predstavujeme vám

Kvalita kosby nadovšetko
Dokonalé krmivo môže byť
skosené iba dokonalým strojom.
Diskové žacie stroje Fendt Slicer
dokážu čeliť každej výzve a nevynechajú ani jednu stonku – na ich
dokonalý rez sa môžete za každých podmienok spoľahnúť.
Vďaka jedinečnej žacej lište pracuje
každá žacia jednotka žacieho stroja Fendt
Slicer s vysokou presnosťou a maximálnou
efektivitou. Presne ako u všetkých strojov
Fendt, aj tu platí motto: TAK ŤAŽKÉ, AKO
JE TO NUTNÉ, ALE TAK ĽAHKÉ, AKO JE TO
MOŽNÉ.
Žacia lišta Fendt má ľahkú konštrukciu
pre maximálnu ochranu pôdy, ktorá však
neovplyvňuje kvalitu a odolnosť všetkých
ostatných konštrukčných riešení, ako napríklad pohon prvého žacieho disku.
Žacia lišta je v záujme zaistenia maximálnej ochrany úplne uzavretá. Všetky súčasti sú umiestnené v žacej lište. Namontované krycie plechy umožňujú jednoduché
opravy, údržbu a výmenu jednotlivých súčastí žacej lišty Fendt Slicer. V prípade
nutnosti nie je vôbec potrebné meniť celú
žaciu lištu. Súkolia prevodovky sú vyrobené
z vysoko kvalitnej ocele a sú schopné odolávať extrémnej záťaži.
Všetky pohonné súčasti pracujú v olejovom kúpeli, čo znamená, že všetky sekcie
sú neustále mazané. Kvalitné guličkové ložiská zaisťujú dokonale presný chod kolies
prevodovky. Maximálnu pozornosť sme venovali práve utesneniu žacej lišty, aby ne-

dochádzalo k úniku oleja a neznečisťovalo
sa tak krmivo ani po niekoľkých rokoch používania.
O dokonalý rez sa starajú disky, ktoré
pracujú v pároch. Bez ohľadu na terén je
pri žatí zemina zhromažďovaná pod žacou
plošinou, zatiaľ čo skosená hmota je čisto
prepravovaná a vyhadzovaná nad žaciu
lištu. Prevádzkovú životnosť stroja predlžujú aj jednoducho vymeniteľné klzné lišty
v spodnej časti.
Srdce kosy Fendt Slicer s kompaktnou
prevodovkou tvorí priebežný šesťhranný
hriadeľ, ktorý poháňa jednotlivé uhlové
prevodovky a unášače, ktoré sú umiestnené pod žacími diskami. Zabezpečený je tak

stály výkon stroja, čo má za následok rez
tej najvyššej kvality.
Z pohodlia sedadla traktora je možné hydraulicky nastavovať tlak systému
a upravovať tak kontaktný tlak podľa aktuálnych prevádzkových podmienok. Na
úvrati sa systém vďaka meracím zariadeniam tlaku na pôdu sám kalibruje. Spolu so
špičkovou kvalitou kŕmnej hmoty systém
„TurboLift“ prináša aj ďalšie výhody, ako napríklad malá potrebná ťahová sila a značná
úspora paliva.
Radi Vám technológiu Fendt Slicer predstavíme na Dňoch poľa zameraných na krmoviny v Očovej 24. 5. 2018, kde si naše
novinky môžete pozrieť priamo pri práci.
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