ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ
ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ ΣΩΛΗΝΑ
Η πρωτοτυπία στη σχεδίαση των μηχανικών μερών
και η προσοχή στη λεπτομέρεια δίνουν στο μηχάνημα
την λειτουργικότητα, την εργονομία, την ομορφιά
και τη διαχρονική αξία του χειροποίητου.








Γρήγορη αλλαγή της ανέμης!
Εύκολος χειρισμός!
Ρύθμιση ταχύτητας περιστροφής!
Περιστροφή δεξιά και αριστερά!
Ρυθμιζόμενο φρένο για το άπλωμα!
Πιστοποίηση CE!
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
		 Κατά το κατέβασμα της ανέμης αρκεί το τράβηγμα

Διαθέτει αυτόνομο υδραυλικό σύστημα ανεξάρτητο
από το γεωργικό ελκυστήρα με πολλαπλασιαστή και
αντλία λαδιού. Λειτουργεί παίρνοντας κίνηση από
ΡΤΟ με καρδανικό άξονα (σταυρό). Το υδραυλικό κύκλωμα συμπληρώνουν: δοχείο 40 λίτρων, φίλτρο λαδιού, διπλό χειριστήριο με ένα κουμπωτό διακόπτη,
ρυθμιστή πίεσης για την ακριβή επιθυμητή ρύθμιση
των στροφών της ανέμης, κινητήρα λαδιού βαρέως
τύπου και δύο υδραυλικούς κυλίνδρους ∅80. Ακόμη
διαθέτει σύστημα γραναζιών και αλυσοτροχών για τις
μεταδόσεις της κίνησης, κοχλία για το ομοιόμορφο
άπλωμα του λάστιχου πάνω στην ανέμη, ζαντολάστιχα 10.80.12 με 8 λινά και ανέμη χωρητικότητας 21 χλμ.
σταλακτηφόρου σωλήνα ∅20.

ενός πείρου για την απεμπλοκή της με τη χρήση
του χειριστηρίου. Η συμπλοκή της κίνησης γίνεται
αυτόματα με το γρανάζι που έχει στον άξονά της
η ανέμη. Έτσι γίνεται η γρηγορότερη αλλαγή της
ανέμης με ένα μόνο άτομο.

		 Είναι δυνατή η ακριβής ρύθμιση των στροφών της
ανέμης από τον ειδικό ρυθμιστή υδραυλικού που
είναι δίπλα στο χειριστήριο.

		 Είναι δυνατή η αριστερόστροφη περιστροφή της
ανέμης κατά το μάζεμα και η δεξιόστροφη βοηθητικά κατά το άπλωμα.

		 Διαθέτει ειδικό εντατήρα για την αλυσίδα κίνησης
της ανέμης με ελατήρια, που μεταφέρει ροπή λιγότερο πλαστικά.

		 Είναι εφοδιασμένο με ρυθμιζόμενο φρένο μικρού
όγκου για ευκολότερο άπλωμα.

		 Επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής του σταλακτηφόρου
σωλήνα γιατί είναι δυνατή η γρήγορη και ασφαλής
αποθήκευσή του.

		 Το μηχάνημα ασταρώνεται και βάφεται με χρώματα υψηλής ποιότητας για υψηλότερη αντισκωριακή προστασία.

 Κατασκευάζεται στην Πτολεμαΐδα από το μηχανουργείο του Σιδηρόπουλου Κωνσταντίνου που έχει παρουσία
στο χώρο του αγροτικού μηχανήματος από το 1978.

 Ο μηχανολογικός και μηχανικός εξοπλισμός έχουν σχεδιασθεί και μελετηθεί από Μηχανολόγο Μηχανικό.
 Η άριστη λειτουργία του μηχανήματος έχει επιβεβαιωθεί από τους αγρότες που έχουν συλλέξει εκατοντάδες
χιλιάδες μέτρα σταλακτηφόρου σωλήνα.
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