GYÜMÖLCSTERMESZTÉS

VÁLOGATÁS
TECHNOLÓGIÁI

STRAZZARI
mechanikus fék
elektromos világító berendezés
szőlőürítő csiga O 220mm
támasztóláb
INOX AISI 304 felépítmény
Opció: szőlőürítő csiga O 300 mm

Komplett gép INOX volumetrikus szivattyúval
(szabadalom), mely a traktor TLT-ről kerül
meghajtásra, a nyomást szabályozza nem pedig
a centrifugális erőt, nem károsítja a kezelt terméket,
elkerülve ezáltal a csutka károsodását és a héj
és a magok zúzását.

Hidraulikus emelésű festett acél váz
INOX acél ürítő csiga
Hidraulikus ürítő ajtó
Vonórúd támasztás kerékkel
Mechanikus fék
Világítás
3 karos elosztó a csiga működtetéséhez
Ürítési magasság (max.) 2200 mm
Csiga 300/200 mm

ENOVENETA hidraulikus emelésu vibrációs
adagolóval felszerelt szüretelo kocsi

hidraulikus emelésű festett acél váz
2 elektromotoros a vibrációs ürítéshez
hidraulikus működésű mechanikus fék, világítás
elektromos vezérlőegység, must gyűjtő drénrács

Hidraulikus emelésű vibrációs adagolóval felszerelt szüretelő kocsi

Szőlő válogatásához, PVC szalaggal, inox acél kivitel must gyűjtő
káddal, szőlőválogató csatornák,kaparó, mechanikus sebesség szabályozó
magasságban állítható támasztó állvány, kerékkel és elektromos vezérlővel.

OPTIKAI VITISORT VÁLOGATÓ
Mechanikus és optikai válogató kombinált kivitelben, bogyózott szem automata
válogatására kézi vagy gép szüretelés esetén. Komplettan must visszanyerés és
a végfelhasználóra adaptált szoftverrel. Inox kivitel, négy forgókerékkel és fékkel ellátva.
Teljesítmény 5 Tonna/óráig
2 vibrációs motor 0,74 kW
Feszültség: V230 - Hz50 Ph 1

TEMA
ENOVENETA TEMA

Verőujjas tengely gumivéggel
Inverteres elektromos sebesség állítás
a tengelyhez/hengerhez/betáp csigához
zúzó adapter gumihengerrel
négy kerék
elektromos vezérlés
24 mm-es henger lyukak
Feszültség: V400 - Hz50 Ph 3

TEMA

Betöltő garat behordó csigával, mechanikus sebesslgszabályozóval (Top 5-10-25-re inverterrel)
lé kivonó berendezéssel, gumilapátos bogyózó tengely, mechanikus sebesség szabályozó a
tengelyhez/hengerhez (a Top 5-10-25-höz inverter) elektromos vezérlő panel kerékkel ellátott alváz,
henger furatátmérő 22/22 mm (Top 25-höz 25/22 mm)
(kérésre henger furatátmérő 22/18 felár nélkül)

A prés elő van készítve nitrogén generátor csatlakoztatásához, Préshenger belső
csatornákkal és hozzá tartozó kiürítő kollektorokkal éllemiszeriparban használt
atoxikus anyagú membrán, lapátor kompresszor, fúvókák a membrán gyors
felfújásához/leeresztéséhez, préselt lé gyűjtő kád, szelep a tengely irányú töltésért,
garolla csatlakozások, pneumatikus mustürítő szelep PLC-s vezérlő panel, kád
szintjelző szonda automatikus kezelő panel, 1 hermetikus ajtó
Feszültség V400 - Hz50 Ph 3

Alkalmas a fürtös szőlő továbbítására is.

10/12 t/h

kovaföldszuro

kovaföldszuro

Traktorok
CK széria
26 - 38 LE kivitelben

park fék
kürt
tetőlámpa
helyzetjelző lámpa
TLT burkolat
pohártartó
visszapillantó tükör
hétpólusú dugalj
első vonórúd
üzemanyagtank sapka
gumiszőnyeg
egykaros joystick (40 LE)
HST Easy Speed (40 LE, HST esetén)

Opcionális felszerelés
középső (has alatti) TLT szett
hátsó munkalámpa szett
napellenző
Munkaeszközök
szerszámkészlet
gyári homlokrakodó
mellső pótsúly
gyári talajmaró
hátsó pótsúly
joystick tolózár
2. pár hidraulika kör
HST Easy Speed (35 LE, HST esetén)
fülke

hidrosztatikus kormánykerék
hátsó differenciálzár
digitális LED-es műszerfal
összkerekes fék
emelésszabályzó
joystick váltó
rögzített behúzószár
állítható ülés
fényszóró
vészvillogó
első ablaktörlő
pohártartó
légkondícionáló
napellenző
oldalsó tükrök

Opcionális felszerelés
egy/kétkaros hidraulikus váltó
orrsúlyok
CD lejátszó (Cab modellek)
hátsó ablaktörlő lapát
7 pólusú dugalj
fordulássegítő
tetőponyva (bukókeretes modellek esetén)
zárható üzemanyagsapka
hátsó súly
visszapillantó tükör (Cab modellek)

NX széria
45 - 60 LE kivitelben
Munkaeszközök
homlokrakodó
markológép
tájékozódjon nálunk a további
munkaeszközökről

Muvelogépek
MODUL RENDSZERU SORKÖZMUVELOK
Tárcsás, kombinátor, kultivátor, és ujjas rugós művelő elemek
Tüskés, croskill, cambridge és sima hengerek
A Moduláris rendszer miatt a művelő elemek gyorsan és egyszerűen cserélhetőek
Munkaszélesség: 110-180 cm között

SORKÖZ ÁPOLÓ HENGEREK
Tüskés, croskill, cambridge és sima hengerek
Munkaszélesség: 130-300 cm között

FORGÓBORONA
Sima, tüskés vagy spirál hengerrel
Munkaszélesség: 80-250 cm között (típustól függően)

MODUL RENDSZERU ÉS HAGYOMÁNYOS SORALJ MUVELOK
Egy vagy kétoldalas kialakítás
Művelő elemek: forgó kés, fűkasza, tisztító csillag, csillag henger, forgó műanyag
ujjas tisztító, passzív kés
A művelő elemek gyorsan cserélhetőek
Hidraulikus oldaltolás és szögállítási lehetőség

SORALJ MUVELO TALAJMARÓ
Önálló hidraulika rendszerrel, kardán hajtással
Erőgép teljesítmény igény: 20-40 LE
Művelhető sortávolság: 150-600 cm (típustól függően)
Művelő fej munka szélessége: 55-85 cm

CSONKÁZÓK
Rozsdamentes acél váz
Hidraulikus oldaltolás, lejtés beállítás, magasság állítás
Egyoldalas, kétoldalas és alagút kialakítású kivitelek

LÁDASZÁLLÍTÓ
3-4 t hasznos tömeg
Maximum 120x100 cm rekeszek szállítására

SZÜRETELO KOCSIK
Rozsdamentes acél keret, váz és tartály
Szivattyús ürítésű, hidraulikus billentésű és
hidraulikus emelésű kivitelek

VENYIGE APRÍTÓ
Munkaszélesség: 102-195 cm
Nyitható hátsó ajtó
Csúszó talp
Szabadonfutóval ellátott hajtómű

Talajmuvelo gépek
FORGÓBORONA
Munkaszélesség: 0,95 – 8,0 m között
Választható rögtörő henger típusok a vevő igényeire szabottan
Robosztus felépítés, hosszú élettartam, csekély karbantartási igény
Egyes típusok vetőgép függesztési lehetőséggel

SZÁRZÚZÓ
Minden méretű mezőgazdasági és kommunális felhasználónak ideális megoldások
- 1,0 m – 6,4 m közötti munkaszélesség
- hátsó és front függesztésű kivitelek
- rézsű zúzók 3,6 m kinyúlásig
- speciális soralj művelő műszaki megoldás

TALAJMARÓ
- 0,95 – 5,0 m közötti munkaszélesség
- speciális bakhát készítésu kivitelek
- eros váz, hosszú élettartam

LAZÍTÓ

- nagy teherbírású vázak
- 3-5-7-9 késes kivitel
- mechanikus vagy hidraulikus dupla rögtörő henger
- vonóerő igény 100 LE-töl

GÖDÖRFÚRÓ

- szőlőültetvények, gyümölcsösök telepítéséhez
- támrendszerek kerítések oszlopainak lerakásához
- 100 és 1000 mm átmérő közötti fúrószárak
- maximális fúrási mélység 1200 mm

Válogató berendezések

GLOBALSCAN 6
Külso minoségi vizsgálat

A kamera rögzíti és elemzi minden egyes szalagon forgó termény
különböző színű és infravörös képét, garantálva ezzel a termények
válogatását méret, szín és külső minőség szerint.
A GlobalScan 6 elemzi a terményeket, mint például alma, kivi, narancs,
mandarin, citrom, paradicsom, őszibarack, nektarin, sárgabarack, szilva,
datolyaszilva, avokádó, mangó, gránátalma külső felületét.

IDD4
Belso minoségi vizsgálat
Az IDD4 egy szabadalmaztatott rendszer, amelyet a fénykibocsátó közeli
infravörös LED-ek és a 4 érzékelő fotocella által érzékelt különböző hullámhosszok elemzési elve alapján fejlesztettek ki.
Az IDD4 használata lehetővé teszi a belső barnulás és üvegesedés kimutatását, egy a terményeket (alma, hagyma, narancs, dinnye, körte ...) pásztázó
közeli infravörös sugár segítségével.

INSIGHT 2T & 2R

Az INSIGHT rendszert a fénykibocsátó közeli infravörös 150 W halogén lámpák és
az érzékeny spektométer által érzékelt különböző hullámhosszok elemzési elve alapján
fejlesztették ki.
Az INSIGHT rendszer, olyan termények cukortartalmát (BRIX index) méri, mint az alma,
kivi, mangó, őszibarack, nektarin, aszalt szilva, sárgabarack, akovádó, sárgadinnye,
paradicsom és citrusfélék.

Ültetvény permetezogépek
RACING

VONTATOTT KIALAKÍTÁS

MIG
Axiál ventillátoros, tornyos, karos,
légfüggönyös és speciális kivitelben.
Tartály térfogat: 600-3000 liter között
(típustól függően)
Nagyon sokféle opciós lehetőség a
vevők igényeihez alakítva.
Extreme TR, TR Inox, Plus
Reverse
Racing TR
Base TR
Twister
Cles
Bora TR
Extreme 2 TR
MÍG 24, 46
Zephir

CLES

EXTREME

ZEPHIR

BASIC

BORA

FÜGGESZTETT KIALAKÍTÁS
Axiál ventillátoros, tornyos, karos,
légfüggönyös és speciális kivitelben.
Tartály méret: 200-1000 liter között
(típustól függően)
Nagyon sokféle opciós lehetőség a
vevők igényeihez alakítva.

CLES PR

Cles PR
Bora
Blizzard
Reverse PR
Racing PR
Basic
Mistral
Ghibli

REVERSE PR

Központ
8500 Pápa, Mozsár u. 14.
Tel.: 89/510-180 Fax: 89/510-189
Mobil: 30/385-75-84
www.keszenlet.hu
keszenlet@keszenlet.hu
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