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MINIHARVESTER DO TRZEBIE¯Y

Polska firma Fao Far z Cieszyna jest producentem
miniharwestera do trzebie¿y. Maszyna jest produko-
wana na podwoziu firmy Atlas Weyhausen. Do
wyboru jest jedna z dwóch oferowanych fiñskich ³a-
dowarek o zasiêgu 6,6 i 7,0 m.

£adowarka wyposa¿ona mo¿e byæ w g³owicê kro-
cz¹c¹ typu ARBRO 400 S o œrednicy ciêcia do 40 cm
lub w g³owicê rolkow¹ o œrednicy ciêcia do 30 cm.

Dziêki szczególnej budowie g³owica ARBRO
400S mo¿e byæ montowana na dowolnej ³adowarce
spe³niaj¹cej nastêpuj¹ce warunki: udŸwig na pe³nym
wysiêgu min. 400 kg, teleskopowe wyd³u¿enie ramie-
nia, rozdzielacz 2-dŸwigniowy. Dla ³adowarek zawie-
szanych na ci¹gnikach rolniczych (np. NOKKA
4166L4 ) zalecany jest monta¿ do ramy pomocniczej.
Zasilanie nastêpuje z dwuobwodowej hydrauliki
zewnêtrznej ci¹gnika lub z dodatkowego agregatu
hydraulicznego.

G³owica typu ARBRO umo¿liwia œcinkê, okrze-
sywanie oraz podzia³ na sortymenty. Jej zalety to:
- jednoosobowa obs³uga nie wymagaj¹ca opuszcza-
nia kabiny ci¹gnika podczas pracy w trzebie¿ach,
- nie istnieje problem zawieszania siê powalanego
drzewa w koronach drzew stoj¹cych,
- minimalne zagro¿enie wypadkowe – stanowisko
w kabinie ci¹gnika,
- mo¿liwoœæ pracy niezale¿nie od warunków atmo-
sferycznych i pory dnia,

- prosta obs³uga nie wymaga rozbudowanego szkolenia operatora.
Miniharvester mo¿e zast¹piæ pracê 3-4 pilarzy. Œrednie pozy-

skanie w 50-letnim drzewostanie wynosi ok. 40 m w ci¹gu 8 godzin
pracy.

Jednostkê napêdow¹ stanowi silnik Deutz o mocy 81 KM zu¿y-
waj¹cy do 4 l paliwa na godzinê pracy.
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Na podstawie materia³ów reklamowych firmy Fao Far
opracowa³ mgr in¿. Wies³aw WoŸniak, PIMR Poznañ

Z£OTY MEDAL NA TARGACH EUROTIER 2010 DLA SYSTEMU SONOCHECK

Na targach EuroTier 2010 z³otym medalem nagrodzono
system SonoCheck niemieckiej firmy Big Dutchman Pig
Equipment GmbH. Umo¿liwia on stwierdzanie ci¹¿y u loch
w chowie grupowym podczas przebywania lochy na
stanowisku ¿ywieniowym. Badanie jest przeprowadzane
przez zautomatyzowane ramiê z zamontowan¹ ultra-
dŸwiêkow¹ g³owic¹. System ten pozwala na przepro-
wadzenie badañ w krótkim czasie, ograniczaj¹c jednoczeœnie
stres u badanych zwierz¹t. Skaner mo¿e byæ wyko-
rzystywany równie¿ do badañ manualnych, dziêki czemu
mo¿na go przemieszczaæ z jednego stanowiska na drugie.
Pozwala to na obs³ugê wielu stanowisk za pomoc¹ jednego
urz¹dzenia. Automatyczne badania ci¹¿y podczas ¿ywienia
eliminuje koniecznoœæ przeprowadzania rêcznej
ultrasonografii w grupach lub na pojedynczych
stanowiskach. System SonoCheck pozwala na zapis obrazu
pomiaru co 15 sekund i ich analizê, a tak¿e na przes³anie
wyników do specjalistów w celu konsultacji.

Na podstawie materia³ów informa-
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