
NOWY KOMBAJN TECTRON 410 DO ZBIORU ZIEMNIAKÓW I INNYCH WARZYW

Niemiecka firma Grimme rozszerzy³a swoj¹ ofertê
handlow¹ o nowy kombajn z rodziny Tectron, przy-
stosowany do zbioru ziemniaków i innych warzyw
korzeniowych - Tectron 410. Jest to czterorzêdowa
samobie¿na maszyna wyposa¿ona, podobnie jak
znany wczeœniej model Tectron 415, w taœmowy
przenoœnik do transportu warzyw i montowany
z ty³u uk³ad kierowania z podwójnymi ogumionymi
ko³ami, zapewniaj¹cy du¿¹ zwrotnoœæ.
W tylnej czêœci maszyny mo¿liwe jest zamonto-
wanie urz¹dzeñ separacji systemu MultiSep oraz
oddzielacza rolkowego i przenoœnika zwiêksza-
j¹cego skutecznoœæ procesu odsiewania innych
zanieczyszczeñ (grudek ziemi i resztek roœlinnych).
Koñcowe czyszczenie plonu zapewnia przenoœnik
szczotkowy.
Zbiornik o ³adownoœci 10 t mo¿na powiêkszyæ,
uzyskuj¹c dodatkow¹ pojemnoœæ na zbierane
ziemniaki, cebulê itp. Kombajn wyposa¿ono w po-

dest dla dwóch osób obs³ugi oraz w komfortow¹ kabinê firmy Claas
a tak¿e terminal Isobus CCI 200.
Jednostk¹ napêdow¹ jest silnik o mocy 490 KM.

Na podstawie Profi-Magazin für Professionelle
Agrartechnik, nr 12, 2009.
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INNOWACYJNA BEZSTOPNIOWA AUTOMATYCZNA SKRZYNIA PRZEK£ADNIOWA
NORDIC CVT W CI¥GNIKACH VALTRA

Firma Valtra - fiñski producent ci¹gników, nale¿¹cy do grupy
Agco, rozszerzy³ swoj¹ ofertê handlow¹ o ci¹gniki z bezstopniow¹
skrzyni¹ biegów CVT i do³¹czy³ do grona wiod¹cych producentów
stosuj¹cych tego typu skrzynie przek³adniowe. Nowa skrzynia jest
dzie³em ca³kowicie opracowanym przez skandynawskich konstrukto-
rów i cechuje siê niezwyk³¹ ³atwoœci¹ obs³ugi bez straty jej wydajnoœci.
Zastosowana zosta³a w ci¹gnikach serii T i N i jest oparta na spra-
wdzonych i przetestowanych innowacyjnych rozwi¹zaniach wielosto-
pniowej inteligentnej przek³adni montowanej w modelach Versu. W no-
wych ci¹gnikach dŸwignie zmiany biegów i zakresów nale¿¹ do prze-
sz³oœci. Przek³adnia wielostopniowa jest obs³ugiwana za pomoc¹
przycisków zamontowanych w znanym ju¿ klientom Valtry ergono-
micznym, opatentowanym pod³okietniku fotela operatora (rys. firmowy
poni¿ej).

Do obs³ugi elektrohydraulicznie sterowanej przek³adni Powershift
s³u¿¹ trzy przyciski: pierwszy i drugi steruj¹ zmian¹ biegów, a trzeci
umo¿liwia wybór zakresu. Dwie funkcje automatycznego wyboru (Auto
1 iAuto 2), pozwalaj¹ pracowaæ nawet z 10 biegami zmienianymi samo-
czynnie.
Tak prosta obs³uga przek³adni w po³¹czeniu z niespotykan¹ ergonomi¹
pozwala operatorowi w pe³ni skoncentrowaæ siê na wykonywanej pracy.
Jednoczeœnie brak dŸwigni zmiany biegów sprawia, ¿e kabina jest o wie-
le bardziej przestronna ni¿ dotychczas.

Ci¹gniki umo¿liwiaj¹ operatorowi natychmiastowe osi¹gniêcie
¿¹danej prêdkoœci i mo¿e on j¹ , naciskaj¹c po prostu peda³
przyspieszenia.

Nowa przek³adnia wyró¿nia siê tak¿e wysokim momentem obro-
towym pozwalaj¹cym przekazaæ jeszcze wiêksz¹ moc, np. w ci¹gniku
serii N142 moment obrotowy 600 Nm uzyskiwany jest przy obrotach
silnika 1500 obr/min, a w nowym ci¹gniku T162e wynosi 790 Nm przy
1100 obr/min.

W ci¹gnikach Valtra nowej generacji
rozdzielone, a wytwarzane ciep³o jest

, co podnosi bezpieczeñ-
stwo i wygodê pracy u¿ytkownikowi, a jednoczeœnie zapewnia wiêksz¹
trwa³oœæ i niezawodnoœæ ci¹gnika.

W tym rozwi¹zaniu olej przek³adniowy podgrzewa olej w uk³adzie
hydraulicznym w niskich temperaturach, a olej uk³adu hydraulicznego
sch³adza olej przek³adniowy podczas prac transportowych. Ponadto
pompa olejowa uk³adu hydraulicznego znajduje siê poni¿ej lustra oleju,
co eliminuje koniecznoœæ stosowania dodatkowej pompy zasilaj¹cej.

Standardowo pompa zapewnia wydatek oleju 115 l/min przy
2200 obr/min, i sta³ym ciœnieniu roboczym 205 bar. W razie potrzeby
wy¿szego wydatku hydrauliki opcjonalnie dostêpna jest pompa o wyda-
tku 160 l/min.

Valtra jest tak¿e jedynym producentem ci¹gników stosuj¹cym
przek³adniê CVT wraz z WOM zale¿nym od prêdkoœci jazdy - co spra-
wia, ¿e wykonywanie prac polowych staje siê jeszcze ³atwiejsze i roz-
szerza mo¿liwoœci wykorzystania ci¹gników dla prac w lesie, pozyski-
wania torfu i z³ó¿ wapna, a tak¿e w transporcie.

Firma Valtra zaprezentowa³a ci¹gnik z automatyczn¹ bezstopniow¹
skrzyni¹ biegów na najwiêkszej na œwiecie wystawie maszyn i urz¹dzeñ
rolniczych w Hanowerze, która odby³a siê w dniach 8-14
listopada 2009.

Na fotografii firmowej przedstawiono innowacyjn¹ automatyczn¹
bezstopniow¹ przek³adniê Valtra Nordic CVT.

zmieniæ

obwody oleju hydraulicznego
i przek³adniowego s¹ miêdzy nimi
wymieniane w zale¿noœci od warunków pracy
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