Obraceče

Z Hydro
Z Pro
Z 1000

Obraceče

Všechny obraceče JF mají následující výbavu:
Vlastnost:
●	Pohyblivý 3bodový závěs s kloubovým spojením.

Výhoda:
●	Vysoký komfort a klidná jízda i za
těch nejtěžších podmínek práce.

●	Obraceč kopíruje povrch terénu
bez ohledu na polohu 3bodového
závěsu a jede ve stopě traktoru.

● 	Klidná a bezpečná jízda v zatáčkách a na zvlněném povrchu.

●	Po zvednutí na souvrati se stroj automaticky vrací zpět do centrální polohy.

● 	Všechna posečená hmota je zvedána a provzdušňována – žádné
stéblo nezůstane ležet.

Volně pohyblivý 3bodový kloubový závěs
zajišťuje optimální kopírování povrchu terénu

●	Centrální poloha je i polohou transportní – v ní lze stroj zajistit.
●	Obraceče JF lze vybavit tlumičem
výkyvu, který zklidňuje chod stroje,
viz specifikace.
●	Všechny rotory mají kardanické zavěšení, díky kterému mohou optimálně kopírovat povrch terénu. Proto jsou obraceče JF vhodné i pro
práci na zvlněných pozemcích.

Tlumič výkyvů zklidňuje chod stroje

Kopírování povrchu terénu

Z Hydro

Hydro pro menší traktory:
Řadu Hydro tvoří lehčí obraceče, které byly vyvinuté speciálně pro menší traktory.
Vlastnosti:
●	Čištění okrajů luk (řada Hydro) – kola pod rotory lze samostatně natočit tak, aby stroj nezaujímal s okrajem louky pravý úhel - jedinou pákou, bez nutnosti použít nářadí.
●	Dvojprsty z pružinové oceli mají průměr 9 mm a jsou zpevněné kuličkováním („shot peening“).

Výhody:
●	Nedochází k vyhazování cenné
hmoty mimo louku a tak k jejím ztrátám – vyšší výnosy.
●

Pevné a přitom pružné dvojprsty.

●	Úplné zvedání hmoty.
Čištění okrajů luk

●	Odhazovací úhel prstů lze nastavit
na 2° a 8°– tak lze úhel snadno přizpůsobit místním podmínkám práce.

8°
Nastavení úhlu prstů

Asymetrické prsty

2°

Z Pro

Vlastnosti:
●	Obraceče jsou vybavené dvojprsty. Zámky prstů jsou standardní výbavou řady Pro a lze je za příplatek
dodat i k řadě Hydro.

Výhody:
●	Zámky prstů garantují, že zlomené prsty nevypadnou do obracené
hmoty.
●

Snadná obsluha, šetří čas.

●	Kola se pro práci na okraji pozemku
přenastaví pomocí jedné páky, bez
nutnosti použít nářadí – standardní výbava řady Pro. Za příplatek lze
stroj vybavit hydraulickým válcem,
takže změnu nastavení lze provést
přímo z kabiny traktoru.

Zámky prstů

Nastavení pro práci na okraji pozemku u řady
Pro

Příslušenství za příplatek:

Přídavné opěrné kolo
Pod 3bodový závěs lze namontovat přídavné
opěrné kolo. Třetí bod pak lze nahradit řetězem,
který umožní větší pohyblivost.

Osvětlení
Obraceč lze za příplatek vybavit osvětlovací
soupravou s výstražnými tabulemi.

Rezervní kolo s držákem
S tímto příslušenstvím máte v průběhu práce
náhradní kolo vždy po ruce

Z 1000

Vlastnosti:
●	Obraceče řady Z-1000 mají hlavní rám obdélníkového průřezu100 ×
160 mm.
●	Robustní konstrukce – perfektní pro
intenzivní nasazení ve velkých podnicích a u podnikatelů ve službách.
●	Rotory jsou poháněné prostřednictvím prstových spojek „Finger Link.“
Každá z nich je tvořená 2 × 6 silnými
prsty, které do sebe bezpečně zapadají i při velkých úhlech.

Výhody:
●	Pohonná linie „Finger Link“ vyžaduje pouze minimální údržbu.
● 	Perfektní přenos hnací síly na rotory
za všech okolností.
● 	Na převodovku nepůsobí případné torzní síly, které mohou vzniknout v rámu stroje. Velmi spolehlivá konstrukce s minimálními nároky
na údržbu.

Hlavní rám krabicového profilu pro intenzivní
nasazení, uzavřené převody

●	Díky tomu se rotory mohou bez problémů otáčet, i když jsou např. zvednuté na souvrati.
●	Převodovky rotorů jsou uzavřené,
s tukovou náplní.
●	Převodovka je samostatná oddělená jednotka, přišroubovaná k rámu
stroje.

Spojky „Finger Link“ přenášejí hnací sílu mezi
rotory

Uzavřené převodovky – minimální servisní
nároky

Sklápění

Vlastnosti:
●	Se zařízením pro čištění okrajů luk
nedochází při práci na okraji po
zemku k vyhazování obracené hmoty mimo louku.
● 	Sklopení obraceče do transportní
polohy se provádí pomocí dvojčinného ovladače. Konstrukce zajišťu
je, že podvozek a pohonná linie nejsou v průběhu sklápění nadměrně
namáhané.

Výhody:
●	Nedochází ke ztrátám cenné hmoty. Vyšší výnosy.
●	Lze agregovat i s traktory, které mají méně vývodů hydrauliky.

Z kabiny traktoru může obsluha snadno kontrolovat pracovní polohu.

Z 8805 T při sklápění

Z 8805 T po sklopení

Technické údaje
Z 455 Hydro

Z 555 Hydro

Z 665 Hydro

4,50 m

5,40 m

6,60 m

Počet rotorů

4

4

6

Počet ramen na rotoru

6

6

6

1,48 m

1,70 m

1,48 m

Pracovní záběr

Průměr rotorů
Transportní šířka

2,65 m

2,89 m

2,95 m

Transportní výška

2,28 m

2,70 m

3,20 m

Způsob agregace

3bodový závěs

3bodový závěs

3bodový závěs

18 kW/23 PS

22 kW/30 PS

25 kW/34 PS

1 JČ

1 JČ

1 JČ

540 1/min

540 1/min

540 1/min

Ano

Ano

Ano

-

-

-

Ano

Ano

Ano

Traktor, min.
Vývody hydrauliky
Otáčky vývodové hřídele
Hydraulické sklápění
Krátkozdvih na souvratích
Mechanické přestavení pro práci na okraji luk

-

-

-

Tlumič výkyvů

Hydraulické přestavení pro práci na okraji luk

Za příplatek

1

2

Osvětlovací souprava

Za příplatek

Za příplatek

Za příplatek

Ochrana držáků kol před navíjením trávy

Za příplatek

Za příplatek

Za příplatek

Zámky prstů

Za příplatek

Za příplatek

Za příplatek

16/6.5-8

16/6.5-8

16/6.5-8

420 kg

505 kg

690 kg

Super-balonovové pneumatiky
Hmotnost

Z 685 Pro

Z 765 Pro

Z 8805

Z 8805 T

6,90 m

7,60 m

8,80 m

8,80 m

Počet rotorů

6

6

8

8

Počet ramen na rotoru

6

7

6

6

Pracovní záběr

Průměr rotorů

1,50 m

1,65 m

1,50 m

1,50 m

Transportní šířka

2,95 m

2,95 m

2,95 m

2,95 m

Transportní výška

3,35 m1)

3,35 m2)

3,50 m

3,50 m

3bodový závěs

3bodový závěs

3bodový závěs

Tažený

50 kW/68 PS

60 kW/82 PS

60 kW/82 PS

30 kW/40 PS

1 JČ

1 JČ

1 JČ +1 DČ

1 DČ

540 1/min

540 1/min

540 1/min

540 1/min

Způsob agregace
Traktor, min.
Vývody hydrauliky
Otáčky vývodové hřídele
Hydraulické sklápění

Ano

Ano

Ano

Ano

Krátkozdvih na souvratích

Ano

Ano

Ano

Ano

Mechanické přestavení pro práci na okraji luk

Ano

Ano

Ano

Hydraulicky

Hydraulické přestavení pro práci na okraji luk

Za příplatek

Za příplatek

Za příplatek

Ano

2

2

2

2

Osvětlovací souprava

Za příplatek

Za příplatek

Ano

Ano

Ochrana držáků kol před navíjením trávy

Za příplatek

Za příplatek

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

16/6.5-8

16/6.5-8

16/6.5-8

16/6.5-8

-

-

16/9.5-8

16/9.5-8

Tlumič výkyvů

Zámky prstů
Super-balonovové pneumatiky
Super-balonovové pneumatiky, 2 střední rotory
Kola pod hlavním rámem
Hmotnost

-

-

-

10/80-12 AW

870 kg

890 kg

1 320 kg

1 510 kg

1) 3,05 m se sklopnými rameny a ochrannými oblouky (za příplatek). 2) Zvednutá ramena a ochranné oblouky (standardní výbava u Z 765 Pro).
Některé stroje mohou být zobrazené s příslušenstvím dodávaným za příplatek. Standardní a příplatková výbava je vždy uvedená v aktuálním ceníku.
Změny konstrukce a specifikace vyhrazeny. Tiskové chyby vyhrazeny.

Prodejce:

Kongskilde Industries A/S
Linde Allé 7 • Postbox 180
6400 Sønderborg • Denmark
Tlf. +45 74 12 52 52 • www.jf.dk

Dovozce do ČR:

DANAGRA s.r.o.
Republikánská 45 • 312 00 Plzeň
Tel. +420 377 451 525 • www.danagra.cz

300006589 Danagra/CZ/Tedders/BRO/0515
Konstrukční změny a změny specifikace vyhrazeny. Tiskové chyby vyhrazeny.

Výrobce:

