
www.mainero.com

ХЕДЕР MAINERO



w
w

w
.m

ir
tu

o
n

o
.c

o
m

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

CARLOS MAINERO Y CIA. S.A.I.C.F.I.

Rivadavia 259 - (2550) Bell Ville

Córdoba - Argentina

www.mainero.com
+54 (3537) 424 031

Брой бразди:
525 мм 13 14 16 19 21

700 мм 7 8 9 10 12 14 16

Прибиращи лодчици:

Количество: 2 на бразда
Светлина между лодчици: С възможност за отчитане
За 525 мм:   Дължина: 1.850 мм

Ширина:
Фиксирана: 220 мм
С възможност за регулиране: Минимум: 220 мм - Максимум: 260 мм

За 700 мм: Дължина: 1.850 мм

Ширина:
Фиксирана: 300 мм
С възможност за регулиране: Минимум: 300 мм - Максимум: 370 мм

Опори: С възможност за отчитане
Ножова греда: Вид: Модулна - в секции.
Задвижване: Кутия за алтернативни движения, задвижвана чрез ремък във "V" Тип “C”.

Брой режещи секции: 3 секции за входна линия за растения
Делители: Двойни. С термична обработка.
Режим 380 цикъла в минута.

Мотовило: Вид: Тръбно
Палци: 3 на режеща линия. Добавени - с възможност за отчитане.

Регулиране на напредване и височина: Едновременно. Механично или хидравлично задвижване, командвано от комбайна.
Задвижване въртене: механично: Задвижване чрез ролкови вериги. Режим на непроменливо въртене. 

хидравлично: Задвижвано от хидравличен двигател. Режим на променливо въртене.
Щит Вид: Обгръщащ. Взаимообвързан с мотовилото.

Регулиране: Едновременно с мотовилото.
Надробител на стебла: Вид: Модулен, със секции. С четири зъбчати перки.
Монтаж: На лагери.

Позиция: Между ножова греда и опори на лодчици.
Шнек: Вид: С перки до центъра и лопатки от каучук.

Монтаж:
Хексагонална ос върху сферични лагери.  
С възможност за отчитане. В секции за 12 или повече бразди.

Защитна система: Ограничител на въртящ момент с триещи дискове.С възможност за регулиране. 

Задвижване:
Карданна греда с 60º свободно въртене. 
Ролкови вериги ASA 60.

Полуремарке: До 12/16 брази:
Една единствена колесна ос с двойно въртене. Общо 4 гуми  6.00 x 16 - 6 платнища.
Механично регулиране на наклона на хедера. 

От 14/19 брази:
Две колесни оси: Предна с пръстен със завъртане чрез лагери.(360º)
Задна в равновесие. Общо 6 гуми 6.00 x 16 – 6 платнища.
Собствено устройство за механично или хидравлично регулиране на наклона на хедъра.

Основни размери: Транспортна ширина (A) - - - - - 2.430 мм - -

Транспортна височина (B) - - - - - 3.000 мм - -
Височина (C) - - - - - 1.200 мм - -
Дължина (D) - - - - - 3.250 мм - -
Работна ширина (E)   5.400 мм 6.100 мм 6.800 мм 7.500 мм 8.025 мм 8.900 мм 10.300 мм 11.700 мм
Тегло (пълно, без товарна кола) 1.520 кг 1.680 кг 1.840 кг 2.000 кг 2.115 кг 2.320 кг 2.735 кг 3020 кг

Компанията си запазва правото 
да прави промени в продуктите 
си без предизвестие.




