Příslušenství:

Rollomaximum 6.20 – 7.50 m
Rollomaximum XL 9.30 – 12.40 m

Jako alternativa k válcům crosskill, může být
Rollomaximum vybaveno prutovými válci.
Přední prutový válec: ø50cm
Zadní prutový válec: ø45cm

Další výbavou mohou být rozrušovače stop
traktoru.

Rollomaximum může být
osazen buď hydraulickými,
nebo vzduchovými brzdami.

Rollomaximum osazen s hydraulicky ovládanou
drtící lištou crackerboard.

Technické údaje:
Typ

6,2m

7,5m

9,3m

12,4m

Min. požadovaný výkon

175 k

225 k

275 k

350 k

Transportní šířka

3,00 m

3,00 m

3,00 m

3,00 m

Transportní výška

4,00 m

4,00 m

4,00 m

4,00 m

Váha s Crosskill válci

6150 kg

6910 kg

10470 kg

12970 kg

Váha s prutovými válci
Pneu

4900 kg

5400 kg

8600 kg

10370 kg

520/50-17

520/50-17

710/40-22,5

710/40-22,5
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Precizní předseťový kompaktor

Rollomaximum XL
Rollomaximum XL je precizní předseťový
kompaktor vybavený předními i zadními
válci, vyvinutý ke splnění těch
nejnáročnějších požadavků na pěstování
plodin.
Stroj se skládá z kombinací válců a
kultivačních bran, které spolu s precizním
nastavením hloubky dovolují ve většině
případů přípravu seťového lůžka v jednom
přejezdu.
To vše dohromady znamená, že
s Rollomaximum dokážete rychle zpracovat
velké plochy bez kompromisu ke kvalitě
odvedené práce.

Při rozkládání se nejprve zvednou boční sekce
z transportních zámků.

Boční sekce při rozkládání.

Boční sekce při spouštění dolů.

Stroj je spuštěn na zem přes kolový podvozek,
poté se natlakuje hydraulika dotěžování
postranních sekcí a práce může začít.

Rollomaximum

Rollomaximum XL
v provedení
9.30 a 12.40 má
standardně pro přední
sekci válců 2-D
výkyvný systém
ochrany.

Zadní smyková
lišta a zadní válec
Mezi bránami a zadním
ocelovým Crosskill
válcem je Rollomaximu
vybaveno smykovou
lištou, která je uložená na
pružných ocelových
unášečích. Lišta
jednoduše rovná povrch
a konečná sekce válců
Crosskill provede
konečnou úpravu
seťového lůžka.
Alternativou pro válec
Crosskill může být 45 cm
prutový válec.

Každá z 1,55 m sekce bran na Rollomaximum XL je řazena do
kosočtverce a má 4 řady per. Pera jsou od sebe vzdálená 80 mm
a jednotlivé řady pak 300 mm, aby půda mohla být lehce
zpracována. Tím je zajištěno přesné dodržování pracovní
hloubky a stejného pracovního výsledku v celé šířce stroje.

Smyková lišta uložená na pružných ocelových
unášečích se dá ovládat hydraulicky a
v kombinaci s Crosskill válcem zanechává
správně a rovnoměrně upravené seťové lůžko.

Hydraulická lišta crackerboard

Hydraulický přenos váhy

U provedení 9,30 a 12,40 Rollomaximum XL je namontována lišta
crackerboard. Její zahlubování je obsluhováno hydraulicky,
zatímco úhel agresivity zpracování povrchu se nastavuje pomocí
vřeten manuálně. U verze 6,20 a 7,50 je možnost volby mezi
hydraulicky ovládanou smykovou lištou nebo lištou
crackerboard.

Pro Rollomaximum XL je hydraulický systém přenosu váhy
standardem. Velké písty přenáší váhu na postranní sekce a
dosahuje se tak rovnoměrného tlaku na půdu v celém pracovním
záběru.

Rollomaximum se rozkládá a skládá pomocí
hydrauliky, který dovoluje transport složeného
stroje v 3 m šířce. Jednoduché a rychlé rozložení
z přepravní polohy Vám dovoluje s Rollomaximem
rychlé a bezpečné přejezdy z pole na pole.

