Nová kosačka od firmy Fella
- Ramos 3060 FP ponúka spolu s novým
dizajnom väčší komfort obsluhy
Feucht, február 2017 - Ramos
3060 FP sa zaskvel s novým dizajnom a lepším komfortom obsluhy. Integrovaná nožová skriňa,
systém pre rýchlu výmenu nožov
a kompatibilita s hydraulickými
bočnými ochrannými skladacími systémami prispievajú k jej
pôsobivosti.
RAMOS 3060 FP
Ramos 3060 FP vpredu nesená kosačka
od firmy FELLA, s pracovnou šírkou 3,00
m, schádza z výrobnej linky v nemeckom
Feucht v limitovanej sérii. To zahŕňa model
RAMOS 3060 FP-SL pre optimálne a šetrné ukladanie krmiva do riadku, Ramos
3060 FP-KC, model s prstovým kondicionérom, FP-RC RAMOS 3060 s gumeným
valcovým kondicionérom, ako aj základnú
verziu sa RAMOS 3060 FP.

Kompaktné oscilačné prepojenie
s optimálnym prispôsobením
povrchu
Kompaktná konštrukcia RAMOS 3060
FP znamená, že ťažisko sa nachádza v blízkosti traktora, čím dochádza k zmierneniu
tlaku na prednú nápravu. Špeciálne zariadenie medzi oscilačným spojením a žacou
jednotkou je schopné žaciu jednotku sťahovať späť. To znamená, že trávnik je chránený a spotreba paliva traktora je minimalizovaná. Výkyvný rám kosačky sa nachádza
v ťažisku žacej jednotky. Uhol výkyvu +/-

6,5 stupňa umožňuje kosačke prispôsobiť
sa terénu s úplnou presnosťou. Vzhľadom
k tomu, že stroj nevyžaduje hydraulické
spojenie (s výnimkou voliteľného hydraulického bočného ochranného skladacieho
systému), požiadavky na traktor sú v celku mimoriadne nízke. Systém je pripojený
k traktoru tradičným spôsobom pomocou
trojbodového závesu.

Ideálny systém odpruženia žacej
lišty a vynikajúca bezpečnosť
spojená s nízkou mierou
opotrebovania
K traktoru pripojené pružinové odľahčenie uchytené na hornej spojke otočného bodu alebo k držiakom na traktore znižujú záťaž
po celej pracovnej šírke kosačky. To môže
byť nastavené pre každý traktor v závislosti
od podmienok použitia a umiestnenia nožov
na kosačke. Štandardný centrovaný pružinový systém zaručuje pôsobivo bezpečnú
jazdu na cestách tým, že bráni akémukoľvek
bočnému pohybu. Veľké centrálne puzdro ložiska na nosiči žacej lišty zaisťuje jeho nízke
opotrebenie a dlhú životnosť.

Vynikajúca tvorba pásu a robustný
hnací hriadeľ
Symetrické usporiadanie šiestich žacích
diskov dáva RAMOS 3060 FP schopnosť
tvoriť jednotný pás bez potreby ďalších
podporných alebo odhŕňacích bubnov.
Okrem toho, pri náročnejších podmienkach môžu byť pripojené ďalšie zhadzovacie disky. Ramos 3060 FP SL poskytuje
s integrovaným vodiacim príslušenstvom
dokonalý pás pokosu. Aktívne riadený zhr-

Uhol výkyvu +/- 6,5 stupňa umožňuje kosačke prispôsobiť sa terénu s úplnou presnosťou.
ňovač dosahuje šírku pruhu pod 1,10 metra. Stroj je poháňaný cez hnacie hriadele
s voľnobežným mechanizmom a ochranou
proti preťaženiu ako štandard. FELLA v modeloch s kondicionérmi zvolila priamy pohon bez klinových remeňov.

Komfort ovládania a kratšie časy
nastavenia
Štandardný systém rýchlej výmenný
nožov skracuje čas potrebný na údržbu.
Integrovaný držiak pre kľúč rýchlej výmeny
čepele zaručuje, že požadovaný nástroj je
vždy po ruke. Integrovaná skriňa na nože
taktiež ponúka zákazníkovi ideálne miesto
pre bezpečne uskladnenie náhradných
čepelí v pohotovosti po celú dobu kosenia. Na dosiahnutie 3-metrovej prepravnej
šírky, ak je to žiaduce, možno zložiť bočný
kryt za použitia hydraulického systému
z kabíny traktora. Rad Ramos 3060 FP bol
navrhnutý tak, aby voliteľný systém skladacieho hydraulického bočného krytu mohol
byť domontovaný dodatočne.
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