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Lintkonveieriga heedrid teraviljakombainidele

LINTKONVEIERIGA HEEDRID TERAVILJAKOMBAINIDELE

D1 & FD1 seeria lintkonveieriga heedrite omadused
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FM100 kopeermoodul

Uue põlvkonna suurepäraste omadustega lintkonveieriga heedrid
Heades koristustingimustes töötavad hästi enamus kombainiheedritest, kuid millal olid viimati head koristustingimused?
MacDon FlexDraper® ja Draper heedrid on projekteeritud maksimaalse tootlikkuse saavutamiseks kõige muutuvamates
koristustingimustes, alustades aktiivsest kopeerimissüsteemist ’Active Float System’, mis hoiab heedrit ka tegelikult
maapinna kohal kuni meie silmapaistva jõudlusega hasplini. Kuni 13,7 m töölaiusega MacDon lintkonveieriga heedrid
on valmistatud ükskõik millise vilja muretuks koristamiseks ükskõik millistel koristustingimustel ükskõik millise kombainiga.
A AKTIIVNE KOPEERIMISSÜSTEEM
MacDon ’Active Float System’ aktiivne kopeerimissüsteem reageerib viivitamatult maapinnatingimuste
muutustele. Selle viivituseta toimiv ujuvrežiim võimaldab kasutada äärmiselt madalat lõikekõrgust ilma
heedri maassetungimise ohuta. FM100 kopeerimismooduli kaks komplekti keerdvedrusid kannavad 97%
heedri massist. See võimaldab hetkeliselt reageerival ujuvrežiimil kuni 4,8 kraadise külgkalde ja 178 mm
vertikaalsuunalise liikumise sõltumata heedri kaldtransportööri asendist. MacDon ’Active Float System’
aktiivne kopeerimissüsteem hoiab heedrid maapinnal ka tegelikult, kindlustades puhta ja ühtlase niite.
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Ujuvrežiim rakendub
silmapilkselt

KÜLGKALLE & VERTIKAALNE UJUVUS
Heedri laius

Külgkalle (1)

Vertikaalne ujuvus (2)

9.1 m (30')

@ 4.8° = 411 mm (16")

178 mm (7")

10.7 m (35')

@ 4.8° = 505 mm (20")

178 mm (7")

12.2 m (40')

@ 4.8° = 549 mm (21.5")

178 mm (7")

13.7 m (45')

@ 4.8° = 617 mm (24")

178 mm (7")

1

KOMBAINIDEVAHELINE VAHETATAVUS
Tänu FM100 moodulile on MacDon lintkonveieriga heedrid sobivad kõikidele
levinumat marki kombainidele tänu lihtsatele üleminekukomplektidele.
Heedri sobivus erinevate kaubamärkidega tähendab, et Teie investeering
säilitab oma väärtuse ka järgmise heedri hankimisel.
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LINTKONVEIERIGA HEEDRID TERAVILJAKOMBAINIDELE
’CROP FLOW’ VILJAVOOL

B ’ACTIVE CROP FLOW’ AKTIIVNE VILJAVOOL
Üleminek traditsioonilise, kaksikteoga platvormheedrilt MacDon lintkonveieriga
heedrile suurendab koristusajal tootlikkust. MacDon lintkonveieriga heedrite ’Active
Crop Flow’ aktiivne viljavool juhib vilja pehmelt transportöörilindile viljapeadega ees,
millelt suunatakse see kaldtransportööri. Etteanne viljapeadega ees suurendab
kombaini efektiivsust kütusesäästu, parema peksuprotsessi ja põhu laotamisega, mis
kokku tähendavad produktiivsemat viljakoristust. Kuna selline koristusviis on eriti
efektiivne just niiskemates oludes ja märjema vilja korral, saab koristust alustada
varem ja lõpetada õhtul hiljem.

’CROP FLOW’ VILJAVOOL
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Etteandetransportöör

laiusega 1057 mm

laiusega 2000 mm
Vili liigub viljapeadega eesmoissonneuse-batteuse

C ETTEANDE OPTIMEERIMINE KINDLUSTAB TÕSISE TOOTLIKKUSE
Kopeermooduli FM100 sissetõmbuvate piidega etteandetrummel ’Retracting Tine
Drum (RTD)’ on välja töötatud vilja maksimaalse etteande saavutamiseks. Piide
väljaulatusnurga reguleerimine ja pikk (154 mm) väljaulatus võimaldavad ka paksu
viljamassi piisavalt agressiivse etteande. Etteantava viljamassi laius kohandatakse
konkreetse kombaini kaldtransportööri korpuse laiusega.

D ÜLLATAVA JÕUDLUSEGA HASPEL
Teiste heedritega võrreldes haaravad meie haspli tugevad piid kindlalt vilja ja
suunavad selle sujuvalt transportöörilintidele. Haspel on varustatud unikaalse
figuuriga nukkmehhanismiga, mis võimaldab piidel liikuda lamandunud viljakihi
alla ja tõsta selle üles enne vikatini jõudmist.
Koos heedri külgkalde juhtimisega, mis võimaldab
lõikeaparaati hüdrauliliselt kabiinist kallutada ja
haspli edasi-tagasi reguleerimisega, vähendavad
meie heedrid vajadust kõrretõstjate järele või
elimineerivad nende vajaduse täielikult.

Külgtransportöörid
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E UNIVERSAALNE VILJAKORISTUSLAHENDUS
MacDon D1 ja FD1 seeria heedrid on universaalsed võimaldades koristada teravilju,
õlikultuure, ubasid – kõiki liiki vilju kõikides tingimustes. FD1 FlexDraper® heedril saab ühelt
viljaliigilt teisele seadistamisel lülitades heedri nõtkuvalt põhjalt ümber jäigapõhjaliseks ühe
kangiliigutusega, mis muudab heedri viljavahetuseks äärmiselt paindlikuks. Olgu tegemist
mistahes vilja ja koristustingimustega, MacDon lintkonveieriga heedrid on Teie kombainile
parimaks täiustuseks.
F VAHETU JUHTIMINE
Automaatne heedri töökõrguse juhtimissüsteem võimaldab juhil otse juhiistmelt reguleerida
heedri survet maapinnale, lõikekõrgust ja heedri kallet. Koos valikvarustusena saadaolevate
tugiratastega on võimalik heedri automaatne töökõrgus vahemikus 30-560 mm.

6°

6°

F

6°

Lõikekõrgus ilma tugitaldadeta

Lõikekõrgus paigaldatud tugitaldadega

Lõikekõrgus paigaldatud tugiratastega

30-55 mm

40-140 mm

120-560 mm

G ÜHTLANE MADAL NIIDE
MacDon patenteeritud madala C-profiiliga lõikelati disain on mõeldud niiteks maapinnal
libisedes, mis tähendab sisuliselt põllupinna raseerimist. Varustatuna tugeva vikati ja vikati
kalde muutmisvõimalusega kabiinist, on lõikeaparaati võimalik kohandada kõige erinevate
koristustingimustega. Sile lõikeaparaadi põhi võib madala niite kindlustamiseks alaliselt
maapinnal libiseda.
H KOGU HEEDRI LAIUSES ASUB ÜLEMINE RISTTIGU
Lisavarustusena paigaldatav ülemine risttigu kinnitatakse tagumise raamitoru ette ja
see töötab kogu heedri laiuses 7,6 m kuni 12,2 m. Ülemine risttigu aitab tugevakõrrelist
ja kohevalt paksu viljamassi, nagu suuresaagilised raps ja hernes, suunata etteande
ühtlustamiseks heedri keskosa suunas.
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FD1 FLEXDRAPER® TERAVILJAKOMBAINI HEEDRID

FD1 Series FlexDraper ® heedrid
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Maapinna kopeerimine nagu ei kunagi varem
Tänu MacDon Flex-Float TechnologyTM kopeerimistehnoloogiale võib FD1 FlexDraper heedreid lugeda koristustehnika innovaatoriteks. Selle eelis
tuleneb fikseeritud haspli ja lõikeaparaadi vahelisest kaugusest, mil ’Active Float System’ aktiivne kopeerimissüsteem reageerib viivitusteta külgkallet
ja kõrgust reguleerides maapinna ebatasasustele. Nii tulemusel töötab meie Flex-Float TechnologyTM kopeerimistehnoloogiaga varustatud heeder
sujuvalt ja ühtlaselt tagades vilja etteande viljapeadega ees, mis aitab tõsta kombaini tootlikkust.
A HASPLI VAHEKAUGUSE SUHE KAUGUSE SUHE
LÕIKEAPARAADIGA
MacDon FD1 FlexDraper® heedritel on haspli kaugus
lõikeaparaadist fikseeritud. See tähendab, et pidevalt
säilitatakse hasplipiide ja lõikelati vaheline vahekaugus,
isegi ekstreemse lõikelaua läbinõtkumise korral. See väike
vahekaugus kindlustab püsivalt pehme ja ühtlase etteande
viljapeadega ees kogu FlexDraper® heedrite töölaiuses.

B AKTIIVNE UJUVREŽIIM
MacDon ’Active Float System’ ujuvrežiim reageerib viivituseta maapinnatingimuste muutustele.
Silmapilkne reageerimine tähendab, et eriti madalat lõikekõrgust võib kasutada ilma hirmuta
heedri maassetungimise eest. FM100 kopeerimismooduli kaks komplekti keerdvedrusid kannavad
97% heedri massist. Hetkeliselt reageeriv ujuvrežiim võimaldab
kuni 4,8 kraadise külgkalde ja 178 mm vertikaalsuunalise liikumise
sõltumata heedri kaldtransportööri asendist. MacDon ’Active Float
System’ aktiivne ujuvrežiim hoiab heedrid ka tegelikult
maapinnal kindlustades igal ajal puhta ja ühtlase niite.

C EFEKTIIVNE HASPEL
Teiste heedritega võrreldes haaravad meie haspli tugevad piid kindlalt vilja ja suunavad
selle sujuvalt konveierilintidele. Haspel on varustatud unikaalse
figuuriga nukkmehhanismiga, mis võimaldab piidel liikuda
lamandunud viljakihi alla ja tõsta selle üles enne jõudmist
vikatini. Koos heedri külgkalde juhtimisega, mis võimaldab
lõikeaparaati hüdrauliliselt kabiinist kallutada ja haspli
edasi-tagasi reguleerimisega, on meie heedrit kohandatavad
tööks ka kõige muutuvamates tingimustes.
’CROP FLOW’ VILJAVOOL
D REAALNE MAAPINNA KOPEERIMINE
MacDon FD1 FlexDraper® on ujuv, kolmesektsiooniline nõtkuva põhjaga heeder
sektsionaalse haspliga. See võimaldab tervel heedri raamil, lõikelatil ja hasplil
järgida ühtsena maapinna kontuuri, võimaldades kummagi heedriotsa kerkimist
kuni 245 mm ulatuses säilitades hasplipiide ja lõikeaparaadi vahelise fikseeritud kauguse.
See unikaalne kolmesektsiooniline konstruktsioon võimaldab FD1 FlexDraper® heedritel
pehme ja ühtlase etteande viljapeadega ees ka maksimaalse läbinõtkumise korral.
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TEHNILISED ANDMED

D1 LINTKONVEIERIGA HEEDRI TEHNILISED ANDMED
Suurus
Mass* Ühe vikatiajamiga koos FM100
Mass* Kahe vikatiajamiga koos FM100
Vikat: Tüüp / ajam / kiirus

25' (7.6 m)
30' (9.1 m)
35' (10.7 m)
40' (12.2 m)
45' (13.7 m)
2510 kg
3000 kg
3150 kg
3498 kg
3616 kg
Ühe- või kahevikatiline (sõltuvalt töölaiusest ja kasutusalast) / hüdrauliline, MacDon konstrueeritud suletud õlivanniga nookurreduktor(id) / Ühevikatiline lõikeaparaat 1050 kuni
1400 käiku minutis, kahevikatiline lõikeaparaat 1100 kuni 1700 käiku minutis (kiirus sõltub töölaiusest ja tüübist, kiiremakäigulisemad on väiksema töölaiusega heedritel ja
topeltvikatilise lõikeaparaadi korral)

Teravaotsalised DHT (double heat-treated – mitmekordselt termiliselt töödeldud), tömbid SM (lehtmetallist, alumise kontaktiga, karastatud alumise kattega),
tömbid F (pealt ja alt karastusega)
Kogurhaspel, viie- või kuuelabaline, kahesektsiooniline (topelt) või üheosaline, üleviskav disain, nukkmehhanismiga juhitavad piilatid /
Haspel: Tüüp / ajam / kiirus / piid
hüdrauliline / Varieeruv 0 kuni 67 p/min (sõltuvalt kombainimargist) / HD (tugevdatud) plastik, 152 mm, vahekaugus, 279 mm pikkus
1057 mm laiusega 680.4 g erikaaluga kattega kummilint-transportöör, reverseeritav, kahepoolse jälgivtoimega V-suunajaga, sisemise servaga integreeritud tihendiga,
Konveier: Tüüp / ajam/ kiirus / etteanne
/ varieeruv 0 kuni 194 m/min / mehaaniline lõikelaua nihutus, avatus 1539 mm kuni 1948 mm
Järelpaigaldatav valikvarustus
Ülemine risttigu, tugirattad ja muud lisaseadmete komplektid
*Kõik toodud massid on ligilähedased ja võivad sõltuda heedri komplektsusest. Kontrollida koos edasimüüjaga sobivust kombaini tehniliste andmetega.
Massi hulgas sisaldub FM100 adapteri mass. FM100 kombaini adapter on massiga ligikaudu 1030 kg; see võib sõltuda kombaini margist.

Võimalikud sõrgade tüübid

FD1 FLEXDRAPER® HEEDRI TEHNILISED ANDMED
Töölaius
Mass* Ühe vikatiajamiga koos FM100
Mass* Kahe vikatiajamiga koos FM100
Vikat: Tüüp / ajam / kiirus / sõrad
Haspel: Tüüp / ajam / kiirus / piid
Konveier: Tüüp / ajam/ kiirus
Standardomadused
Järelpaigaldatav valikvarustus

30' (9.1 m)
3160 kg
-

35' (10.7 m)
3364 kg
-

40' (12.2 m)		
45' (13.7 m)
3676 kg
3884 kg

Ühe- või kahetvikatiline / hüdrauliline, MacDon konstrueeritud suletud õlivanniga nookurreduktor(id) / 1050 kuni 1400 käiku minutis, sõltub töölaiusest
/ teravaotsalised DHT (mitmekordselt termiliselt töödeldud), tugeva, porihülgava profiiliga
Kogurhaspel, kahesektsiooniline (topelt), üleviskav disain, piilattide pööramine nukkmehhanismiga / hüdrauliline / varieeruv 0 kuni 67 p/min
/ 279 mm pikkusega kulumiskindlast plastikust, vahekaugusega 102 mm
1057 mm laiusega 680.4 g erikaaluga kattega kummilint-transportöör, kahepoolse jälgivtoimega V-suunajaga, sisemise servaga integreeritud tihendiga,
/ 0 kuni 194 m/min (sõltub kombainimargist)
Ühendusadapterid põhilistele saadaolevatele kombainidele, haspli edasi-tagasisuunas reguleerimine, heedri hüdrauliline kallutamine,
lõikelaua polümeerist kuluvplaadid, automaatne töökõrguse hoidmissüsteem koos kallutuse ja maapinnasurve reguleerimisega.
Ülemine risttigu, tugirattad ja muud lisaseadmete komplektid.

*Kõik toodud massid on ligilähedased ja võivad sõltuda heedri komplektsusest. Kontrollida koos edasimüüjaga sobivust kombaini tehniliste andmetega.
Massi hulgas sisaldub FM100 adapteri mass. FM100 kombaini adapter on massiga ligikaudu 1030 kg; see võib sõltuda kombaini margist.

KOPEERIVA MOODULI FM100 TEHNILISED ANDMED
Mõõtmed
Mass
Tüüp
Kiirus
Heedri kopeerimismehhanism: Tüüp / vertikaalne
liikumisulatus / külgsuunaline liikumisulatus

Keskmine konveier
Söötetigu
Laius: 2000 mm
Laius: 1660 mm
Ligikaudu 1030 kg, sõltub kombainimargist
Iseseaduv, kummilabadega kummikattega polüesterkangast (reverseeritava)
mehaanilise (reverseeritava) ajamiga eemaldatavate sissetõmbuvate
hüdroajamiga transportööriga
sõrmedega söötetigu, mille sõrmed tõmbuvad reverseerimisel täiesti sisse.
107-122 m/min
185-206 p/min, sõltub kombainimargist
Kahe paari spiraalvedrudega, sõltumatult reguleeritav, transpordilukusti / 178 mm / 4,8 kraadi

Sobib enamuse levinud kombainimarkidega.
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