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NOWA KABINA DLA £ADOWAREK SAMOJEZDNYCH
Z WYSIÊGNIKIEM TELESKOPOWYM

Firma Manitou Deutschland wyposa¿a obecnie swoje
³adowarki samojezdne serii MLT z wysiêgnikiem
teleskopowym w nowe kabiny operatora. Kabiny te, o
nazwie „Evolution”, ró¿ni¹ siê od dotychczas
produkowanych kabin tej firmy w szcze-gólnoœci uk³adem i
rozmieszczeniem paneli wskaŸników i armatury steruj¹cej.
Ogólny widok wnêtrza kabiny jest przedstawiony na
fotografii firmowej.

Nowy uk³ad paneli wskaŸników i armatury steruj¹cej
polega na rozmieszczeniu ich panoramicznie od œrodka na
prawo wzglêdem siedziska operatora. Przy wysiêgniku
teleskopowym ³adowarki osadzonym z prawej strony kabiny
uk³ad ten jest logiczny i funkcjonalny. Manipuluj¹c
wysiêgnikiem i obserwuj¹c jego ruchy operator ma w ten
sposób równie¿ stale w polu widzenia i w zasiêgu prawej rêki
wszystkie najwa¿niejsze wskaŸniki, dŸwignie i przyciski
steruj¹ce. W nowych kabinach zastosowano równie¿ now¹
nietypow¹ formê zespolonej g³owicy steruj¹cej (joystick).
Polega to m.in. na tym, ¿e jej czêœæ chwytowa nie jest twarda,
lecz miêkka w takim stopniu jak d³oñ cz³owieka.
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Na wystawie maszyn rolniczych Agritechnica 2007 firma Strautmann zaprezentowa³a swoje nowoskonstruowane
samojezdne wozy paszowe serii Verti-Mix. Seria ta obejmuje trzy modele wozów: Verti-Mix 1100 SF, Verti-Mix 1300 SF oraz
Verti-Mix 1500 SF. Widok ogólny jednego z nich przedstawiono na fotografii firmowej.Wozy paszowe nowej serii zast¹pi¹
produkowane dotychczas przez firmê Strautmann wozy VM 1050, VM1250 oraz Vm1450.

Nowe wozy bazuj¹ w zasadzie na koncepcji konstru-
kcyjnej polegaj¹cej na stosowaniu zespo³u mieszaj¹cego typu
Verti-Mix Double SF, sk³adaj¹cego siê z dwóch œlimakowych
mieszade³ pionowych. Wozy serii Verti-Mix, w porównaniu
z dotychczas produkowanymi wozami VM, charakteryzuj¹ siê
bardzo zwart¹ budow¹. Wozy przeznaczone do pracy w trud-
nych warunkach terenowych wyposa¿one s¹ w napêd na
wszystkie ko³a oraz w specjalne terenowe ogumienie o wy-
miarach 355/60R18. Wozy Vert-Mix SF napêdzane s¹ silni-
kami firmy John Deere-Motor o mocy 186 KM.

Na podstawie Profi-Magazin für Professionelle
Agrartechnik, nr 11, 2007.

opracowa³ doc. dr in¿. Józef Kobylarz
PIMR  Poznañ

W serii ³adowarek MLT ca³kowicie nowy jest model 1035,
którego maksymalny wysiêg do góry wynosi 9,60 m, a czo³o-
wy zasiêg wysiêgnika wynosi 7 m. Ten model wyposa¿ony
jest seryjnie w szerokie opony Michelin XMCL.

Pelican to nazwa prototypu nowej generacji szeœcio- i siedmiokorpusowych zawieszanych p³ugów obracalnych
zaprezentowanego przez firmê Rabe na wystawie AGRITECHNICA 2007. P³ugi te przeznaczone s¹ do wspó³pracy z ci¹gnikami
o mocy 220 KM i wy¿szej. Ogólny widok nowego prototypu p³uga przedstawiono na fotografii firmowej.

P³ugi serii Pelican wyposa¿one s¹ seryjnie w urz¹dzenie do orki , to znaczy do orki
w sytuacji, kiedy ci¹gnik porusza siê wszystkimi ko³ami po caliŸnie. Przy ustawianiu szerokoœci
roboczej szerokoœæ pierwszej bruzdy i punkt przy³o¿enia si³y uci¹gu dopasowywane s¹
automatycznie za pomoc¹ nowego rodzaju wielokomorowego si³ownika hydraulicznego. Zmiana
szerokoœci roboczej odbywa siê bezstopniowo i jest realizowana za pomoc¹ znanego ju¿ systemu
o nazwie Rabe-Variant-System. Dostosowanie p³ugów do orki polega na hydraulicznym
przestawieniu w odpowiednie po³o¿enie przodka p³uga za poœrednictwem uk³adu
równoleg³oboku

P³ugi te wyposa¿one s¹ równie¿ seryjnie w przeciwprzeci¹¿eniowe zabezpieczenie korpusów
przed uszkodzeniem. Zabezpieczenie to jest typu klasycznego i polega na stosowaniu œrub
œcinanych.

Wszystkie ustawienia i regulacje mog¹ byæ przeprowadzane zdalnie z siedziska kierowcy
ci¹gnika.
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NOWE ZAWIESZANE P£UGI OBRACALNE


