NOVA TEHNOLOGIJA

STROJ Z VISOKO STORILNOSTJO IN KVALITETO

Vodilni italijanski proizvajalec koruznih adapterjev.

DRAGO GT, NOVA PERSPEKTIVA KORUZNIH ADAPTERJEV

Drago GT, izdelek visoke tehnologije, razvit znotraj hi-tech proizvodnje na
podlagi številnih razvojnih testov.
EDINSTVENA TEHNOLOGIJA

Drago GT sestavljajo številne patentirane rešitve za izboljšanje funkcije stroja. V
tem zapisu želimo izpostavimo dve:
• avtomatsko prilagajanje odmičnih plat
• dvojni mulčer – škarjasti efekt
Zahvaljujoč visoki tehnologiji stroja Drago GT boste dosegli boljšo produktivnost
in žetveno kvaliteto.

OLIMAC, KONSTANTNI RAZVOJ

Podjetje Olimac že več kot 60 let dizajnira in izdeluje koruzne adapterje za
žitne kombajne. Taka ozka usmerjenost v razvoj določenega stroja je
unikatna in je tudi prednost, ki kaže rezultate v široki uporabi Drago koruznih
adapterjev na vseh kontinentih sveta.

Višji profit: Drago GT žanje brez izgub stroka
in zrnja.

Najbolj unikatno opremljen
z avtomatskim prilagajanjem odmičnih plat.
VZMETENE
ODMIČNE
PLATE
Vsaka odmična plata je opremljena z
vzmetjo, ki absorbira pritiske stroka. Na ta
način se strok ne odbija. Manjša izguba
strokov in zrnja.

SAMONASTAVLJIVE
ODMIČNE PLATE

DALJŠI
ROTORSKI VALJI

Prilagajajo se avtomatsko in simultano
glede na debelino stebla rastline. Vsaka
vrsta ima svoj sistem zase: kar omogoča
optimalen oprijem vsakega stebla rastline.
Debelina stebel se lahko od vrste do vrste
razlikuje, zato se z ločenim sistemom
zagotovi optimizacija na vsaki vrsti, ki
preprečuje izgube in povečuje storilnost.

Rotorski valji so daljši in se vrtijo z nižjo
hitrostjo. Na ta način omogočajo boljšo
separacijo storža od stebla rastline. Ob
optimalnem pritisku na steblo rastline
dosežemo
žetev
brez
izgub.

NI ROČNEGA NASTAVLJANJA – HITREJŠE OPRAVLJENO DELO
Strojniku ni potrebno nastavljati adapterja pri prehodu iz parcele na parcelo, tudi kadar se debelina stebel glede na vrsto koruze
razlikuje. Delo tako poteka hitreje, bolj natančno in bolj kvalitetno.

Korak pred konkurenco. Drago GT povečuje vašo
produktivnost.

Primerjava z običajnimi koruznimi adapterji.
ODMIČNE PLATE
Običajni
koruzni
adapter

PLATE BREZ
VZMETI

Strok s hitrostjo udari ob
fiksne plate in se od njih
odbije.

ROTORSKI VALJI

Običajni
koruzni
adapter

PLATE Z
AMORTIZERJEM

FIKSNO
ROČNO
NASTAVLJIVO

Običajni
koruzni
adapter

INTERVENCIJA S STRANI STROJNIKA ZA
PRAVILNO NASTAVITEV NI POTREBNA.

DALJŠI
VALJI

Standardni obrati na
rotorskih valjih.

Nižji obrati valjev
PREDNOSTI:
Manj agresivna
odstranitev stroka od
stebla rastline, žetev
brez izgub.

AVTOMATSKO
ODPIRANJE

PREDNOSTI:
Plate so opremljene z
amortizerjem, ki
ublaži udarce stroka
in tako preprečuje
odbijanje.

Odprtina se ne
prilagaja steblu
rastline. Nastavlja se,
ko stroj miruje in
ostaja fiksna.

STANDARDAN
DOLŽINA VALJEV

Odprtina se ves čas
prilagaja debelini
stebla in je različna za
vsako vrsto.
PREDNOSTI: popolna
žetev brez izgub; steblo
rastline optimalno
pritisnjeno; boljša
produktivnost..

Večja storilnost. Popolna žetev nizke ali
poležane koruze z Drago GT .

Dimenzioniran polž in stroj pod manjšim kotom.
POVEČAN POLŽ Z VEČJO POBIRLANO
MOČJO

18° DELAVNI
NAGIB

PRILAGOJEN PRIKLOP: DRAGO GT
VEDNO DELA PRI 18°

Drago GT je opremljen z novim še večjim
polžem premera Ø 500 mm, kar je največ v
primerjavi z drugimi stroji za isti namen.
Zmogljivost stroja je zato večja tudi v
primeru, ko je koruza nižja ali vlažna. Prenosi
stroja so hlajeni v oljni kopeli, zato ni zahteve
po posebnem vzdrževanju, kar omogoča, da
delamo dlje časa pri višjih obratih.

V delovni poziciji so sanke adapterja pod veliko
manjšim kotom, kar omogoča lažje spravilo nižje ali
poležane koruze.
Poleg tega taka nižja pozicija adapterja preprečuje
izgube strokov.

Drago GT se pripravi tako, da na vsaki znamki in
tipu stroja deluje pod kotom 18°, ker je to
ključno za optimalno delo brez izgub. S
strojem Drago GT je takšna pozicija stroja
zagotovljena ne glede na velikost gum
kombajna.

Stranski polži in nizek profil stroja omogočajo
popolno žetev tudi, ko je koruza poležana ali
povešena.
Večji polž za večjo zmogljivost

18°

Prenosi stroja v zaprti oljni kopeli

100% QUALITY
Vsi mehanski deli Drago GT so kontrolirani s sofisticiranimi merilnimi napravami, ki
preverjajo pravilno velikost. Takšen sistem dovoljuje večjo kvaliteto in življenjsko dobo
koruznih adapterjev.

Na površinah po celem svetu,
na različnih tipih in znamkah kombajnov.

Svetovna unikatna tehnologija, ki zagotavlja večjo zmogljivost.
MENJALNIKI
IZ LAHKIH MATERIALOV
Olimac je razvil menjalnike, ki so sestavljeni
iz lažjih materialov. Hkrati pa so stroji Olimac
močnejši, saj je uporabljeno lito železo, tam
kjer je to potrebno.

Izjemna kvaliteta, ki vam omogoča, da
opravite svoje delo bolj ekonomično.
Tehnologija, ki je unikatna.

SPIRALNO STOŽČASTA
ZOBNIŠKA PARA: VEČ MOČI
MANJ ZVOKA
Drago GT je opremljen s spiralnimi stožčastimi
zobniki iz avtomobilske industrije, ki omogočajo
popolno prenosno moč in garantirajo tišje
delovanje, od do sedaj uporabljenih menjalnikih
na koruznih adapterjih.

ŠTIRI SKLOPKE
ZA VSAKO
VRSTO
Običajno imajo mulčerji eno sklopko.
Drago GT ima štiri sklopke za vsako vrsto.
Vsaka sklopka ima specifično obremenitev, ki
omogoča kontrolo optimalnega delovanja in
varnost pred lomi.

Dvojni mulčer, Škarjasti efekt, dvojni rez
stebla rastline .
MULČANJE NA DROBNEJEŠE
KOŠČKE
Unikatno delo Drago GT stroja z dvojnimi noži doseže
škarjasti efekt: v vsaki vrsti so štirje noži. Dva na eni
strani in dva na drugi strani. Z dvema nožema se
doseže širšo površino. Končni rezultat je hitrejša
razgradnja mulčane rastline.

NIZKA PORABA MOČI
Čeprav gre za dva noža na vrsto, je poraba moči primerljiva
porabi moči, ko gre za en nož na vrsto.

Drago GT je lahko opremljen z dvojnim mulčarjem ali običajnim enojnim mulčarjem.

Trije tipi pogonskih prenosov, brez vzdrževanja.
S
CILINDRIČNIMI ZOBNIKI ZA
VISOKE OBREMENITVE
Drago GT 6-8-10-12-16-18-24 fiksne vrste
Drago GT 9-10-12-16-18 zložljivi
Za visoke obremenitve.
Brez vzdrževanja, mazanje ni potrebno.
Popolna zaščita pred zunanjimi vplivi.

VARNOSTNI VIJAKI
Varnosti vijaki
preprečujejo večjo škodo
na koruznem adapterju
ali kombajnu, saj ob večji
obremenitvi popustijo.

Za visoke obremenitve. Brez
vzdrževanja, mazanje ni
potrebno. Popolna zaščita
pred zunanjimi vplivi.

S
CILINDRIČNIMI ZOBNIKI
Drago GT 6-8 zložljivi
Za visoke obremenitve. Brez
vzdrževanja, mazanje ni potrebno.
Popolna zaščita pred zunanjimi vplivi.

VISOKO OBSTOJNA
BARVA
Avtomatizirana proizvodnja zagotavlja
konstantno kvaliteto premazne
zaščite, ki zagotavlja dolgo življenjsko
dobo stroja.

Od 4 do 24 vrst, fiksni ali zložljivi, prilagojeni za transport.
FIKSNI KORUZNI ADAPTER

MULČER

Vrst
št.

Razmik med
vrstami cm

TEŽA
kg

enojni
teža kg

dvojni
teža kg

4
5
6
8
10
12
16
18
24

od 70 do 100
od 70 do 100
od 50 do 100
od 50 do 100
od 50 do 100
od 50 do 100
od 50 do 76
od 50 do 76
50

1.350
1.700
2.040
2.670
3.350
3.930
5.070
5.700
6.000

112
140
168
224
280
336
448
504
672

160
200
240
320
400
480
640
720
ND

ZLOŽLJIVI

MULČER

Vrst
št.

Razmik med
vrstami cm

TEŽA
kg

enojni
teža kg

dvojni
teža kg

6
7
8
9
10
12
16
18

od 70 do 100
od 70 do 100
od 50 do 100
od 50 do 100
od 50 do 100
od 50 do 100
od 50 do 76
50

2.500
2.750
3.010
3.420
3.750
4.340
5.760
6.400

168
196
224
252
280
336
448
504

240
280
320
360
400
480
640
ND

PO NAROČILU - Olimac ima oddelke, ki prilagodi izdelavo DRAGO GT koruznega adapterja po naročilu strank. Ekipa tehnikov razvija in najde rešitev, ki je
tehnološko mogoča in zadovolji želje strank. .

VARIANTA IZ NERJAVEČEGA JEKLA – Na željo stranke se izdela Drago GT iz nerjavečega materiala.
ZLOŽEN IZ KABINE - DragoGT se zloži brez posredovanja zunaj stroja. Adapter se zloži na širino 3,00 – 3,20 m, odvisno od
tipa. To omogoča strojniku boljši pregled nad cesto in ustrezno širino stroja na cestah, ki je določena z zakonom.

SERVIS IN ORIGINAL REZERVNI DELI - Mreža z original rezervnimi deli po celem svetu. Vsak servisni center nudi
kompletno podporo in je zavezan rešiti vsak problem. Uporaba originalnih Olimac rezervnih delov vam omogoča varno
uporabo in dolgo življenjsko dobo Drago koruznega adapterja.

Z Drago GT boste dosegli nove cilje produktivnosti
in boljšo kvaliteto žetve.
Drago GT 24 - vrst

NEPOŠKODOVANO IN ČISTO ZRNJE
DragoGT popolno odstrani strok od stebla
rastline in tudi na ta način zagotavlja čisto
zrnje.

Drago GT 16 –
vrstni zložljivi

Dodatna oprema
OPREMA ZA SONČNICE

Zaščitna mreža

Dodatna oprema za sončnice

ZAŠČITNA PLASITKA PREPREČUJE IZPAD

SANKE MULČERJA
ŠČITIJO PLATIŠČA KOMBJANA
Dodatni ščiti za izpad

Sanke za stiskanje odrezanih stebel

AUTO-PILOT
AVTOMASKO URAVNAVANJE VIŠINE
VARNOSTNA ZAŠČITA
ZA POTREBE TRANSPORTA

Auto-pilot

Povsem robotsko vodena visoko tehnološka
proizvodnja zagotavlja 100% kakovost.

Vpogled v notranjost proizvodnje.

Povsem avtomatsko barvanje, ki zagotavlja optimalno debelino na celotnem barvanem predmetu.
Predmeti, ki se jih barva, so
obešeni na transportnih dvigalih,
ki predmete dostavijo do barvanja.

Faza 1
Peskanje

Faza 2
Odstranjevanje
delcev

Faza 3
Roboti nanašajo
temeljno barvo

Faza 4
Sušenje barve
v peči

Faza 5
Roboti nanašajo končni
premaz na podlago

Faza 6
Utrjevanje premaza

v peči

Območje
dostavljanja
barvnih predmetov

OLIMAC: EDINSTVENI INDUSTRIJSKI KOMPLEKS NA SVETU
Nova Olimac proizvodnja linija se nahaja na 70 000 m2 površine in je
povsem avtomatiziran objekt in zato edinstven v branži proizvodnje
koruznih adapterjev. Vsi rezervni deli za Drago koruzni adapter so
dizajnirani in proizvedeni v Olimac proizvodnji.

Razvojni in dizajnerski oddelek

Avtomatizirano skladišče

Avtomatiziran laserski sistem
rezanja

Štirje avtomatizirani varilni
prostori

Oddelek za razvoj in dizajn sta ključna oddelka za dejavnosti v Olimacu.
Tehnologija, ki je zasnovana v teh dveh oddelkih, se prenaša z IT
omrežjem na obdelovalne stroje. Kontrola je zagotovljena na vseh fazah
proizvodnje, ki tako zagotavlja visoko kakovost končnega izdelka.

Devet avtomatiziranih stružnic

Horizontalna delavna postaja:
Proizvodnje reduktorjev in zobnikov

Avtomatizirano rezanje in proizvodnja

DOMOTICS
Sistem, ki omogoča koordinirano, integrirano in računalniško
vodeno tehnologijo celotnega sistema v proizvodnji in
kontrolo ostalih funkcij.

zobnikov

Barvanje z robotom

THIS INFORMATION IS GIVEN PURELY BY WAY OF EXAMPLE AND OLIMAC RESERVES THE RIGHT TO MAKE
ALTERATIONS WITHOUT PRIOR NOTIFICATION

cavallinoservice.it
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