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Na targach DEMOPARK 2011, które odby³y siê
w Eisenach, z³otym medalem odznaczono now¹ akumu-
latorow¹ pilarkê ³añcuchow¹ MSA 160 C-BQ firmy Stihl.
Akumulatorowa pilarka stanowi nowatorskie rozwi¹zanie
sk³adaj¹ce siê z pi³y ³añcuchowej i akumulatora litowo-
jonowego wraz z ³adowark¹ i mechanizmem rygluj¹cym.
Dziêki zastosowaniu tego prostego mechanizmu mo¿liwa
jest szybka wymiana akumulatora. Prowadnica pilarki
d³ugoœci 30 cm zapewnia ³atwe ciêcie ga³êzi i drzew o œre-
dnicach do 20 cm. Pi³a charakteryzuje siê niewielk¹
sk³onnoœci¹ do drgañ i odbiæ, co zapewnia wygodn¹ pracê.
Silnik elektryczny z elektroniczn¹ regulacj¹ zapewnia
d³ugotrwa³¹ eksploatacjê. Czas pracy akumulatorowej
pilarki ³añcuchowej, w zale¿noœci od zastosowania, wynosi
œrednio 45 min. Nowym rozwi¹zaniem zastosowanym
w pilarce jest b³yskawiczny hamulec QuickStop Super.
Hamulec ten dzia³a poprzez zwolnienie tylnego uchwytu, co
znacz¹co wp³ywa na bezpieczeñstwo operatora podczas
eksploatacji pilarki. Masa pilarki bez akumulatora wynosi
3,2 kg.

NOWA AKUMULATOROWA PILARKA £AÑCUCHOWA FIRMY STIHL

Na podstawie materia³ów informacyjnych firmy Stihl
opracowa³ mgr in¿. Pawe³ Sêk, PIMR Poznañ

Na wystawie plenerowej w Eisenach (Niemcy) mia³ œwiatow¹ premierê nowy ci¹gnika Steyr z serii „Kompakt S”. Jest to
ci¹gnik szczególnie przeznaczony do profesjonalnej pielêgnacji trawników, ogrodów i terenów zielonych w mieœcie.
Charakteryzuje siê ca³kowicie p³ask¹ pod³og¹ kabiny, pe³nowymiarowym dodatkowym siedzeniem dla pasa¿era, komfortow¹

NOWY CI¥GNIK STEYR SERII “KOMPAKT S”

Na podstawie Profi-Magazin für Professionelle
Agrartechnik, nr 8, 2011

i materia³ów informacyjnych firmy Steyr
opracowa³: mgr in¿. Wies³aw WoŸniak, PIMR  Poznañ

kabin¹ z przeszklonym dachem, zapewniaj¹cym
doskona³¹ widocznoœæ podczas pracy z ³adowaczem.
W ci¹gniku zastosowano silniki czterocylindrowe
o pojemnoœci 3,2 dm3 i mocach 56 oraz 65 KM.
Zastosowano synchroniczn¹ skrzyniê biegów
(12x12) i 20x20) z biegami pe³zaj¹cymi. Dziêki
zwartej konstrukcji promieñ skrêtu wynosi jedynie
3,75 m, masa ca³kowita 2800 kg.

Maszyna ta zosta³a wyró¿niona z³otym medalem na
Miêdzynarodowej Wystawie maszyn Rolniczych AGRI-
TECHNIKA 2011 w Hanowerze. Jej producentem jest
niemiecka firma Krone. Maszyna to jest przeznaczona do
jednoczesnego formowania beli z sianokiszonki i jej owijania
foli¹. Zastosowanie automatyzacji podawania uformowanej
i owiniêtej siatk¹ beli z komory prasy na stó³ owijarki pozwala
zwiêkszaæ wydajnoœæ pracy do 50% w porównaniu z innymi
prasoowijarkami. Nad ca³oœci¹ automatycznej pracy
maszyny, nadzoruj¹c wszystkie zachodz¹ce procesy czuwa
TIM (Traktor Implement Mangement) czyli system bezpo-
œredniego nadzoru nad praca narzêdzia, którego interfejs
i monitor znajduj¹ siê w kabinie ci¹gnika. Pozwala on na
unikniêcie ci¹g³ej kontroli nadzoru operatora nad kolejnymi
etapami pracy w szczególnoœci przejœcia beli z komory
prasowania na stó³ owijarki. Atutem maszyny jest tak¿e
wyposa¿enie jej tzw. wstêpn¹ komorê zagêszczana, w której
podawany materia³ jest wstêpnie zagêszczany i wyrów-
nywany przed wejœciem do komory prasowania. Dziêki temu

NOWA PRASOOWIJARKA ULTIMA NON-STOP FIRMY KRONE

Na podstawie materia³ów informacyjnych firmy Krone
opracowa³ dr in¿. Florian Adamczyk, PIMR Poznañ

praca samej komory prasowania jest krótsza, a zagêszczenie
beli bardziej wyrównane na ca³ej szerokoœci. Prasoowijarka
Ultima pozwala na robienie bel o regulowanej œrednicy
w zakresie 1250÷1500 mm, jej zapotrzebowanie mocy to
105 kW.


