
Egyedülálló napraforgó-és cirok betakarító adapter
veszteségmentes betakarításra
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ПОВЕЧЕ МОЩНОСТ, ПО-ГОЛЯМАТА
УСТОЙЧИВОСТ, ЦЯЛОСТНА РЕКОЛТА БЕЗ ЗАГУБИ.

Световният лидер на глави за царевица представя
първата глава за слънчоглед-сорго с висококачествена механика.

Drago Gold е резултат от иновативната механична технология Olimac
разработена в напълно роботизиран високотехнологичен завод.
Drago Gold е оборудван с много изключителни характеристики, 
позволяващи цялостна реколта без загуби и по-висока работна скорост, 
също и в екстремни условия.
Благодарение на по-високите постижения на Drago Gold ще можете да 
постигнете нови цели за производителност, качество на прибиране на 
реколтата, подобряване на печалбите.

СЪБИРАТЕЛНИ ВЕРИГИ
Тези събирателни вериги са оборудвани със 
специални гумени зъби, които могат леко да 
блокират стъблото на растението и да го носят 
към конвейерния шнек, като предотвратяват 
загубите на продукта.

СПЕЦИАЛНА СИСТЕМА ЗА РЯЗАНЕ
Два противоположни закалени стоманени диска 
отрязват слънчогледовото растение без да го 
разклащат: това води до висока скорост на 
рязане без вибрации, за да се избегне загубата 
на семена.

ХИПЕР-РАЗМЕРЕН ШНЕК
СЪС СЪЕДИНИТЕЛ
Drago Gold е оборудван с хипер-размерен 
шнек (Ø 500 мм, най-големият в сектора), 
позволяващ по-голяма скорост на движение и 
избягване на всички пречки и загуба на 
продукта. Благодарение на тази изключителна 
функция, ще използвате вашият комбайн на 
най-високо ниво на производителност, също 
и при събиране на сухия продукт. Друга важна 
характеристика е съединителят за безопас-
ност", който защитава работата на шнека.

DRAGO GOLD ОТ 6 ДО 16 РЕДА
Drago Gold се предлага с 6, 8, 12, 16 реда 
и е съвместим с всички типове и марки 
комбайни.

Napraforgó és cirok betakarító adapter egy piacvezető gyártótól

DRAGO GOLD: Nagyobb teljesítmény, veszteségmentes 
betakarítás

Behordóláncok

A behordóláncok speciális gumibakokkal
vannak ellátva, melyek kíméletesen, 
rázkódásmentesen, egyenletesen terelik 
az anyagot a csigára, ezáltal megőrzik a 
termény minőségét.

A napraforgó betakarító gép megvásárol-
ható 6, 8, 12 és 16-soros változatban, 
bármely kombájntípushoz adaptálható.

Nagyméretű behordócsiga

A DRAGO GOLD nagyméretű behordócsigá-
val rendelkezik ( Ø 500 mm ), ami egy gyors 
és kíméletes terménytovábbítást biztosít. 
Ezen tulajdonságával kiváló eredményeket 
érünk el száraz, deszikált anyagban is. Az 
akadálymentes munkát egy racsnis kuplung 
biztosítja.

Különleges vágószerkezet

Két ellentétes mozgású tárcsa darabolja 
el a napraforgószárat, ezáltal nagy se-
bességet tudunk elérni vibráció és vesz-
teség mentesen.

A DRAGO GOLD az OLIMAC gyár új fejlesztése, mely csúcstechnológiás ro-
bottechnológiával készül. Számos különös műszaki megoldásokkal rendelkező 
adapter, mely lehetővé teszi a veszteségmentes betakarítást nagyobb sebesség 
mellett, nehezebb környezeti körülmények között is.
Köszönhetően a csúcsminőségnek a DRAGO GOLD-dal hatékonyabb a munka-
végzés és a betakarítás.
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РЕЗЕРВОАР КАПАК
Капаците с форма на резервоар могат да съби-
рат падащия продукт, като допринасят за из-
бягване на загубите.

УНИКАЛНИ В СВЕТА С ДВА
СЪЕДИНИТЕЛЯ ЗА ВСЯКА ГРУПА РЕДИЦИ 
Drago Gold е единствената машина за добив 
на слънчоглед, оборудвана с два съединителя 
за всяка група от редици: тези защити позво-
ляват предотвратяване на претоварването на 
вериги с гумени зъби и противоположни 
дискове за рязане на растенията, които пред-
пазват елементите на всеки ред.

ВЪНШНА ТРАНСМИСИЯ
В МАСЛЕНА БАНЯ
Drago Gold е оборудван с превъзходна транс-
мисия в маслена баня, която не изисква повтор-
но смазване. Нула поддръжка. Пълна защита от 
примеси и чужди предмети.

РЕГУЛИРУЕМИ ВРЪЗКИ
Drago Gold винаги поддържа най-добрата 
работна позиция на 12°, независимо от произ-
хода на марката или вида на комбайна, за 
цялостна реколта без загуби. Регулируемите 
връзки Drago Gold позволяват поддържане-
то на тази оптимална работна позиция, незави-
симо от височината на колелата на комбайна.

СТАНДАРТНА МРЕЖА ЗА ЗАЩИТА
Drago Gold  е оборудван с падаща задна 
защитна решетка.

РЕДИЦИ
нр.

РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ РЕДИЦИТЕ см 50-90

ТЕЖЕСТ
кг.
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8
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16
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4.000

Csőr
A teknőformájú csőr a leeső terményt
összegyűjti és ezáltal hozzájárul a
veszteségmentes betakarításhoz.

Külső olajfürdős meghajtás
A DRAGO GOLD külső olajfürdős meghajtással
rendelkezik, amely nem igényel karbantartást. Teljes
mértékben megvédi a szerkezetet a külső környezeti
behatások ellen (por, egyéb szennyeződések).

A DRAGO GOLD betakarító gép igény szerint
szárzúzóval utólag is felszerelhető. A szecskázó
függetlenül hidraulikusan minden vágási
magassághoz állítható.

A napraforgó kibukás gátló rács a gép
szériafelszereltsége.

Soronként két biztonsági kuplunggal
ellátott hajtómű 
A DRAGO GOLD az egyetlen napraforgó
betakarító gép, mely soronként két
biztonsági kuplunggal rendelkezik, egyik a
gumibakkal ellátott lánc működését
biztosítja, a másik pedig a két vágótárcsa
működését teszi lehetővé.

Állítható felfogató keret
A DRAGO GOLD állítható felfogató kerettel
biztosítja, hogy bármely kombájntípussal
könnyedén el tudjuk érni a 12 fokos
munkapozíciót. Az állítható felfogató keret
előnye, hogy bármely gumiátmérőhöz
optimálisan illeszthető.

Sorok 
száma

6-soros kivitel   1500
8-soros kivitel   2000
12-soros kivitel   3000
16-soros kivitel   4000

Súlyadatok 
(kg)
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cavallinoservice.it

ОЛИМАК: СВЕТОВЕН УНИКАЛЕН ИНДУСТРИАЛЕН КОМПЛЕКС.  Новият завод Олимак, който обхваща площ от над 90 000 кв. метра, е 
напълно автоматизиран промишлен комплекс, уникален в световната панорама на сектора. Всички части на главите за царевица и 
слънчоглед са проектирани и реализирани от Олимак напълно автономно.
Отделът за Изследване и Проектиране е движещото ядро на целия бизнес на Олимак: проектираната технология и всички производствени 
процеси се предават от ИТ инструмента към машинните инструменти. Всяка работна фаза е напълно контролирана и осигурява по-високо качество.

DragoGT. Новата граница на главите за царевица. Drago2. Интелигентната глава за царевица. Drago Gold. Свръхефективна глава за царевица.

OLIMAC: egy egyedülálló ipari gyártó: Az új OLIMAC gyár, mely 80.000 négyzetméteren terül el, egy teljes mértékben automatizált 
üzem, mely ebben az iparágban egyedülálló. A kukorica- és napraforgó adapterek minden egyes alkatrészét kizárólag az OLIMAC 
tervezi és gyártja le.
A kutatásfejlesztési részleg a teljes OLIMAC üzem hajtómotorja. A kifejlesztett technológia és a gyártási folyamat számítógépes 
hálózaton keresztül jut el a gyártó gépsorra. Minden munkafolyamatban nagyfokú a minőség-ellenőrzés, mely garantálja a legma-
gasabb minőséget.

Drago GT. Az újfejlesztésű kukorica adapter Drago2. Az intelligens kukorica betakarító gép Drago Gold: A tökéletesen működő napraforgó adapter

N E P R E K I D N E  I N O V A C I J E

Dragotec International GmbH Hub 
 D-84329 Wurmannsquick
Tel. +49 (0) 8725 - 96 65-0

Faks +49 (0) 8725 - 96 65-50
info@dragotec.eu - logistik@dragotec.eu 

www.dragotec.eu


