas
visas tapu stiprinājuma priekšrocības, taču pats maiņas process ir ātrāks un
drošāks darba laikā.
 Iespējami divu tipu zaļās masas mīkstinātāji: rotācijas belžņa un ar cilindra veltņiem. Pirmais efektīvi noārda stublāju vaska kārtu, tāpēc zāle ātrāk
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žūst. Mīcītāju ar gumijas veltņiem efektīvi izmantot pākšaugu mīcīšanai un
stublāju vaska slokšņu bojāšanai.
Rotējošais mīkstinātājs ir reversējams, ar elastīgiem plastmasas belžņiem.
Plastmasas belžņu izmantošana ir efektīvāka vairāku iemeslu dēļ: rotora
darbs saglabājas stabils, nezaudē balansu, bet paši belžņi nav bīstami dzīvniekiem. Mīkstinātājs ļauj nopļauto masu izkliedēt visā agregāta platumā
vai veidot liela apjoma vālu.

 Divas darba stratēģijas: zaļās masas izkliedēšana visā agregāta platumā
vai klāšana regulējama platuma vālos.

 Īpaša elastīga sistēma drošai šķēršļa apbraukšanai: pļaušanas agregāts
atliecas atpakaļ par 5–7 grādiem („Splendimo M”) vai līdz desmit grādiem
(„Splendimo Classic”).
 Viegla un ātra apgriešanās lauka galā, neizslēdzot jūgvārpstu
 Vienkārša spiediena un augsnes virsmas noteikšana: piekarināmajām –
četras vai piecas pozīcijas, piekabināmajām – bezpakāpju kontaktspiediena apjoma regulēšana.
 Pļaujmašīnās izmantoti jaunās paaudzes kardāna locījumi, kuriem nav
nepieciešama papildu apkope.
 Ražīgākam darbam – gandrīz 9,0 m plats komplekss „Splendimo Triplo”, kas paredzēts 135–170 ZS jaudas traktoriem. Var būt ar šķiedrotāju
vai bez tā.
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Tehniskie dati/Modeļi
Stiprināšanas veids
Darba platums, m
Masa, kg
Jaudas patēriņš no, kW/ZS
Vāla platums, m
Pļaušanas agregāta amplitūda
Pakarināmo savienojumu kategorija
Jūgvārpstas apgriezienu skaits, min-1

Tehniskie dati/Modeļi
Stiprināšanas veids
Darba platums, m
Masa, kg
Jaudas patēriņš no, kW/ZS
Vāla platums, m
Pļaušanas agregāta amplitūda
Pakarināmo savienojumu kategorija
Jūgvārpstas apgriezienu skaits, min-1

Tehniskie dati/Modeļi
Stiprināšanas veids
Darba platums, m
Masa, kg
Jaudas patēriņš no, kW/ZS
Vāla platums, m
Pļaušanas agregāta amplitūda
Pakarināmo savienojumu kategorija
Jūgvārpstas apgriezienu skaits, min-1

Tehniskie dati/Modeļi
Stiprināšanas veids
Vilces stāvoklis
Darba platums, m
Masa, kg
Jaudas patēriņš no, kW/ZS
Vāla platums, m
Piekabināmo savienojumu kategorija
Jūgvārpstas apgriezienu skaits, min-1
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Splendimo Classic
165
1,65
450
29/40
0,80-1,40
II
540

205

240

280

Uzkarināma
2,05
2,40
2,80
480
555
585
33/45
37/50
40/55
1,20-1,80 1,60-2,15 1,80-2,55
-50°/+90° vertikālā virzienā
II
II
II
540
540
540

320

Stiprināšanas veids
3,20
670
44/60
2,00-2,95
II
540

Splendimo M
280 M
2,80
760
48/65
1,60-2,20
II
540

320 M

360 M

Uzkarināma
3,20
3,60
815
860
51/70
55/75
2,10-2,60
3,00-3,35
-20°/+20° vertikālā virzienā
II
II
1000
1000

900 M
8,85
1 690
99/135
2,10-2,60
II
1000

Splendimo MC
280 M
2,80
880
44/60
0,70-2,40
II
540

320 M

360 M

Uzkarināma, ar mīkstinātāju
3,20
3,60
925
995
51/70
66/90
1,20-2,80
1,40-3,20
-20°/+20° vertikālā virzienā
II
II
1000
1000

900 M
8,90
2 100
125/170
1,40-3,20
II
1000

Splendimo P/PC
550 P
Piekabināma
Centrā
5,50
2 860
70/95
4,
II
1000

281 PC

320 PC

Tehniskie dati/Modeļi

321 PC

Piekabināma, ar mīkstinātāju
Kreisajā pusē
Centrā
Kreisajā pusē
2,80
3,20
3,20
1 650
1 940
1 900
51/70
59/80
59/80
1,10-2,80
1,30-3,20
1,30-3,20
II
II
II
540/1000
540/1000
540/1000

Darba platums, m
Masa, kg
Jaudas patēriņš no, kW/ZS
Vāla platums, m
Transporta platums, m
Jūgvārpstas apgriezienu skaits, min-1

Splendimo F/FC
240 F

280 F

320 F

Uzkarināma priekšā
2,40
755
37/50
1,20-2,15
2,70
1000

280 FC

320 FC

Uzkarināma priekšā, ar
mīkstinātāju

2,80
810
44/60
1,40-2,55
3,00

3,20
815
51/70
2,95
3,00

2,80
845
51/70
1,20-2,80
3,00

3,20
1 055
59/80
1,20-3,20
3,00

1000

1000

1000

1000

Rotācijas ārdītāji „Lely Lotus” • Nīderlande
Līdz 50% lielāks ražīgums • Slīpi pirksti ļoti saudzīgai apgriešanai • Aizsardzība pret aptīšanos AWS

Uzkarināmi un piekabināmi 4–12 rotoru „Lely Lotus” ārdītāji izceļas ar stabilu augsnes virsmas kopēšanu un traktora šasijai precīzi sekojošu konstrukciju.

 Rotoru pirkstu turētāju gali „Lely Lotus” ārdītājos ir pagriezti tā, lai pirksti
ar augsnes virsmu veidotu 48° leņķi.

 Ieliektas formas elastīgi pirksti, pateicoties īpašai kustības trajektorijai,
neaizskar augsni un nenotraipa zāli ar zemi.
Patentēta „Lely Lotus” ārdītāju pirkstu forma un stāvoklis ļauj savākt, pacelt
un izmest daudz vairāk zaļās masas, tāpēc apgriešanas efektivitāte ir ļoti
augsta.
„Lely Lotus” pirksti var uzmest zāli augstu un tālu no agregāta. Slapja zāle ir
smagāka, tāpēc tā tiek mesta tālāk un nokrīt uz sausākas masas. Tāpat tiek
nodrošināta lieliska vāla samaisīšana.
Īpašie „Lely Lotus” ārdītāju pirksti sniedz lieliskas iespējas ikvienam lietotājam: pierādīts, ka, pateicoties īpašā formā izliektajiem pirkstiem, šīs mašīnas augus apstrādā par 50% vairāk nekā ārdītāji ar parastiem, taisniem
pirkstiem.

 Ārdot lauku malās vai grāvmalās, ārējos rotējošos pirkstus iespējams

 Visos „Lotus” modeļos ir uzstādīta sistēma aizsardzībai pret aptīšanos

iestatīt tālākajā stāvoklī, tāpēc zāli tie metīs tālāk no malas – lauka robežas
paliek tīras, vienlaicīgi labāk tiek samaisīta apžuvusī zāles masa.
 Ļoti stabila konstrukcija, kas nodrošina augstu ražīgumu. Visos uzkarināmajos „Lely Lotus” ārdītājos ir uzstādīta braukšanas monitorēšanas „Stabilo” ar ne mazāk kā četrām elastīgām un divām savienojuma caurulēm.
Piekabināmajos ārdītājos analoģisku funkciju veic piekabināšanas dīsele.
Šie risinājumi nodrošina traktora trajektorijas kustības stabilitāti, tāpēc
ārdītāji var strādāt ar lielākajiem ātrumiem.
 Ļoti grūtiem darba apstākļiem piemēroti ar rūdītiem ieliktņiem.
 Lielāks nekā parasti rotoru diametrs ir priekšrocība, ārdot garu zāli.
Lielāks griešanās ātrums ļauj tālāk aizsviest masu.
 Attiecīgi nelieli rotoru apgriezieni, lai izvairītos no zāles masas zaudējumiem.
 Viegli iestatāms rotoru sagāzuma leņķis vālu izkliedēšanai vai apgriešanai. Iespējami četri vai pieci fiksēti atbalsta rotoru ritentiņu stāvokļi. Tie
maināmi, pārliekot aizbāzni.
 Rotoru augstums ir viegli regulējams ar bezpakāpju centrālo vilcējstieni
vai iestatāms 4–5 pakāpēs. Ja tiek strādāts par zemu vai rotors slikti kopē
augsnes virsmu, siens tiek notraipīts ar zemi.

(AWS) – veiksmīgs risinājums, kas pasargā balstošos rotora ritentiņus no
zāles aptīšanās. No ritentiņiem zāle vispirms nokļūs U veida silītēs un tikai
pēc tam tiek nomesta uz zemes.
 Ātra pāreja no transporta stāvokļa uz darba stāvokli: pat 12 rotoru, 15
m darba platuma ārdītājs „Lely Lotus 1500” darba stāvoklī ir novietojams
40 s laikā.
 Daudzfunkcionāls agregāts siena apstrādei: divu vai četru rotoru grābeklis-ārdītājs „Lely Lotus Combi”.
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Lotus Stabilo

Tehniskie dati/Modeļi

520

600

675

5,20

6,00

6,75

770

Stiprināšanas veids

770(+)

900

900(+)

7,70

9,00

9,00

Uzkarināms

Darba platums, m
Masa, kg

7,70

690

820

960

1 000

1 035

1 300

1 300

Jaudas patēriņš no, kW/ZS

40/55

44/60

48/65

55/75

55/75

73/100

73/100

Rotoru un turētāju skaits

4x6

4x8

6x6

6x6

6x7

8x5

8x6

II

II

Rotora stāvokļa leņķis

10°-17°

Rotora stāvoklis

Pieci stāvokļi, iestatāmi, pārliekot aizbāzni

Pakarināmo savienojumu kategorija

II

II

II

Jūgvārpstas apgriezienu biežums, min-1

II

II

400-450 (maksimālais 540)

Lotus

Tehniskie dati/Modeļi

770 P

900

900 Profi

Darba platums, m

7,70

9,00

9,00

10,20

10,20

10,20

Masa, kg

1 450

2 000

2 110

2 180

2 160

2 240

Jaudas patēriņš no, kW/ZS

37/50

40/55

40/55

44/60

44/60

44/60

Rotoru un turētāju skaits

6x6

8x6

8x6

8x7

8x7

8x7

Stiprināšanas veids

1020 S

10°-17°

Rotora stāvoklis

Četri stāvokļi, iestatāmi, pārliekot aizbāzni

Pakarināmo savienojumu kategorija

Jūgierīce

II

Jūgierīce

Lotus Combi

Lotus 1500

Stiprināšanas veids

1500

1500
Profi

Piekabināms

Darba platums, m

15,0

15,0

Masa, kg

3 450

4 070

Jaudas patēriņš no, kW/ZS

73/100

73/100

Rotoru un turētāju skaits

12 x 7

12 x 7

Rotora stāvokļa leņķis

10°-17°

Tehniskie dati/Modeļi
Stiprināšanas veids

300

Uzkarināms
grābeklis ārdītājs
3,0

6,0

Masa, kg

330

930

Jaudas patēriņš no, kW/ZS

26/35

44/60

Rotoru un zaru skaits

2x8

4x8

Rotora stāvokļa leņķis

Pieci stāvokļi,
iestatāmi, pārliekot
aizbāzni

Rotora stāvoklis

Pakarināmo savienojumu kategorija

Jūgierīce

Pakarināmo savienojumu kategorija

II

400-450
(maksimālais 540)

600
Stabilo

Darba platums, m

Rotora stāvoklis

Jūgvārpstas apgriezienu skaits, min-1

II

400-450 (maksimālais 540)

-1

Tehniskie dati/Modeļi
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1020 Profi

Piekabināms

Rotora stāvokļa leņķis

Jūgvārpstas apgriezienu skaits, min

1020

Jūgvārpstas apgriezienu biežums, min-1

10°-17°
Četri stāvokļi,
iestatāmi, pārliekot
aizbāzni
II

II

400-450
(maksimālais 540)

Rotācijas grābekļi „Lely Hibiscus” • Nīderlande
„Ro-tine” atsperzobi – 15% augstāks ražīgums • Darba platums no 3,20 līdz 14,80 m

Ražīgi un uzticami „Lely Hibiscus” grābekļi, piemēroti jebkādas saimniecības vajadzībām un darba apjomiem. Ražošanā ir uzkarināmi, pusuzkarināmi un piekabināmi viena, divu vai četru rotoru grābekļi, kuru darba platums
ir no 3,20 līdz 14,80 m. „Lely” grābekļi atkarībā no modeļa spēj veidot no
1,10–1,40 līdz 1,30–3,50 m platus centrālos vai sānu vālus.

 Paredzēti traktoriem ar jaudu no 50 ZS.
 Ļoti plaša grābekļu izvēle: uzkarināmi, pusuzkarināmi un piekabināmi
viena, divu vai četru rotoru grābekļi, kas veido centrālo vai sānu vālu.

 Efektīva moduļu „Master” piedziņa ar vienpakāpes vai divpakāpju reduktoru.

 Trīs rotoru tipi::
•
•

„Classic”: 11 zaru, piedziņas asis no hroma un tērauda sakausējuma,
neregulējama rullīšu sliede.
„Master”: moduļu konstrukcija, 11 vai 13 noņemami jaunas formas
zari, piedziņas asis no hroma un tērauda sakausējuma, regulējama
riteņu sliede, ļoti gari reduktora eļļas maiņas intervāli (aprēķināts
līdz 1000 ha).

•

„Profi”: moduļu konstrukcija, 15 noņemami zari, pieci komplekti dubultu atsperzobu uz katra zara, piedziņas asis no hroma un tērauda
sakausējuma, ilgmūžīgi piedziņas rullīšu gultņi, regulējama riteņu
sliede, ļoti gari reduktora eļļas maiņas intervāli.
 Dubulti izliekti „Ro” tipa atsperzobi saudzīgi pārvieto lielu daudzumu
zāles, nenotraipot to ar zemi. Patentētas formas zobi nodrošina līdz 15%
augstāku grābšanas ražīgumu.
 Pie katra zara piemontēti četri vai pieci komplekti ar atsperzobiem,
katram ir pa trim cilindriskām vītnēm. „Ro” tipa zobi ir visu „Lely Hibiscus”
grābekļu standartaprīkojumā.
 Grābekļa zari ir izgatavoti no nodilumizturīga ar hromu sakausēta tērauda.
 Labi aizsargāti rotori un gari – 480 mm – grābekļa zaru turētāji.
 Regulējama rullīšu sliede zobu stāvokļa regulēšanai grābšanas laikā,
pirms vāla un aiz tā.
 Neierobežotas iespējas ar piekabināmajiem „Hibiscus Vario” sērijas
grābekļiem: bezpakāpju regulējams darba platums un plaša darba režīmu
izvēle. Piemēram, ar diviem blakus braucieniem var izveidot vienu lielu vālu
(ar „Hibiscus 765 SD Vario” – 15,20 m).
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 Atkarībā no modeļa „Vario” ļauj izvēlēties vienu no divām grābšanas
stratēģijām, piemēram „Lely Hibiscus 765 SD Vario”:
• 7,60 m platumā tiek veidots viens vāls vai 8,30 m platumā tiek veidoti divi vāli.
• 5,00 vai 7,60 m platumā tiek veidots viens vāls vai, laideni mainot
platumu 5,00–7,60 m robežās, tiek veidots viens vāls.
 Automātiskā „Lely Hibiscus 1515 CD Profi” rotoru vadība ļauj elastīgi
piemērot agregātu darbam lauka malās – vajadzīgajā brīdī grābekļa rotori automātiski tiek pacelti un nolaisti. Plaša atbalsta riteņu stāvokļa regulēšana un nesalīdzināma rotoru gaitas stabilitāte ļauj operatoram veikt straujus pagriezienus.
Uzsākot darbu vai apgriežoties lauka galā, grābekļa rotori tiek nolaisti iepriekš iestatītā darba stāvoklī. „Lely Hibiscus 1515 CD Profi” grābekļa vadības sistēma ir sagatavota darbam ar traktoriem, kam ir „ISO-Bus” līnija.

 Labai augsnes kopēšanai rotora ratiņiem var būt līdz sešiem atbalsta
riteņiem. Šāda šasija nodrošina stabilu rotora gaitu pat paugurainos laukos.
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Tehniskie dati/Modeļi
Stiprināšanas veids
Darba platums, m
Vāla platums, m
Masa, kg
Jaudas patēriņš no, kW/ZS
Rotoru skaits
Grābekļa zaru skaits
Zobu skaits uz zara
Tehniskie dati/Modeļi
Stiprināšanas veids
Darba platums, m
Vāla platums, m
Masa, kg
Jaudas patēriņš no, kW/ZS
Rotoru skaits
Grābekļa zaru skaits
Zobu skaits uz zara
Tehniskie dati/Modeļi
Stiprināšanas veids
Darba platums (viens vāls), m
Vāla platums (viens vāls), m
Darba platums (divi vāli), m
Vāla platums (divi vāli), m
Masa, kg
Jaudas patēriņš no, kW/ZS
Rotoru skaits
Grābekļa zaru skaits
Zobu skaits uz zara
Tehniskie dati/Modeļi
Stiprināšanas veids
Darba platums, m
Vāla platums, m
Masa, kg
Jaudas patēriņš no, kW/ZS
Rotoru skaits
Grābekļa zaru skaits
Zobu skaits uz zara
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425 S
3,20-4,25
1,10-1,40
705
48/65
1
11

Hibiscus S/P
455 S
785 S
Uzkarināms
3,50-4,55
3,80-4,75
1,10-1,40
1,10-1,40
765
850
51/70
59/80
1
1
11
13
Četri dubultie zobi

745 CD
6,85-7,35
1,25/1,75
1 865
44/60
2
11

655 SD Classic
5,80-6,50
1,20-1,50
—
—
2 225
48/65
2
11

Hibiscus CD Vario
815 CD
Piekabināms
7,45-7,95
1,25/1,80
2 080
48/65
2
11
Četri dubultie zobi
Hibiscus SD
765 SD
Piekabināms
6,70-7,60
1,20-1,80
—
—
2 900
55/75
2
13
Četri dubultie zobi

485 P
Pusuzkarināms
3,80-4,75
1,10-1,40
875
37/50
1
13

915 CD
8,00-9,00
1,20/2,20
2 545
51/70
2
13

765 SD Vario
5,00-7,60
1,20-1,80
8,30
1,20-1,80
3 040
55/75
2
13

Hibiscus CD Profi
1015 CD Profi +
1515 CD Profi
Piekabināms
9,20-10,20
9,20-10,20
11,00-14,80
1,50-2,50
1,50-2,50
1,30-3,50
4 755
4 755
5 820
74/100
74/100
90/120
2
2
4
15
15
11+13
Pieci dubultie zobi
Četri dubultie zobi

1015 CD Profi

Ruļļu prese „Lely Welger” ar pastāvīga tilpuma presēšanas kameru • Vācija
Par 25% ražīgāki bezizciļņu savācēji • Smalcinātāji „Xtracut17” un „Xtracut25” • Cilindri „Powergrip”

Daudzu gadu „Lely Welger” pieredze zaļās masas un siena presēšanas jomā
ļauj piedāvāt tikai efektīvus un progresīvus tehniskos risinājumus. To, ka
„Lely Welger” ražotās ruļļu preses ir augstākās klases mašīnas, pierāda citu
uzņēmumu izteiktā vēlme iegādātās licences atļaujai izmantot progresīvos
„Lely Welger” tehniskos risinājumus.
„Lely Welger RP 245” sērijas ruļļu preses ar pastāvīga tilpuma presēšanas
kameru jau vairākus gadus pēc kārtas ir populārākās „Lely Welger” preses
ne tikai Lietuvā, bet arī vispār populārākās preses ar pastāvīga tilpuma presēšanas kamerām.

 Divas prešu grupas: ar triju tipu smalcinātāja agregātiem un bez smalcinātāja (RP 202 sērija). Atkarībā no modeļa iespējami trīs dažādu konstrukciju un platumu savācēji: 1,50, 2,00 un 2,25 m.
 Jaunas konstrukcijas piecu rindu, bezizciļņu 2,25 m platuma cilindra
pirkstu savācējs. Savācēja pirksti – 5,6 mm diametrā, attālums starp tiem –
64 mm. Virs savācēja uzstādīts pastiprināts masas saspiedējcilindrs ar papildu gultņu aizsardzību pret triecienu slodzēm.
Jaunais savācējs ir par 25% ražīgāks nekā iepriekšējie.

 Ir saglabāts kompakts vienpakāpes „Powersplit” reduktors, galvenais
mehāniskās jaudas pārneses elements. Tas ir divplūsmu. Jūgvārpstas jauda
tieši tiek novirzīta uz presēšanas kameru un savācēju. Tā ir ne tikai laika, bet
arī intensīvi strādājošu darbuzņēmēju novērtēta konstrukcija, kas samazina
jaudas un degvielas patēriņu un apkalpošanas izmaksas.
 Zvaigznīšu rotora piedziņa – tiešā, no „owersplit reduktora”, nodrošinot
mazākus jaudas zaudējumus.
 Presēs ir uzstādīts uzņēmuma amortizēts, hidrauliski attālināti vadāms
piegādes kanāla dibens „HydroFlexControl”. Priekšējais, tieši aiz rotora izvietotais dibena gals, ir elastīgi iestiprināts. Tas ir lielisks aizsarglīdzeklis pret
iestrēgšanu un mehāniskiem bojājumiem, ko var radīt iekļuvušie akmeņi.
Pie tam ir iespējams strādāt ar lielākiem tehniskajiem ātrumiem, nodrošinot lielāku preses caurlaides spēju. Iestrēgstot rotoram, hidrauliski nolaižot
kanāla dibenu, vienkārši un ērti var noņemt masu no presēšanas kameras.
 Augstākai presēšanas efektivitātei var izvēlēties vienu no trim
smalcināšanas agregātiem: ar 13 „Mastercut13”), 17 („Xtracut17”) vai
25 („Xtracut25”) nažiem.

www.ivabalteagro.lv

Operators no vadības termināļa var nolaist visus nažus vai izvēlēties to vēlamo kombināciju. Piemēram, 25 nažu smalcinātājā var izvēlēties 0-12-1325 nažus. Smalcinātājs līdz 12% palielina masas tilpumu rullī, ietaupa ruļļa
aptīšanai nepieciešamo materiālu, plēvi, samazina kopējās masas transportēšanas izmaksas.

 Patentētas konstrukcijas, pret saspiešanu izturīgi presēšanas kameras
cilindri „Powergrip” ar desmit gareniskām malām papildu izturībai. Cilindri izgatavoti no ļoti izturīga 3,2 mm bieza lokšņu tērauda, to virspusē nav
izturību mazinošu metināšanas šuvju.
 Visu cilindru piedziņā izmantoti no putekļiem labi pasargāti, pastiprināti rullīšu gultņi, „Profi” versijā – divrindu.
 Ruļļa aptīšana ar tīklu („Varionet”) vai saiti („Variotwin”). Sistēma ELS vieglai drošības tīkla spoles pārcelšanai darba stāvoklī.
 Ērta apkope – cilindru gultņu eļļošanas līnijas savienotas vienā sadalītājā. Uzstādīta automātiskā ķēdes eļļošanas sistēma.
 Uzticams mehāniskais aizmugurējā pārsega fiksators nodrošina lielāku
masas blīvumu rullī.
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Tehniskie dati/Modeļi
Ruļļa diametrs, m
Ruļļa platums, m
Ruļļu presēšanas kameras tilpums, m³
Savācēja gabarītu platums, m
Savācēja darba platums, m
Cilindru skaits presēšanas kamerā
Jaudas patēriņš no, kW/ZS
Jūgvārpstas apgriezienu skaits, min-1
Preses izmēri: garums/platums/augstums, m
Aptīšana ar saiti „Variotwin”
Aptīšana ar tīklu „Varionet”

Tehniskie dati/Modeļi
Ruļļa diametrs, m
Ruļļa platums, m
Ruļļu presēšanas kameras tilpums, m³
Savācēja platums, m
Savācēja darba platums, m
Cilindru skaits presēšanas kamerā
Jaudas patēriņš no, kW/ZS
Jūgvārpstas apgriezienu skaits, min-1
Preses izmēri: garums/platums/augstums, m
13 nažu smalcināšanas agregāts „Mastercut13”
17 nažu smalcināšanas agregāts „Xtracut17”
25 nažu smalcināšanas agregāts „Xtracut25”
Aptīšana ar saiti „Variotwin”
Aptīšana ar tīklu „Varionet” + ELS

RP 202
RP 202 Classic
1,25
1,23
1,50
1,50
1,15
18
33/45
540
4,30/2,30/2,42

RP 202 Special
1,25
1,23
1,50
2,00
1,60
18
36/50
540
4,30/2,34/2,42









RP 245
RP 202
RP 245 Profi
1,25
1,25
1,23
1,23
1,50
1,50
2,00/2,25
2,00/2,25
1,60/1,86
1,60/1,86
18
18
50/68
65/88
540
540
4,98/2,32-2,70/2,76
4,98/2,32-2,70/2,76








—











 Standarta aprīkojums;  Aprīkojums pēc izvēles

HydroFlexControl
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Ruļļu prese „Lely Welger” ar mainīgā tilpuma presēšanas kameru • Vācija
Par 25% ražīgāki bezizciļņu savācēji • Smalcinātāji „Xtracut17” un „Xtracut25”

not lielāku preses caurlaides spēju. Iestrēgstot rotoram, hidrauliski nolaižot
kanāla dibenu, viegli un ērti var noņemt masu no presēšanas kameras.
 Augstākai presēšanas efektivitātei var izvēlēties vienu no trim smalcināšanas agregātiem: ar 13 („Mastercut13”), 17 („Xtracut17”) vai 25
(„Xtracut25”) nažiem.
Operators no vadības termināļa var nolaist visus nažus vai izvēlēties to vēlamo kombināciju. Piemēram, 25 nažu smalcinātājā var izvēlēties 0-12-1325 nažus. Smalcinātājs līdz 12% palielina masas tilpumu rullī, ietaupa ruļļa
aptīšanai nepieciešamo materiālu, plēvi, samazina kopējās masas transportēšanas izmaksas.

 Presēšanas kamerā ir četras platas, simetriskas konstrukcijas, 11 m garas
„Lely Welger” ruļļu preses ar mainīgā tilpuma presēšanas kameru ir universālas un tehniski progresīvākās ruļļu preses tirgū, tās nodrošina augstu ražību.
Masas blīvums rullī ir viens no mašīnas progresivitātes rādītājiem. Pēc neatkarīgā lauksaimniecības izdevuma „ATR Express” (Polija) veiktā 20 prešu
salīdzinājuma, kuram „Lely Welger” piešķīra divas mašīnas – mainīgās kameras presi „RP 445” un mainīgās kameras presi ietinēju „RPC 445 Tornado”, rezultāti liecināja, ka vītinātās zāles blīvums abos „Lely Welger” mašīnu
sapresētajos ruļļos ir visaugstākais. Piemēram, „Lely Welger RP 445” sapresētā ruļļa masa sasniedz 627 kg, t. i., par 30% pārsniedzot visu salīdzinošā
testa dalībnieku prešu ruļļu masas vidējo rādītāju. Labums lauksaimniekam
ir taustāms: vienādas masas presēšanai izlietots mazāk tīkla, plēves, kā arī
transportēšanas un uzglabāšanas izmaksas ir zemākas. Arī zaļbarības kvalitāte ir labāka, jo rullī ir mazāk gaisa, vītinātas zāles masas smarža, garša
un uzturvērtība ilgāk saglabājas bez izmaiņām. Tāpēc papildu investīcijas
atmaksājas kā lielāks piena un gaļas daudzums, kā arī augstāka to kvalitāte.

 Divas prešu grupas: ar triju tipu smalcinātāja agregātiem un bez smalcinātāja (sērija RP 415). Atkarībā no modeļa iespējami divi dažāda platuma
savācēji: 2,00 un 2,25 m.

lentes bez savienojumiem. 28,5 cm platā un 8 mm biezā lente ir izgatavo-

 Jaunas konstrukcijas piecu rindu bezizciļņu 2,25 m platuma cilindra ta no dubulta neilona un trīskārša kaučuka kārtas. Tas nodrošina saudzīgu

pirkstu savācējs. Savācēja pirksti – 5,6 mm diametrā, attālums starp tiem – un klusu darbu, īpašu izturību (svarīgi presējot liela blīvuma ruļļus!) un
64 mm. Virs savācēja uzstādīts pastiprināts masas saspiedējcilindrs ar papil- ilgmūžību.
du gultņu aizsardzību pret triecienu slodzēm.
 Hidrauliskā pastāvīgā spiediena regulēšana NSS nodrošina pastāvīgu
Jaunais savācējs ir par 25% ražīgāks nekā iepriekšējie.
augstu masas blīvumu neatkarīgi no presējamā ruļļa diametra, t. i., neat Kompakts vienpakāpes „Powersplit” reduktors, galvenais mehāniskās karīgi no tā, kāda diametra ruļļi – minimālā (0,6 m) vai maksimālā (1,60–
jaudas pārneses elements, ir saglabāts. Tas ir divplūsmu. Jūgvārpstas jauda 2,00 m) – tiek presēti, – masas blīvums vienmēr būs ne tikai vienāds, bet arī
tieši tiek novirzīta presēšanas kamerai un savācējam. Tā ir ne tikai laika, bet lielākais visu analoģiskas klases mašīnu vidū. To pierāda vēl viens mainīgās
arī intensīvi strādājošu darbuzņēmēju novērtēta konstrukcija, kas samazina kameras prešu salīdzinošais tests: ar „Lely Welger RP 445” kviešu salmi no
1 ha platības ar ražīgumu 4 t/ha tika sapresēti 12 ruļļos (ø1,6 m), ar citu
jaudas un degvielas patēriņu un apkalpošanas izmaksas.
 Zvaigznīšu rotora piedziņa – tiešā, no „Powersplit” reduktora, nodrošinot ražotāju mašīnām – no 12 (taču ø1,8 m) līdz 18 (ø1,6 m) ruļļos.
mazākus jaudas zaudējumus. Preses rotora piedziņā izmantota ilgmūžīga  Ar lielākajām „Lely Welger” mainīgās kameras presēm RP 535 un 545 var
satīt līdz 2,0 m diametra ruļļus.
divrindu (2 x 1”) ķēde „Doublex”.
 Presēs uzstādīts uzņēmuma amortizēts, hidrauliski attālināti vadāms  Ruļļa aptīšana ar tīklu („Varionet”) vai saiti („Variotwin”). Sistēma ELS viepiegādes kanāla dibens „HydroFlexControl”. Priekšējais, tieši aiz rotora iz- glai drošības tīkla spoles pārcelšanai darba stāvoklī.
vietotais dibena gals, ir elastīgi iestiprināts. Tas ir lielisks aizsarglīdzeklis pret  Ērta apkope, pateicoties automātiskajai ķēdes eļļošanas sistēmai
iestrēgšanu un mehāniskiem bojājumiem, ko var radīt iekļuvušie akmeņi.  Uzticams mehāniskais aizmugurējā pārsega fiksators, kas nodrošina
Pie tam ir iespējams strādāt ar lielākiem tehniskajiem ātrumiem, nodroši- lielāku masas blīvumu rullī.

www.ivabalteagro.lv
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Tehniskie dati/Modeļi
Ruļļa diametrs, m
Ruļļa platums, m
Ruļļu presēšanas kameras tilpums, m³
Savācēja gabarītu platums, m
Savācēja darba platums, m
Lenšu skaits presēšanas kamerā
Jaudas patēriņš no, kW/ZS
Jūgvārpstas apgriezienu skaits, min-1
Preses dati: garums/platums/augstums, m
13 nažu smalcināšanas agregāts „Mastercut13”
17 nažu smalcināšanas agregāts „Xtracut17”
25 nažu smalcināšanas agregāts „Xtracut25”
Aptīšana ar saiti „Variotwin”
Aptīšana ar tīklu „Varionet”
Tehniskie dati/Modeļi
Ruļļa diametrs, m
Ruļļa platums, m
Ruļļu presēšanas kameras tilpums, m³
Savācēja gabarītu platums, m
Savācēja darba platums, m
Lenšu skaits presēšanas kamerā
Jaudas patēriņš no, kW/ZS
Jūgvārpstas apgriezienu skaits, min-1
Preses dati: garums/platums/augstums, m
13 nažu smalcināšanas agregāts „Mastercut13”
17 nažu smalcināšanas agregāts „Xtracut17”
25 nažu smalcināšanas agregāts „Xtracut25”
Aptīšana ar saiti „Variotwin”
Aptīšana ar tīklu „Varionet”
 Standarta aprīkojums;  Aprīkojums pēc izvēles
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RP 400
RP 415
RP 445
0,90-1,60
0,90-1,60
1,23
1,23
2,50
2,50
2,00/2,25
2,00/2,25
1,60/1,86
1,60/1,86
Četras, bez savienojumiem
52/70
60/80
540
540
4,98/2,40/2,75
4,98/2,40/2,75

—

—

—








RP 500
RP 535
RP 545
1,10-2,00
1,10-2,00
1,23
1,23
4,00
4,00
2,00/2,25
2,00/2,25
1,60/1,86
1,60/1,86
Četras, bez savienojumiem
97/130
97/130
540
540
4,98/2,40/2,75
5,23/2,40/3,15

—
















2,0 m

Ķīpu preses „Lely Welger Delta” • Vācija
Smalcinātājs „Xtracut25” • Ķīpas garums 2,50 m, platums – līdz 1,20 m • Divasu piedziņas šasija

 Vienmērīga noslodze visiem četriem riteņiem (izņemot modeli D 4006),
sadalošā divasu šasija ar uzticamu triecienu amortizāciju. Velkošie aizmugurējās ass riteņi precīzai traktora gaita ar hidraulisko atslēgu. Visi četri riteņi ar pneimatiskajām vai hidrauliskajām bremzēm.
 Pārbaudīts, laika pārbaudi izturējis sasējējs, kurā tiek sasiets ķīpas saites
mezgls un no cilpas tiek norauts virzuļa stumtais rullis. Noraušanas jaudu
un mezgla izturību var regulēt, saspiežot cilpas spailes. Sasējējam der visas
parastās kvalitātes saites.
 Sējējmehānismā ir izmantoti gultņi, kuriem nav nepieciešama apkope.
 Centrālā presēšanas mehānisma eļļošanas sistēma ar kopējo eļļošanas
sadalītāju visiem preses virzuļu rullīšiem.
 Elektrohidrauliski vadāma ķīpas izstumšanas rene saudzīgai ķīpas
izstumšanai.
Piekabināmas, nepārtrauktas virzuļu darbības „Lely Welger” ķīpu preses ir
īpaši piemērotas lielu saimniecību un darbuzņēmēju vajadzībām. Mašīna
piemērota lielapjoma darbiem. Pie tam taisnstūra ķīpā masas blīvums ir pastāvīgs, bet pati ķīpa – stabila. Pārgriežot ķīpas saiti, tā izārdās pati no sevis.
Apvītinātas zāles zaļbarība taisnstūrveida ķīpā ir labākas kvalitātes nekā
rullī. To nosaka lielāks masas blīvums un mazāks gaisa daudzums ķīpā. „Lely
Welger Delta” – profesionāla izvēle!

 Divas prešu grupas: ar vienas vai divasu šasiju, ar smalcinātāju vai bez tā.
 Efektīva automātiskās jaudas pievades aizsardzība pret pārslodzēm „Powerfeed”, veidota no spararatā uzstādītām drošības uzmavām. Pārsniedzot
pieļaujamo slodzi, jaudas pievade presēšanas mehānismā tiek pārtraukta
automātiski, vienlaicīgi apturot arī savācēja piedziņu. Atkārtoti jaudas pievade palaižama automātiski, vienlaicīgi uzsākot masas uzkrāšanos.
 Kardāna jaudas ievadei izmantots lodveida gultnis, kas nodrošina ne
tikai netraucētu preses darbību, bet arī labi slāpē vibrācijas, kas tiek novirzītas uz mašīnas korpusu.
 Plats 2,25 m cilindra pirkstu savācējs. Savācēja pirksti – 5,6 mm diametrā, attālums starp tiem – 64 mm. Virs savācēja uzstādīts pastiprināts masas
saspiedējcilindrs ar papildu gultņu aizsardzību pret triecienu slodzēm.
 Presēs uzstādīts uzņēmuma amortizēts, hidrauliski attālināti vadāms
piegādes kanāla dibens „HydroFlexControl”. Priekšējais, tieši aiz rotora izvietotais dibena gals, ir elastīgi iestiprināts. Tas ir lielisks aizsarglīdzeklis
pret iestrēgšanu un mehāniskiem bojājumiem, ko var radīt iekļuvušie
akmeņi. Pie tam iespējams strādāt ar lielākiem tehniskajiem ātrumiem,
nodrošinot lielāku preses caurlaides spēju. Iestrēgstot rotoram, hidrauliski nolaižot kanāla dibenu, viegli un ērti var noņemt masu no presēšanas
kameras.

 Augstākai presēšanas efektivitātei var izvēlēties smalcinātāju „Xtracut25”
ar 25 nažiem.
Operators no vadības termināļa var nolaist visus nažus vai izvēlēties to vēlamo kombināciju. 25 nažu smalcinātājā var izvēlēties 0-12-13-25 nažus. Smalcinātājs līdz 12% palielina masas tilpumu ķīpā, ietaupa ķīpas aptīšanai nepieciešamo materiālu, samazina kopējās masas transportēšanas izmaksas.

 Saites patēriņš ķīpām:
Ķīpas garums/Modeļi

D 4006 un D 4060

D 6006 un D 6060

1,60 m

19,30 m

29,00 m

2,00 m

22,50 m

33,75 m

2,25 m

26,50 m

39,75 m

Tehniskie dati/Modeļi
Stiprināšanas veids, šasija
Ķīpas platums x augstums, m
Ķīpas garums, m
Saites patēriņš, m/kg
Rezerves saites spoļu skaits
Jūgvārpstas apgriezienu biežums, min-1
Jaudas patēriņš no, kW/ZS
Savācēja gabarītu platums, m
Savācēja darba platums, m
25 nažu smalcināšanas agregāts „Xtracut25”

D 4006
Piekabināma,
vienass šasija
0,8 x 0,7
0,90-2,50
130
16
1 000
77/105
2,25
1,86
—

Delta 4000/6000
D 4060
D 6006
D 6060
Piekabināma, divasu šasija
0,8 x 0,7
0,90-2,50
130
16
1 000
77/105
2,25
1,86


1,20 x 0,70
0,90-2,50
130
24
1 000
92/125
2,25
1,86
—

1,20 x 0,70
0,90-2,50
130
24
1 000
92/125
2,25
1,86
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Piekabināmi un uzkarināmi „Lely Attis” ruļļu ietinēji • Vācija
Četri tipi • Piemēroti 500–750 mm platai plēvei • Iespējams ietīt līdz 1,60 m diametra ruļļus
 PT 160 un PS 160 ietinējos ir iebūvēta aktīvā ruļļu nolaišanas sistēma, kas
nodrošina saudzīgu ruļļa nolaišanu uz zemes, nebojājot plēvi. Ir trīs rezerves plēves turētāji.
 Unikālas konstrukcijas uzkarināms ruļļu ietinējs „Attis HR 16” ir uzstādāms
uz aizmugurējā vai frontālā traktora pacēlāja. Rullis tiek ne tikai droši pacelts,
bet darba laikā tiek noturēts stabilā stāvoklī. Visas darbības ir automatizētas,
taču iespējams izmantot arī manuālo vadību. Ar ērti izmantojamo ietinēju
var ietīt ruļļus, kuru diametrs ir no 1,10 līdz 1,60 m un platums no 1,15 līdz
1,25 m. Maksimālais paceļamā ruļļa svars – līdz 1500 kg.
Beidzot ietīšanu, plēve netiek pārrauta, bet vienmērīgi nogriezta visā garumā. Hidrostatiskās virsējās ietinēja caurules ar piedziņu ļauj vienmērīgi palielināt ietīšanas ātrumu. Iespējams izmantot kā 500, tā arī 750 mm platu plēvi.

„Attis PT 130”, PT 160 un PS 160 ir trīs jauni, piekabināmi galda „Lely” ruļļu
ietinēji dažādu lielumu un vajadzību saimniecībām.

 Triju tipu piekabināmi ruļļu ietinēji:
•

„Attis PT 130” – grozāmā galda un ruļļa ietinējs, kurā plēves nostiepējs ir iestiprināts fiksēti.
• „Attis PT 160” ir analoģisks PT 130, taču tajā var būt fiksēti iestiprināts
otrs plēves nostiepējs, kas divas reizes palielina agregāta ražīgumu.
• „Attis PS 160” – grozāmo plēves nostiepēju un ruļļu ietinējs.
 Visos piekabināmajos ietinējos uzmontēti ruļļu dakšu pacēlāji: PT 130
un PT 160 rullis tiek paņemts no sāna, modelī PS 160 – no priekšas. Pateicoties zemu novietotajam galdam un platajām starpsliedēm, visi ietinēji ir
piemēroti darbam paugurainos laukos.
 Bāzes piekabināms ietinējs – PT 130 – ir lieliski piemērots mazām vai
vidējām saimniecībām, kas izmanto pastāvīgās kameras preses. Agregāts
paredzēts 1,20–1,50 m diametra ruļļu (līdz 1,0 t masas) ietīšanai plēvē. Pusautomātiskā ietinēja vadība.
Ir uzstādīti apgriezienu (ar skaņas signālu) un ruļļu skaitītāji un 3 rezerves
plēves turētāji.

 Lai panāktu lielāku stabilitāti, strādājot slīpumā, pārvietojot labās puses
riteni, iespējams palielināt ietinēja „Lely Attis PT 130” starpsliežu platumu.
Transporta ietinēja PT 130 platums – no 2,50 līdz 2,85 m.
 Profesionālai lietošanai paredzētie „Attis PT 160” un PS 160 ietinēji ir
piemēroti 1,5 t smagu ruļļu ietīšanai plēvē, kuru diametrs ir 0,90–1,60 m
un platums 1,25 m (PT 160: 1,25–1,50 m). Ietinēju ražīgums: PT 160 – līdz
60 ruļļu/h (viens rullis 60 sekundēs), PS 160 – līdz 90 ruļļi/h (viens rullis 40
sekundēs).
 Ražīgākajā, lielām saimniecībām un darbuzņēmējiem paredzētajā
modelī „Attis PS 160” dakšu ruļļu pacēlājs un galds ir uzstādīti vienā līnijā.
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Pacēlāja konstrukcija ļauj rulli droši paņemt un transportēt to, braucot ar
lielu tehnoloģisko ātrumu.
 Grozāmu plēves nostiepēju un ruļļu galda konstrukcija PS 160 modelī
ir tāda, lai plēve vienmēr tiktu nostiepta caur ruļļa centru. Bieži ietinot
dažādu diametru ruļļus, iespējams pasūtīt hidraulisko nostiepēju iestatīšanas sistēmu.
 Iespējami divi PT 160 un PS 160 vadības tipi: pusautomātiskais, kad
pilnībā automatizēts ir tikai plēves ietīšanas process, vai automātiskais, kad
viss process no ruļļa pacelšanas līdz tā ietīšanai plēvē tiek uzsākts, tikai vienu reizi nospiežot pogu. Dakšas pacēlājs konstruēts tā, lai, ietinot rulli, uz tā
būtu iespējams uzlikt citu.
 Plēves nostiepēji ir piemēroti 500–750 mm platai plēvei.
PT 130

PT 160

PS 160

Attis PT 160

Tehniskie dati/Modeļi

Attis PT 130

Tips

Grozāmā galda un ruļļu ietinējs

Ruļļa paņemšana
Plēves nostiepēju skaits, gab.
Ietinamā ruļļa diametrs, m
Ietinamā ruļļa platums, m
Maksimālais ietinamā ruļļa svars, t
Jaudas patēriņš no, kW/ZS
Ietinēja ražīgums: - stundā
- laiks viena ruļļa ietīšanai
Izmantojamās plēves platums, mm
Rezerves plēves turētāji, gab.
Transporta dati: garums/platums/augstums, m

No sāna
1
1 vai 2
0,90-1,30
0,90-1,60
1,25
1,25
1,0
1,2
30/41
40/55
60 ruļļi/h
60 ruļļi/h
viens rullis 60
viens rullis 60
sekundēs
sekundēs
500-750
500-750
3
3
4,70/2,55/2,30
5,80/2,30/2,70

Attis PS 160
Grozāmo plēves
nostiepēju un
ruļļu ietinējs
No priekšas
2
1,00-1,60
1,25-1,50
1,5
40/55
90 ruļļi/h
viens rullis 40
sekundēs
500-750
6
4,80/2,55/3,10

„Lely Welger” preses ietinēji ar pastāvīgajām un mainīgajām presēšanas kamerām • Vācija
Divas koncepcijas labākam rezultātam • Iespējams ietīt ruļļus līdz 1,60 m diametrā
vajadzīgajā augstumā (plēve vienmēr tiek nostiepta uz ruļļa centru), bet
„Tornado” vadības sistēma aprēķina gredzena apgriezienu skaitu ap rulli.
Gredzena apgriezienu skaits ar nepieciešamo uzlaides kontroli tiek vadīts
no jauno vadības termināļa.
Tehniskie dati/Modeļi

„Lely Welger” piedāvā divus atšķirīgas konstrukcijas ietinējus: ar pastāvīgā
un mainīgā tilpuma presēšanas kamerām. „Lely Welger RP 445 Tornado” ir
tirgū pirmais mainīgās kameras preses ietinējs. Mašīna veidota no mainīgās
kameras preses un pie tās piemontēta grozāmā plēves nostiepēja un ruļļu
ietinēja. „Lely Welger DA 235/DA 235 Profi” ir klasiska mašīna, kas sastāv no
pastāvīgās kameras preses un pie tās piemontēta grozāmā plēves nostiepēja un ruļļu ietinēja.
„Lely Welger RPC 445 Tornado” pavēra iespējas plēvē ietīt dažādu diametru –
0,9 līdz 1,6 m – ruļļus. Jaunais preses ietinējs ir konstruēts, ņemot vērā mūsdienu lopkopībā nozīmīgu rādītāju – darba apjomu, nezaudējot kvalitatīvas zaļbarības rādītājus.

 Abos preses ietinējos ir jaunas konstrukcijas piecrindu 2,25 m plats cilindra pirkstu savācējs. Savācēja pirksti – 5,6 mm diametrā, attālums starp
tiem – 64 mm. Virs savācēja uzstādīts pastiprināts masas saspiedējcilindrs
ar papildu gultņu aizsardzību pret triecienu slodzēm. Jaunais savācējs ir par
25% ražīgāks nekā iepriekšējie.
 Zvaigznīšu rotora piedziņa – tiešā, no „Powersplit” reduktora, nodrošinot mazākus jaudas zudumus.
 Zvaigznīšu rotora piedziņa – tiešā no „Powersplit” reduktora, nodrošinot
mazākus jaudas zudumus. Preses rotora piedziņā izmantota ilgmūžīga divrindu (2 x 1”) ķēde „Doublex”.
 Presēs uzstādīts uzņēmuma amortizēts, hidrauliski attālināti vadāms
piegādes kanāla dibens „HydroFlexControl”. Priekšējais, tieši aiz rotora izvietotais dibena gals, ir elastīgi iestiprināts. Tas ir lielisks aizsarglīdzeklis pret
iestrēgšanu un mehāniskiem bojājumiem, ko var radīt iekļuvušie akmeņi.
Pie tam ir iespējams strādāt ar lielākiem tehniskajiem ātrumiem, nodrošinot lielāku preses caurlaides spēju. Iestrēgstot rotoram, hidrauliski nolaižot
kanāla dibenu, viegli un ērti var noņemt masu no presēšanas kameras.

 Ērta apkope – cilindru gultņu eļļošanas līnijas savienotas vienā sadalītājā. Uzstādīta automātiskā ķēdes eļļošanas sistēma.

 „RPC 445 Tornado” presēšanas kamerā ir četras platas, simetriskas konstrukcijas, 11 m garas lentes bez savienojumiem. 28,5 cm platā un 8 mm
biezā lente ir izgatavota no dubulta neilona un trīskārša kaučuka kārtas.
Tas nodrošina saudzīgu un klusu darbu, īpašu izturību (svarīgi presējot liela
blīvuma ruļļus!) un ilgmūžību.
 „RPC 445 Tornado” hidrauliskā pastāvīgā spiediena regulēšana NSS nodrošina pastāvīgu augstu masas blīvumu neatkarīgi no presējamā ruļļa diametra. T. i., neatkarīgi no tā, kāda diametra ruļļi tiek presēti – minimālā (0,6 m)
vai maksimālā (1,60 m) –, masas blīvums vienmēr būs ne tikai vienāds, bet
arī lielākais visu analoģiskas klases mašīnu vidū.
 Ruļļu aptīšana ar tīklu („Varionet”) vai ar saitēm („Variotwin” – pieejama
tikai DA 235/„DA 235 Profi”). Sistēma ELS vieglai drošības tīkla spoles pārcelšanai darba stāvoklī.
 Ruļļu nolaidējs uz „RPC 445 Tornado” ietinēja ir konstruēts tā, lai nodrošinātu ātru un vienmērīgu tā nolaišanu, pat strādājot paugurainos laukos.
Rullis ar zemāk uzstādītu ietīšanas galdu tiek nolaists ar īpašiem nolaidējiem. Tā kā tas atrodas apakšā, tas netraucē aizvērties aizmugurējam preses kameras pārsegam.
 „RPC 445 Tornado” ietinamo galdu ieskauj kompakts, grozāms gredzens, kura abos sānos ir iestiprināti plēves nostiepēji ar jaunas konstrukcijas platiem plēves griezējiem. Iemontēti plēves pārtrūkšanas sensori ar
automātisko ietīšanas galda apturēšanas sistēmu. Jaunā konstrukcija ļauj
uzsākt ietīšanu, tiklīdz rullis sasniedz galdu, vēl neaizverot aizmugures pārsegus.
 „Lely Welger RPC 445 Tornado” ietinējs automātiski piemērojas
dažādiem ruļļa diametriem. Katra ruļļa diametrs tiek noteikts, to aptinot
ar tīklu. Izvēloties plēves kārtu skaitu, tās turētāji automātiski tiek nostatīti
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Preses tips
Ietinēja tips
Ruļļa diametrs, m
Ruļļa platums, m
Ruļļu presēšanas kameras tilpums, m³
Savācēja gabarītu platums, m
Savācēja darba platums, m
Tīkla platums, m
Tīkla garums, m
Ietīšanas ražīgums, gab./h
Jūgvārpstas apgriezienu skaits, min-1
Transporta preses ietinēja izmēri:
garums/platums/augstums, m
13 nažu smalcināšanas agregāts
„Mastercut13”
17 nažu smalcināšanas agregāts
„Xtracut17”
25 nažu smalcināšanas agregāts
„Xtracut25”

Double Action
DA 235
DA 235 Profi
Pastāvīgas presēšanas kameras
Grozāmo plēves nostiepēju un ruļļu
1,25
1,25
1,23
1,23
1,50
1,50
2,25
2,25
1,86
1,86
1,23 vai 1,30
1,23 vai 1,30
2 000 vai 3 000
2 000 vai 3 000
Līdz 50
Līdz 50
540
540

Tehniskie dati/Modeļi
Preses tips
Ietinēja tips
Ruļļa diametrs, m
Ruļļa platums, m
Ruļļu presēšanas kameras tilpums, m³
Savācēja gabarītu platums, m
Savācēja darba platums, m
Jaudas patēriņš no, kW/ZS
Ietīšanas ražīgums, gab./h
Jūgvārpstas apgriezienu skaits, min-1
Transporta preses ietinēja izmēri: garums/
platums/augstums, m
Masa, kg
25 nažu smalcināšanas agregāts „Xtracut25”

6,95/2,93/2,45

6,95/2,93/2,45



—



—

—



Tornado
RPC 445 Tornado
Mainīgās presēšanas kameras
Grozāmo plēves nostiepēju un
ruļļu
0,90-1,60
1,23
2,50
2,25
1,86
97/130
Līdz 50
540
5,75/2,80/3,45
6 100
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Savācējpiekabes un skābbarības transportēšanas piekabes „Lely Tigo” • Vācija
Tilpums 17 līdz 42 m³ • Rotora vai disku piegādātājs

„Lely” piedāvā plašu vidējas un lielas ietilpības savācējpiekabju izvēli, kas ir
lieliski piemērotas ne tikai zāles savākšanai no vāliem, tās sasmalcināšanai
un izkraušanai bet arī pašgājēja smalcinātāja sasmalcinātās zāles transportēšanai līdz tranšejai.

 Divu tipu piegādātāji – rotora un disku, triju tipu šasijas: vienass, divasu
un trīsasu ar velkošo aizmugures asi.

 Jaunas konstrukcijas piecu un septiņu rindu, 1,80 un 1,90 m darba platuma savācēji, par 25% ražīgāki nekā iepriekšēji. Attālums starp 1,90 m darba platuma savācēja pirkstiem – 54 mm.
1,90 m darba platuma savācējs ir uzstādīts „Profi” un „Combi” modifikācijās,
1,80 m platuma – „Tigo” S un R modeļos.
Virs savācēja uzstādīts amortizēts piespiedējcilindrs ar elastīgu siksnu – masas virzītāju. Papildus savācēja apakšā iespējams uzstādīt augsnes virsmu
kopējošu cilindru.

 Tiešās plūsmas masas piegāde: savācēja un smalcinātāja piegādātājs
novietoti viens aiz otra. Tiešā piegādātāja pievade ar neapkalpojamu galveno redaktoru (jaudas dalītāju) nodrošina optimālu jaudas patēriņu.
 Savācējpiekabēs „Tigo S” un „Tigo S Profi” ir uzstādīts rotējošs piecu
grābekļu piegādātājs. Pārējos modeļos īpašu smalcinātāja ražīgumu nodrošina diska piegādātājs.
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 Diska piegādātāja diskiem ir trīs segmenti. Katru no tiem iespējams nomainīt, neizņemot piegādātāju.
 Diska piegādātāja piedziņā ir pret lielām slodzēm izturīgi, pašregulējoši
rullīšu gultņi.
 Smalcinātāji ar 31, 33 vai 40 maināmiem robainiem nažiem. Smalcinātāja naži iedalāmi divās grupās, tāpēc ir viegli izvēlēties: atkarībā no
savācējpiekabes modeļa zāle tiek sasmalcināta 74 vai 34 mm garos gabalos
vai tā vispār netiek smalcināta.
Piemēram, „Tigo S” un „Tigo S Profi” ir uzstādīts smalcinātājs ar 33 nažiem,
kurus atkarībā no nepieciešamā zāles griešanas garuma var ieslēgt pa atsevišķām grupām – 0, 5, 17, 21 un 33 nažus. Zāli ar šo smalcinātāju var sasmalcināt 38 mm garos gabalos.
„Tigo R” savācējpiekabēs ir uzstādīts smalcinātājs ar 31 nazi. Mazākais zāles
griešanas garums – 45 mm.
Mazākais zāles pļaušanas garums – gandrīz 37 mm – ir modeļiem „Tigo
R Profi” un „Tigo R Combi”.
 Viegla un vienkārša smalcināšanas agregāta nažu nomaiņa, neizmantojot papildu instrumentus.
 Lielākā daļa modeļu ir pielāgoti savienošanai ar traktoru un tiem ir slodzesjutīga (Load Sensing) hidrauliskā sistēma.
 Hidrauliskajā korpusa grīdā ir uzstādīta ķēdes transportiera piedziņa.
Dažos modeļos – divpakāpju.

 Sākot ar modeli „Tigo 50 R Profi”, ir iespējams uzstādīt svarus.
 Vienmērīgai sasmalcinātās zāles izkliedēšanai tranšejā vai krātuvē lielākās ietilpības modeļos ir uzstādīts dozators ar diviem vai trim
veltņiem.
 Iespējams malējais lentes transportieris ar hidraulisko piedziņu zāles
sabēršanai silītēs.
 Iespējama pieslēgšana „ISO-Bus” datu nosūtīšanas līnijai un mašīnas
vadība ar universālu traktora vai atsevišķi iegādātu, arī universālu augstas
izšķirtspējas vadības termināli ar skārienjutīgu virsmu. Visos gadījumos pa
„ISO-Bus” līniju tiek nodrošināta automātiska velkošās ass vadība (bloķēšana), kravas kastes līmeņa kontrole, kas ļauj redzēt zāles daudzumu tajā (ja ir
uzstādīti svari). Uzstādīta pašdiagnostikas sistēma.
 Mehāniskās vērpes vai lielām slodzēm piemērota asu piekare. Lieljaudas modeļos iespējamas 23 un 30 t šasijas ar hidropneimatisko amortizāciju un automātisko līmeņa kontroli, kas neļauj piekabei bīstami nosvērties
pagriezienos un slīpumā. Neatkarīgi no slodzes šāda piekare piekabes kravas kasti vienmēr notur paralēli balstvirsmai.
 Mehāniski vai hidrauliski velkošas divasu šasijas. Braucot atpakaļgaitā
ar ātrumu, kas lielāks par 20 km/h, aizmugurējā velkošā piekabes ass automātiski bloķējas.
 Pneimatiskās vai hidrauliskās bremzes.
 Transporta ātrums līdz 40 km/h.

Tehniskie dati/Modeļi
Masas piegādātājs
Piekabes tilpums (DIN 11471), m³
Masas tilpums (vid. sablīvēta), m³
Lielākā pieļaujamā traktora masa, kg
Savācēja darba platums, m
Minimālais zāles sagriešanas
garums, mm
Tehniskie dati/Modeļi
Masas piegādātājs
Piekabes tilpums (DIN 11471), m³
Masas tilpums (vid. sablīvēta), m³
Lielākā pieļaujamā traktora masa, kg
Darba platums, m
Minimālais zāles sagriešanas
garums, mm
*Bez dozatora
Tehniskie dati/Modeļi
Masas piegādātājs
Piekabes tilpums (DIN 11471), m³
Masas tilpums (vid. sablīvēta), m³
Lielākā pieļaujamā traktora masa, kg
Savācēja darba platums, m
Minimālais zāles sagriešanas
garums, mm
Tehniskie dati/Modeļi
Masas piegādātājs
Piekabes tilpums (DIN 11471), m³
Masas tilpums (vid. sablīvēta), m³
Lielākā pieļaujamā traktora masa, kg
Darba platums, m
Minimālais zāles sagriešanas
garums, mm
*Bez dozatora

Tigo S
35 S(T)

25 ST Classic 35 S(T) Classic
Rotējošs, triju grābekļu
17
22
25
34
5 800/6 200
5 800/6 200
1,80
1,80
38

40 S(T)
50 S(T)
Rotējošs, piecu grābekļu
22
24,50
29
34
37
48
6 200
8 000/11 000
8 000/11 000
1,80
1,80
1,80

38

40 S(D)
26 (25,70/28,70)*
40
11 000/14 000
1,80

38

38

Tigo S Profi
50 S(D)
60 S
Rotējošs, piecu grābekļu
30 (28,70/31,70) *
35
50
60
11 000/14 000
11 000/14 000
1,80
1,80

38

38

38

70 S
39
70
11 000/14 000
1,80

38

38

26 (25,70/28,70)
40
11 000/14 000/16 000
1,80

Tigo R
50 R(D)
Diska
30 (28,70/31,70)
45
11 000/14 000/16 000
1,80

35 (33,80/36,80)
60
11 000/14 000/16 000
1,80

45

45

45

40 R(D)

45 R(D)
30 (28,70/31,70)*
45
16 000
1,90
37

60 R(D)

Tigo R Profi
50 R(D)
60 R(D)
Diska
30 (28,70/31,70)* 35 (33,80/36/80)*
50
58
20 000/23 000
20 000/23 000
1,90
1,90
37

37

Tehniskie dati/Modeļi
Masas piegādātājs
Piekabes tilpums (DIN 11471), m³
Masas tilpums (vid. sablīvēta), m³
Lielākā pieļaujamā traktora masa, kg
Darba platums, m
Minimālais zāles sagriešanas
garums, mm
*Bez dozatora
Tehniskie dati/Modeļi
Masas piegādātājs
Piekabes tilpums (DIN 11471), m³
Masas tilpums (vid. sablīvēta), m³
Lielākā pieļaujamā traktora masa, kg
Darba platums, m
Minimālais zāles sagriešanas
garums, mm
*Bez dozatora
Tehniskie dati/Modeļi
Puspiekabes pielietojums
Piekabes tilpums (DIN 11.471), m³
Konstrukcijas masa, kg
Lielākā pieļaujamā traktora masa, kg
Standarta riepas

60 R
36,50
58
20 000/23 000
1,90
37

Tigo R Combi
60 RD
70 R
Diska
34,80/36,50*
41,50
58
68
20 000/23 000
23 000/30 000
1,90
1,90
37

70 RD
39,50/41,50*
68
23 000/30 000
1,90

37

37

Tigo XR
XR 65

XR 65 D

XR 75

XR 75 D

XR 100

XR 100 D

Diska
38
65
22 000
2,00

38/36*
65
22 000
2,00

44
75
24 000/31 000
2,00

44/42*
75
24 000/31 000
2,00

54
100
31 000
2,00

54/42*
100
31 000
2,00

37

37

37

37

37

37

Tigo T
60 T
70 T
Zāles skābbarības transportēšanai
38
42
5 700
6 400
20 000/23 000
20 000/23 000
550/60-22,5
550/60-22,5

70 R(D)
39 (38,80/41,80) *
68
20 000/23 000
1,90
37

www.ivabalteagro.lv
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Mēslu izkliedētāji ,,Lely Mengele” • Vācija
5,2-14 t tilpuma mēslu izkliedētāji profesionālai lietošanai

Mengele mēslu izkliedētājus ražo jau vairāk nekā 50 gadu. Nepārtrauktas
konstrukcijas uzlabošanas un jaunāko ražošanas metožu dēļ Mengele mēslu izkliedētāji kļuvuši par kvalitātes simbolu. Ražojumu sortiments ietver
transportlīdzekļus, kuru kopējā pieļaujamā masa ir no 5,2 līdz 14 t.

 Mengele mēslu izkliedētājiem ir kompakta un stabila konstrukcija.
Izturīga, no 220 mm tērauda segmenta izgatavota šasija piemērota ļoti
lielām slodzēm un augstam transportēšanas ražīgumam.
 Platformas rāmis ar iekšējo platumu 2000 mm ir īpašs visā tirgū. Stabilo garenvirziena siju un netālu novietoto šķērsvirziena siju dēļ platformas
rāmis ir ļoti izturīgs, bet koka grīdas ir piesūcinātas ar speciālu materiālu,
tāpēc tās ir ļoti izturīgas pret šķidrumu iekļūšanu.
 Mēslu kratītāji Mengele ar tandēma šasiju ir izgatavoti no augstas kvalitātes tērauda profila (sīkgraudaina tērauda), tāpēc tā nodrošina augstākā
līmeņa stabilitāti un drošību pat ekstremālos ekspluatācijas apstākļos.
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Amortizētas asis samazina spiedienu uz augsnes virsmu un nodrošina ērtu
braukšanu un drošību transportējot. Mēslu izkliedētāju ar tandēma šasiju
sortiments ietver transportlīdzekļus, kuru kopējā pieļaujamā masa ir no
8 līdz 14 t.
 Modeļus ar vienu asi (pieļaujamā masa līdz10 t) raksturo to kompaktā
konstrukcija un universālums. Tos var savietot ar salokāmiem virsbūves paaugstinājumiem un liela diametra riepām.
 ,,Lely Mengele” mēslu izkliedētāju modeļi var tikt savietoti ar dažādu
tipu izkliedētājiem, ņemot vērā mēslu tipu un vēlamo izkliedēšanas platību.
 Visos izkliedētājos ir iemontēti spirāles, pirkstu tipa trumuļi. Izkliedētāju
jūgvārpstas pievadi no pārslodzes aizsargā hidrauliskās vai saspiedējuzmavas.
 Divi izturīgi, horizontālās izkliedēšanas trumuļi ar maināmiem sastiprinātiem pirkstu segmentiem izceļas ar tīru materiāla sadalīšanu un

vienmērīgu izkliedēšanu līdz 3 m platumā. Iztukšošanas gredzensprauga 1100 mm.
 Četri vertikāli izkliedēšanas trumuļi ar maināmiem sastiprinātiem pirkstu
segmentiem izceļas ar tīru materiāla sadalīšanu un vienmērīgu izkliedēšanu līdz 9 m platumā. Spirālē izvietotu pirkstu segmentu pārklājums nodrošina smalku sadalīšanu, tāpēc šis izkliedētājs ir ideāli piemērots izmantošanai ganībās. Izkliedētājus ar 4 vertikāliem gliemežiem var izvēlēties ar
1100 mm un 1300 mm atstarpi.
 Horizontālie izkliedēšanas trumuļi smalki sadala mēslus un novada tos
uz izkliedētājiem. Lai platus trumuļus pasargātu no iestrēgšanas, uzstādīts
integrētais hidrauliskais dozēšanas vārstulis.
 Lely Mengele viegli nofiksējamo elementu dēļ, kas ļauj viegli noņemt
visus izkliedēšanas trumuļus, viegli pārvēršama transportēšanas piekabē.
Mengele – ideāla piekabe kravas transportam gan mazākām, gan lielākām
saimniecībām.

Tehniskie dati/Modeļi

Vienass

Tehniskie dati/Modeļi

Tandēma šasija

ES 5200

ES 6700

ES 8000

ES 10000

Lielākā pieļaujamā traktora masa, kg

5,200

6,700

8,000

10,000

Konstrukcijas masa, kg

1,900

2,100

2,300

Garums, mm

6,550

7,050

7,050

Platums, mm

2,450

2,450

2,450

2,450

Platums, mm

Iekraušanas vietas garums, mm

4,000

4,500

4,500

4,500

Iekraušanas vietas garums, mm

Iekraušanas vietas platums, mm

2,000

2,000

2,000

2,000

Iekraušanas vietas platums, mm

2,000

2,000

2,000

500

500

2x 500

2x 500

Sānu bortu augstums*, mm

2x 500

2x 500

800/500

Sānu bortu augstums*, mm
Pēc izvēles, borta paaugstinājums 500 mm

ES 8000 TA

ES 11000 TA

ES 14000 TA

Lielākā pieļaujamā traktora masa, kg

8,000

11,000

14,000

2,850

Konstrukcijas masa, kg

2,800

2,950

3,360

7,050

Garums, mm

7,050

7,050

7,700

2,450

2,450

2,450

4,500

4,500

5,150

2

2

1

1

1,800

1,800

1,800

1,800

Ass, paredzēta 40km/h

X

X

X

X

Hidrauliskās bremzes

Starpsliežu platums, mm

Pēc izvēles, borta paaugstinājums 500 mm

1

1

-

1,800

1,800

1,950

Ass, paredzēta 40km/h

X

X

X

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Pēc izvēles

4

4

4

2x25

2x25

2x29

4

4

4

15.0/55-17

19.0/45-17

500/50-20

Starpsliežu platums, mm

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Pēc izvēles

-

Hidrauliskās bremzes

Transportiera ķēžu skaits

2

4

4

4

Transportiera ķēžu skaits

Kasīkļu skaits

19

2x25

2x25

2x25

Horizontālās izkliedēšanas trumuļu sk.

2

2

2

4 vertikāli trumuļi

11.5/80-18

19.0/45-17

500/50-17

500/60-22.5

Standarta riepas

www.ivabalteagro.lv

Kasīkļu skaits
Horizontālās izkliedēšanas trumuļu sk.
Standarta riepas
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Pašizgāzējpiekabes un puspiekabes „Lely Mengele” • Vācija
4-24 m³ tilpuma pašizgāzējpiekabes paredzētas profesionālai lietošanai
Pašizgāzējpiekabes ar pazeminātu grīdu
un tandēma šasiju
10000 TA/TL 12000 TA/TL 16000 TA/TL
Lielākā pieļaujamā traktora masa, kg
10,000
12,000
16,000
Konstrukcijas masa, kg
2,420
2,520
3,250
Kravas kastes grīdas biezums, mm
4
4
4
Kravas kastes iekšējais garums,
4,500
4,500
5,250
apm. mm
Kravas kastes iekšējais platums,
2,250/2,180 2,250/2,180 2,250/2,180
apm. mm
Sānu bortu augstums, mm
600 + 500
600 + 500
600 + 600
Aizmugures bortu augstums, mm
600 + 600
600 + 600
600 + 600
Maksimālais tilpums, apm. m³
18
18
21
Cilindru sk./Pakāpju sk.
1/4
1/4
1/4
Izgāšanas cilindra garums, mm
1,600
1,600
1,850
Starpsliežu platums, mm
1,880
1,880
1,950
435/50
15.0/55-17 14 15.0/55-17 14
Standarta riepas
PR ET-40
PR ET-40
R 19.5
Tehniskie dati/Modeļi

Jau vairākus gadus augstas kvalitātes transporta tehnoloģija ir mūsdienu
lauksaimniecības pamats. Lieli izejvielu daudzumi jātransportē ātri un efektīvi, tāpēc prasībām jābūt skaidrām: liela kravnesība, vienkārša vadība, ātra
iekraušana un izkraušana, ekonomiskums un ilgs kalpošanas laiks. ,,Lely
Mengele” pašizgāzējpiekabes pilnībā atbilst šīm prasībām.

 Jaunas konstrukcijas „Mengele” pašizgāzējpiekabju šasijas rāmji izgatavoti tikai no augstākās kvalitātes tērauda. Galvanizēts tērauds izceļas ar
savām pretkorozijas īpašībām.
 Mehāniskās atsperes (paraboliskās atsperes) ar atsperēm amortizācija.
 Hromēti teleskopiskie cilindri ar kardāna savienojumiem. Tas viss kopā
nodrošina augstu celtspēju un nevainojamu, drošu virsbūves pacelšanu.
 Kravas kastes rāmis: 4 vai 5 mm tērauda grīdas, lielizmēra garenvirziena
sijas un izturīgi, nelielā attālumā izvietoti šķērsstieņi. Tādējādi kravas kaste
nezaudē stabilitāti, griežot kravu uz jebkuru pusi.
 Modeļos ar divām asīm un tandēma šasiju (izņemot MEDK 20000 un
MZDK 18000) uzstādīta konusveidīga kravas kaste drošai un ātrai zaļās masas izkraušanai.
 Centrālā atslēga nodrošina vienkāršu paceļamo bortu noliekšanu pa
kreisi un pa labi vai atpakaļ, bet izturīgs fiksēšanas āķis (300 mm diametra
cilpa) droši nofiksē bortu. Salokāmi borta paaugstinājumi ir viegli un ātri
piestiprināmi, izmantojot bortos esošos savienojumus. Paagustinājumu
uzlikšanai nav nepieciešami nekādi instrumenti. Bortus var noliekt atsevišķi
vai kopā ar paaugstinājumiem.
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 Kompakta vienass pašizgāzējpiekabe Mengele izceļas ar zemu smaguma centru un ļoti lielu kravnesību.

 Lielās pieļaujamās masas (no 3 t līdz 8 t), plašās paaugstinājumu izvēles,
riepu izvēles un papildu aprīkojuma dēļ Mengele piedāvātā piekabe ir ideāli
piemērota ikvienai saimniecībai.
 Vienass pašizgāzējpiekabes Mengele izceļas ar lieliskām īpašībām transportēšanā pa ceļiem un ar savu manevrētspēju.
 Tandēma pašizgāzējpiekabes Mengele (no 8 līdz 20 t) ir funkcionālas un
ekonomiskas. Jauns šasijas rāmis izveidots, ievērojot augstākās transportlīdzekļu prasības. Tas izceļas ar zemu smaguma centru un efektīvu šasijas
amortizāciju.
 Pašizgāzējpiekabes ar atsevišķām amortizētām asīm (izmantojamas,
braucot ar līdz 100 km/h ātrumu), nodrošina lielu trajektorijas stabilitāti un
gaitas vienmērīgumu, tāpēc tās lieliski noder lieliem attālumiem.
 Augsts ražīgums, piemēram, transportējot graudus vai cukurbietes.
 Pašizgāzējpiekabēm Mengele ar tandēma šasiju un paralēlajām kravas
kastes grīdām (kravnesība 10, 12 vai 15 t) raksturīgs ļoti zems smaguma
centrs. Tāpēc šīs piekabes ir ideāli piemērotas lauksaimniecībai un ražošanai.
 Jaunas konstrukcijas, neatkarīgs Mengele konteiners ir ideāli piemērots
augsta ražīguma saimniecībām. Ļoti zems smaguma centrs un ārējais paceļamo gultņu stāvoklis nodrošina lielu stabilitāti pat vissarežģītākajos
transportēšanas apstākļos. Plašu piekabju ar konteineriem sortimentu veido transportlīdzekļi ar masu no 8 līdz 21 t.

Tehniskie dati/Modeļi
Lielākā pieļaujamā traktora masa, kg
Konstrukcijas masa, kg
Kravas kastes grīdas biezums, mm
Kravas kastes iekšējais garums, apm. mm
Kravas kastes iekšējais platums, apm. mm
Sānu bortu augstums, mm
Aizmugures bortu augstums, mm
Maksimālais tilpums, apm. m³
Cilindru sk./pakāpju sk.
Izgāšanas cilindra garums, mm
Starpsliežu platums, mm
Standarta riepas

Tehniskie dati/Modeļi

3000
3,500
600
4
2,500
1,500
400
400
4
1/3
800
1,250
10/75-15
10PR

4000
4,000
950
4
3,000
1,620
400
400
4.50
1/3
900
1,350
10/75-15
10PR

Vienass pašizgāzējpiekabes
5000
6000
6400
5,000
6,000
6,400
1,000
1,200
1,400
4
4
4
3,500
4,000
4,000
1,800
2,000
2,200
400
500
500
400
500
500
5
8
9
1/3
1/3
1/4
1,050
1,500
1,500
1,450
1,650
1,800
11.5/80-15.3 15.0/55-17 15.0/55-17
10PR
10PR
10PR

8000
8,000
1,700
4
4,000
2,200
500
500
9
1/4
1,500
1,800
385/65
R22.5

Divasu pašizgāzējpiekabes
8000
10000
12000
16000
18000
Lielākā pieļaujamā traktora masa, kg
8,000
10,000
12,000
16,000
18,000
Konstrukcijas masa, kg
2,315
2,380
2,520
3,260
3,460
Kravas kastes grīdas biezums, mm
4
4
4
4
4
Kravas kastes iekšējais garums, apm. mm
4,500
4,500
4,500
5,250
5,250
Kravas kastes iekšējais platums, apm. mm 2,250/2,180 2,250/2,180 2,250/2,180 2,250/2,180 2,250/2,180
Sānu bortu augstums, mm
600 + 500
600 + 500
600 + 500
600 + 600
600 + 600
Aizmugures bortu augstums, mm
600 + 600
600 + 600
600 + 600
600 + 600
600 + 600
Maksimālais tilpums, apm. m³
18
18
18
21
21
Cilindru sk./Pakāpju sk.
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
Izgāšanas cilindra garums, mm
1,600
1,600
1,600
1,850
1,850
Starpsliežu platums, mm
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
385/65
385/65
12.5/80-18 12.5/80-18
3.55/60
Standarta riepas
R18 MPT
R22.5
R22.5
12PR
12PR

Tehniskie dati/Modeļi

Pašizgāzējpiekabes ar tandēma šasiju
12000 TA
14000 TA
16000 TA
18000 TA
12,000
14,000
16,000
18,000
2,520
2,820
3,250
3,400
4
4
4
4
4,500
4,500
5,250
5,250

Lielākā pieļaujamā traktora masa, kg
Konstrukcijas masa, kg
Kravas kastes grīdas biezums, mm
Kravas kastes iekšējais garums, apm. mm

8000 TA
8,000
2,365
4
4,500

10000 TA
10,000
2,420
4
4,500

Kravas kastes iekšējais platums, apm. mm

2,250/2,180

2,250/2,180

2,250/2,180

2,250/2,180

2,250/2,180

2,250/2,180

2,250/2,180

2,420

Sānu bortu augstums, mm
Aizmugures bortu augstums, mm
Maksimālais tilpums, apm. m³
Cilindru sk./Pakāpju sk.
Izgāšanas cilindra garums, mm
Starpsliežu platums, mm

600 + 500
600 + 600
18
1/4
1,600
1,800
12.5/80-18
12PR

600 + 500
600 + 600
18
1/4
1,600
1,800
12.5/80-18
12PR

600 + 500
600 + 600
18
1/4
1,600
1,800
3.55/60
R18 MPT

600 + 600
600 + 600
21
1/4
1,600
1,800
385/65
R22.5

600 + 600
600 + 600
21
1/4
1,850
1,950
385/65
R22.5

600 + 600
600 + 600
21
1/4
1,850
2,000
385/65
R22.5

600 + 600
600 + 600
21
1/4
1,850
2,000
385/65
R22.5

800 + 500
800 + 500
24
1/4
1,850
2,000
385/65
R22.5

Lielākā pieļaujamā traktora masa, kg
Konstrukcijas masa, kg
Kravas kastes grīdas biezums, mm
Kravas kastes iekšējais garums, apm. mm

M 8000 TA
8,000
3,200
4
4,700

M 10000 TA
10,000
3,300
4
4,700

Vertikālās izgāšanas pašizgāzējpiekabes
M 12000 TA
M 14000 TA
M 16000 TA
M 18000 TA
12,000
14,000
16,000
18,000
3,500
3,780
4,150
4,300
4
4
4
4
4,700
4,700
5,540
5,540

M 20000 TA
20,000
4,880
4
5,540

M 21000 TA
21,000
5,250
4
6,150

Kravas kastes iekšējais platums, apm. mm

2,280/2,180

2,280/2,180

2,280/2,180

Standarta riepas

Tehniskie dati/Modeļi

Sānu bortu augstums, mm
Aizmugures bortu augstums, mm
Maksimālais tilpums, apm. m³
Cilindru sk./Pakāpju sk.
Izgāšanas cilindra garums, mm
Starpsliežu platums, mm

500/600
500/600
500/600
22
22
22
1/4
1/4
1/4
1,600
1,600
1,600
1,800
1,800
1,800
15.0/55-17 lmp 13.0/65-18 lmp 13.0/65-18 lmp
10 PR Profi AW 12 PR Profi AW 12 PR Profi AW

20000 TA
18,000
3,500
4
5,250

21000 TA
20,000
4,400
5
5,250

2,280/2,180

2,280/2,180

2,280/2,180

2,280/2,180

2,280/2,180

500/600
22
1/4
1,600
1,800
385/65
R22.5

500/600/800
28
1/4
1,850
1,950
385/65
R22.5

500/600/800
28
1/4
1,850
2,000
385/65
R22.5

600
28
1/4
1,850
2,000
385/65
R22.5

600
30
2/4
1,850
2,000
385/65
R22.5

www.ivabalteagro.lv

18000
18,000
4,220
5
5,250
2,420
800 + 500
800 + 500
24
1/4
1,850
2,000
385/65
R22.5
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,,Krampe” puspiekabes • Vācija

20 procentu un vairāk no lauksaimniecības produkcijas ražošanas izmaksām veido ar kraušanu un transportēšanu saistītās izmaksas. Tādējādi,
kad par transportēšanu runā profesionāļi, bieži tiek minēts nosaukums
„Krampe”. Tas ir vācu augstākās valitātes puspiekabju nosaukums. Lai arī
„Krampe” ar puspiekabju ražošanu nodarbojas no 1983. g., šodien tas droši
ir saucams par šīs nozares autoritāti. Piemēram, lielākajām lauksaimniecībām paredzēto puspiekabju rāmis ir vienlaidu taisnstūrveida (300 mm x
200 mm) profila sija, kas izgatavota no ļoti kvalitatīva St 52 zīmola tērauda.
Vienlaidu taisnstūrveida sija bez metināšanas šuvēm ir izturīga pret griešanās un liekšanās slodzēm, ir mazāka iespējamība rasties plaisām metāla
noguruma dēļ.

 Viegla konstrukcija no slēgta gludstobra profiliem palielina piekabes
stabilitāti darba laikā. Bez tam šeit nav kur uzkrāties netīrumiem. Tādējādi
grūtāk rasties korozinas bojājumiem.
 Rāmja sija priekšā ir zemāka (kritiens līdz 26 cm). Skatoties no sāna profils pazeminās nevis pakāpeniski bet vienmērīgi. Kravas kaste un rāmja sija
balstās uz platiem gumijas balstiem.
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 Dažādu birstošu produktu transportēšanai piemērotas kravas kastes
grīdas un sāni izgatavoti no viengabala tērauda plāksnes. Grīdām tā ir 4
vai 5 mm biezumā. Sāna stiprinājuma malas, tur, kur tās ir, izgatavotas no
slēgta šķērsgriezuma profila.
 Priekšējā kravas kastes sieniņa pie sāniem piestiprināta, bet nav aizlocīta. Pateicoties trapeces šķērsgriezuma kravas daļai, transportējamās
birstošās kravas mazāk pielīp pie malām. Tāpēc to izgāžot samazinās risks
deformēt rāmi, kravas kaste labāk iztīrās.
 Lauksaimniecībā paredzētās piekabes izkraujamas caur aizmuguri.
 Maksimālais izgāšanas leņķis – 51 grāds. Šo puspiekabju bāzē tiek ražotas puspiekabes, kas izgāžamas uz divām un trīs pusēm.
 Divasu un trīsasu „Krampe” puspiekabju šasijām standartā ir mehāniskās
šūpojošās piekares. Lielas noslodzes puspiekabēs, sākot ar modeli Big Body
550, izmantotas 100 mm platas paraboliskās atsperes.
 Trīsasu lauksaimniecības piekabēm var būt hidropneimatiskā piekare.
Neatkarīgi no piekares tipa, visām puspiekabju asīm ir dinamiskais vertikālās gaitas stabilizators. Tīsasu šasijām ir hidrauliskās atslēgas. Braucot
gan uz priekšu, gan atpakaāl puspiekabe kustās pa taisnu trajektoriju. Lai

uzlabotu manevrētspēju bezceļos, transportējot vai braucot atpakaļgaidā iespējams pasūtīt piespiedu hidraulisko vadības ssitēmu, kas vada
priekšējo un aizmugurējo asi.
 Katrai asij ir divi braukšanas vilcēji, kas savieno pretējās puses riteņus.
Abiem vilcējiem ir atsevišķi divvirzienu hidrocilindri.
 Trumuļa riteņu bremzes - pastiprinātas, industriālā tipa. Tās piemērotas
līdz 80 km/h ātrumam.
 Mehāniski vai hidrauliski (standartā visās Big Body sērijas puspiekabēs) paceļamas izkraušanas ejas durvis, kas aizveroties labi piespiežas pie
kravas kastes malas. Transportējot neizbirts pat smalkākie graudi! Plastmasas un tērauda dubļsargi pie kravas kastes pieskrūvēti ar skrūvēm.
Tos ir viegli noņemt un notīrīt vai nomainīt ar jauniem. Apgaismes un
avārijas signalizācijas ierīces ievietotas drošā U formas profilā. Apakšā
piestiprināts aizsargs, kas ražots no apaļas caurules, tāpēc šeit neuzkrājas
zemes, graudi.
 „Krampe” piedāvā plašu riepu, atstarpju platuma izvēli. Papildus
var pasūtīt elektroniskos svarus un centrālo riepu spiediena kontroles
sistēmu.



Vairāki Krampe lauksaimniecības puspiekabju modeļi
Tehniskie dati/Modeļi

TWK 14

TWK 16

Big Body 550

Big Body 600

Big Body 650

Big Body 800

TW 900

Konstrukcijas masa, t

3,0-3,9

3,4-4,3

5,24

5,77-5,82

6,45

8,15-8,45

7,7-9,7

14

14,9

18

18

19

26

26

Kravnesība (v≤ km/h) t
Graudu kravnesība, t
Tilpums bez paaugstinājumiem, m³
Āķa noslodze, t
Minimālā patērētā jauda, kW/ZS
Bremžu/Amortizācijas sistēmas

14

16

20

22

21

29

29

10,2-12,7*

11,0-16,5*

19,2*

20,7*

22,5*

27,6*

24,5-29,4*

1,6 (2,0)

1,6 (2,0)

2,0

2,0

3,0 (4,0)

3,0 (4,0)

3,0

55/75

59/80

74/100

92/125

102/140

140/190

140/190

Divvadu pneimatiskā/mehāniskā (pap. - hidropneimatiskā) ar, atkarībā no modeļa, 16-36 t paraboliskajām atsperēm.

* Arkarībā no piekabes modeļa, iespējami 1,0, 1,25 un 1,5 m standarta augsruma kravas kastes

www.ivabalteagro.lv
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Transports: vietējie un starptautiskie kravu pārvadājumi, noliktavas pakalpojumi

Uzņēmuma darbības uzdevumi nav mainījušies:
•

droši un laikā pārvadāt kravu;

•

veidot jaunas partnerības, tās saglabāt un rūpēties par turpmākās
sadarbības saitēm;

•

būt par ilglaicīgu, uzticamu partneri, kas sniedz kvalitatīvus pakalpojumus.

 UAB „Ivabaltė” vērts izvēlēties:
•
•
•
•
•
•
•

uzņēmums piedāvā kvalitatīvus pakalpojumus;
profesionālus un operatīvus risinājumus;
šeit strādā uzticami un apzinīgi speciālisti;
valda draudzīga vide;
iespējami individuāli loģistikas risinājumi;
cenas atbilst pakalpojuma kvalitātei;
uzņēmuma uzticamību garantē tā pastāvīgie partneri.

Uzņēmumam ir īpašs mūsdienīgs kravas automobiļu parks, kas paredzēts
starptautiskiem pārvadājumiem: 40 automobiļu ar „Euro-4” un „Euro-5” vides prasībām atbilstošiem transportlīdzekļiem, kas nav vecāki par četriem
gadiem. Vilcēji ir aprīkoti ar 92 CBM piekabēm. Tāpat tiek sniegts negabarīta
kravu, lauksaimniecības tehnikas un dažāda aprīkojuma transporta pakalpojums.

UAB „Ivabaltė” klientiem sniedz kravu uzglabāšanas, pārkraušanas un izkraušanas, kvalificētu muitas starpnieku un citus loģistikas pakalpojumus.
Muitas, noliktavu un muitas starpnieku pakalpojumi klientiem tiek sniegti
sešas dienas nedēļā.

Veiksmīga uzņēmuma darbība rāda, ka mēs strādājam elastīgi un varam
piedāvāt labus pakalpojumus. Ņemot vērā vienmēr mainīgo stāvokli tirgū,
vienmēr tiek rasts labākais risinājums, kas ir pieņemams abām pusēm.

UAB „Ivabaltė” uz savām noliktavām var transportēt ražotāju kravas: šeit tās
tiek uzglabātas, šķirotas atbilstoši klienta prasībām, konsolidētas, sagatavoti eksporta dokumenti, kā arī nogādātas vajadzīgajā adresē.
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Kravu uzglabāšanai paredzēta gandrīz 842 m² liela noliktava. Šeit ir uzstādīts viss nepieciešamais kravu aprīkojums, strādā krāvēju brigāde.
„Ivabaltė” muitas noliktavās tiek uzglabātas ar muitas nodokli neapliktās
preces, kas paredzētas ārzemju tirgiem un kuras nevar pārdot mūsu valstī.
Uzņēmums var uzglabāt arī kaitīgas, piemēram, ķimikāliju, kravas.
Muitas noliktava ir piemērota, lai meklētu kontrabandu un to uzglabātu.
Pēc muitas speciālistu pieprasījuma tiktu piešķirtas telpas pārbaudei un
krāvēju brigāde ar nepieciešamo aprīkojumu.

Uzglabāšana – vēl viena ērtība
Kontaktinformācija:
Stoties g. 23 LT-42164, Rokiškis
Tālr. +370 458 33531
Fakss +370 458 71560
info@ivabalte.lt

Rūjiena

Valka

Aloja
Ģipka

Oviši

Limbaži

Valmiera

Dundaga

Ventspils

V I D Z E M E
Cēsis

Talsi

Piltene

Stende

Kuldīga

Sigulda

Tukums Jūrmala

K U R Z E M E

Rīga

Līgatne

Saldus

Gulbene

Ērgļi

Lubāna

Madona

Kārsava
Pļaviņas

Dobele

Jelgava

1

2

Balvi

Vangaži

Ogre

Olaine

Z E M G A L E

Priekule

Viļaka

Jaunpiebalga

Aizpute

Liepāja

Alūksne

Smiltene

Varakļāni

Ludza

A iz kra u kle
Bārbele

Bauska

Rēzekne

Jēkabpils

3

Viesīte

Līvāni

L A T G A L E
Preiļi

Nereta

TIRDZNIECĪBA UN KONSULTĀCIJAS

TEHNISKĀ APKOPE UN REMONTS

Administrācija

1

Kurzemes reģions
Tālr.: +371 22004432

•

Kurzemes reģions
Tālr.: +371 22009602

2

Zemgales reģions
Tālr.: +371 22007578

•

Zemgales reģions
Tālr.: + 371 22007738

Tālr.: + 371 67930140
Fakss: + 371 67969882
Mob.: +371 29266662
info@ivabalteagro.lv

3

Vidzemes reģions
Tālr.: + 371 22007578

•

Vidzemes un Latgales reģioni
Tālr.: +371 22007065

4

Latgales reģions
Tālr.: + 371 22007989

Zilupe

Dagda
Ilūkste

4

Krāslava
Daugavpils

Servisa vadītājs
Tālr.: +371 22008030
Rezerves daļu tirdzniecība
Tālr.: +371 22007609

www.ivabalteagro.lv
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