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Moving agriculture ahead

Obračalniki

JF ponuja širok izbor obračalnikov, ki lahko zadovoljijo vse potrebe
profesionalnih uporabnikov. Predstavljajo se z naslednjimi lastnostmi:
Lastnosti:

Prednosti:

● Gibljiv 3 – točkovni prikop.

● V
 isoka udobnost in mirno delovanje,
tudi v zahtevnih pogojih.

● Dobro prilagajanje terenu in odlično
sledenje traktorju v zavojih, zaradi
gibljivega sistema, neodvisnega od
3 - točkovnega vpetja.
● Avtomatska poravnava v centralni
položaj ob dvigu obračalnika.

● M
 irno delovanje v zavojih, tudi na
razgibanih terenih.
● Efektivno obračanje, kar pomeni,
da za sabo ne pušča neobrnjenega
travinja.

Gibljiv 3 – točkovni prikop zagotavlja odlično
sledenje tlem.

● Mehansko varovalo za fiksiranje
gibanja v transportnem položaju.
● Vsi rotorji obračalnika so neodvisno
povezani. To omogoča, da se vsak
rotor posebej prilagaja terenu, zato so
obračalniki uporabni na vseh vrstah
terenov, tudi na najbolj razgibanih.
Stabilizator zagotovi mirno delovanje stroja.

Prikaz odličnega prilagajanja terenu.

Z Hydro

Hydro - serija za manjše traktorje:
Hydro serija je lažja izvedba obračalnika, namenjena delu z manjšimi traktorji.
Lastnosti:

Prednosti:

● Obračanje travinj ob mejah: Na
Hydro seriji obračalnikov se zamik
za obračanje ob mejah opravi samo
s potegom ročice na dveh centralnih
kolesih – brez uporabe orodja.

● Ni izgub in s tem večji donos travinj.

● Vzmetni prsti premera 9 mm, s
prožnim jedrom in utrjeno zunanjo
plastjo, kar zagotavlja dolgo življensko
dobo.

● Zelo vzdržljivi vzmetni prsti.
● Čisto obračanje/grabljenje.
Obračanje ob mejah.

● Nastavitev kota vzmetnih prstov: 2 ali
8 stopinj, za enostavno prilagajanje
terenskim pogojem.

8
Nastavitev vzmetnih prstov.

Asimetrični vzmetni prsti.
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Z Pro

Lastnosti:

Prednosti:

● Vsi obračalniki so opremljeni z dvojnimi vzmetnimi prsti. Varovanje prstov
je pri PRO-seriji standardna oprema,
pri HYDRO-seriji pa dodata oprema.

● Varovala varujejo pred izmetom
zlomljenega vzmetnega prsta v
travinjo.
● Prihrani čas in je prijazen za uporabo.

● C
 entralna nastavitev koles omogoča
enostaven zamik obračalnika s
pomočjo ročice (brez orodja), ki je
standardna izvedba pri Pro-seriji.
Hidravlični zamik je kot dodatna
oprema.

Varovala vzmetnih prstov.

Obračanje ob mejah s Pro serijo.

Dodatna oprema:

Podporno kolo
Na tri točkovnem okvirju je lahko montirano
dodatno podporno kolo, ki zagotavlja konstantno
višino pri obračanju. Poteznico nadomešča veriga, ki omogoča prosto prilagajanje po terenu.

Svetlobna oprema
Obračalnike lahko opremite s svetlobno
opremo.

Dodatno kolo z nosilcem
Kot dodatna oprema, ki vam omogoča hitro
menjavo na travniku.

Z 1000

Lastnosti:

Prednosti:

● Z 1000-serija ima osnovni nosilni okvir iz
močnega kvadratnega profila.

● Prstni zobniški prenos potrebuje minimalno vzdrževanje.

●	Robustna konstrukcija je namenjena
velikim kmetijam in intezivni uporabi.

● Zagotavlja najboljši prenos moči
na rotorje in zahteva minimalno
vzdrževanje.

●	Povezave med rotorji so iz dvojnih,
visoko utrjenih, 6 prstnih zobnikov, ki
omogočajo odlično delovanje tudi pri
večjih kotih.

●	Zanesljiva konstrukcija, ki preprečuje
prenos kakršnihkoli sil na reduktorski prenos, kar pomeni minimalno
vzdrževanje.

Okvir iz kvadratnega profila za težke delovne
razmere, ki hkrati ščitijo pogonske sklope.

● Zaradi prstnega prenosa se lahko
rotorji nemoteno vrtijo tudi v dvignjenem položaju.
● Vsi prenosi so zaprti in prisilno mazani.
●	Reduktorski kotni prenos je samostojna enota, ki je montirana na glavno
ohišje obračalnika.
Prenos moči preko prstnih zobnikov.

Zaprt kotni prenos na rotorje, kar zagotavlja
minimalno vzdrževanje in dolgo življensko dobo.

Zlaganje

Lastnosti:

Prednosti:

● S sistemom za obračanje ob mejah,
bo travinje raztroseno kontrolirano
znotraj meja travnika.

● Vso travinje obrne nežno in brez
izgub.

● Zlaganje v transportni položaj se
opravi z enim ali dvema hidravličnima
priključkoma. Sistem zlaganja ne
obremenjuje pogonskih sklopov in
konstrukcije.

●	Zlaganje v transportni položaj se
opravi z enim ali dvema hidravličnima
priključkoma. Sistem zlaganja ne
obremenjuje pogonskih sklopov in
konstrukcije.

Z 665 HYDRO

Z 8805 T

Z 765 PRO

Tehnični podatki
Z 455 Hydro

Z 555 Hydro

Z 665 Hydro

Delovna širina

4.50 m

5.40 m

6.60 m

Število rotorjev

4

4

6

Število rok na rotorju

6

6

6

1.48 m

1.70 m

1.48 m

Premer rotorja
Transportna širina

2.65 m

2.89 m

2.95 m

Transportna višina (dvignjeni rotor)

2.28 m

2.70 m

3.20 m

Vrsta priklopa na traktor

Gibljiv 3 točkovni priklop

Gibljiv 3 točkovni priklop

Gibljiv 3 točkovni priklop

Minimalna moč traktorja

18 kW/23 KM

22 kW/30 KM

25 kW/34 KM

1 hidr. priključek

1 hidr. priključek

1 hidr. priključek

540 min-1

540 min-1

540 min-1

Da

Da

Da

-

-

-

Da

Da

Da

Hidravlični priključki
Kardan
Hidravlični dvig
Hidravlični dvig pri obračanju
Ročni zamik koles

-

-

-

Stabilizator

Hidravlični zamik koles

Opcija

1

2

Svetlobna oprema

Opcija

Opcija

Opcija

Zaščita proti navijanju na kolesa

Opcija

Opcija

Opcija

Varovalo vzmetnih prstov

Opcija

Opcija

Opcija

Pnevmatike

16/6.5-8

16/6.5-8

16/6.5-8

Pnevmatike na podvozju
Teža

-

-

-

420 kg

505 kg

690 kg

Z 685 Pro

Z 765 Pro

Z 8805

Z 8805 T

Delovna širina

6.90 m

7.60 m

8.80 m

8.80 m

Število rotorjev

6

6

8

8

Število rok na rotorju

6

7

6

6

Premer rotorja

1.50 m

1.65 m

1.50 m

1.50 m

Transportna širina

2.95 m

2.95 m

2.95 m

2.95 m

Transportna višina (dvignjeni rotor)

3.35 m

3.35 m2)

3.50 m

3.50 m

Vrsta priklopa na traktor

Gibljiv 3 točkovni priklop

Gibljiv 3 točkovni priklop

Gibljiv 3 točkovni priklop

Vlečeni

Minimalna moč traktorja

50 kW/68 KM

60 kW/82 KM

60 kW/82 KM

30 kW/40 KM

1 hidr. priključek

1 hidr. priključek

2 hidr. priključka

2 hidr. priključka

540 min-1

540 min-1

540 min-1

540 min-1

Hidravlični dvig

Da

Da

Da

Da

Hidravlični dvig pri obračanju

Da

Da

Da

Da

Ročni zamik koles

Da

Da

Da

Hidravličen

Opcija

Opcija

Opcija

Da

2

2

2

2

Svetlobna oprema

Opcija

Opcija

Da

Da

Zaščita proti navijanju na kolesa

Opcija

Opcija

Da

Da

Da

Da

Da

Da

16/6.5-8

16/6.5-8

16/6.5-8

16/6.5-8

-

-

18,5/8,5-8

18,5/8,5-8

Hidravlični priključki
Kardan

Hidravlični zamik koles
Stabilizator

Varovalo vzmetnih prstov
Pnevmatike
Super balonaste pnevmatike, 2 center pnevmatike
Pnevmatike na podvozju
Teža
1)
2)

-

-

-

10/80-12 AW

870 kg

890 kg

1320 kg

1510 kg

3,05 m z demontiranimi rokami in zaščitnim okvirjem.
Demontirane roke in zaščitni okvir (serijsko), Nekatere fotografije prikazujejo produkte z dodatno opremo.
Poglejte cenik dodatne in standardne opreme. Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije in specifikacij brez objave. Možnost napak pri tiskanju.
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