Šoninio pakabinimo SB tipo šienapjovės
(2,0 – 2,8 m.)

Aukštas našumo ir patikimumo lygis
JF-STOLL kompanijos SB diskinės pjaunamosios yra tvirtos mašinos, atitinkančios griežčiausius
reikalavimus našumui, kokybei ir patikimumui.
Ši tvirta konstrukcija yra vienintelė tokių savybių konstrukcija rinkoje. Pvz., šiose pjaunamosiose naudojami
aukšti išoriniai cilindriniai diskai, kurie užtikrina tolygų nupjautos žolės srautą. Speciali peilių konstrukcija
pakelia pjaunamą žolę virš pjovimo sijos ir suformuoja purią, gerai vėdinamą pradalgę.
Naujieji SB 2405 ; 2805 modeliai, turi naujos kartos pjovimo siją, kuri lyginant su ankstesnio modelio SB
šienapjovėmis turi eilę privalumų: sustiprinta sijos konstrukcija, sumažintą sijos aukštį, sumontuotos
ilgaamžės pavažos.

Optimalus prisitaikymas prie
darbinio paviršiaus
Šienapjovės pakaba sukonstruota taip, jog optimaliai
prisitaikytų prie reljefo. Šio tipo šienapjovės gali dirbti
net iki ± 40º kampu, pjaunamo paviršiaus atžvilgiu.
Su šia mašina patogu pjauti ne tik pievas, bet ir pakeles,
bei dirvonuojančias pievas.

Esy lift greito pakėlimo sistema

„Easy lift“ sistema reikalinga greitam ir patogiam pjovimo sijos pakėlimui apsisukant lauko gale.
Šią sistemą sudaro šienapjovės rėme lygegriačiai sujungti du hidrauliniai cilindrai, kurių dėka pjovimo sija
darbo metu greitai ir pakankamai aukštai pakeliama nenaudojant traktoriaus pakabos. Šios sistemos dėka,
kardaninis velenas darbo metu visada yra toje pačioje padėtyje, dėl ko mažesni mechanizmų sukelti virpesiai,
ilgesnis pavaros tarnavimo laikas.

Naujos kartos pjovimo sija

Atlikti disko pavaros remontą arba
patikrinti sijos mechanizmą galima net
lauko sąlygomis, tereikia numontuoti
pjovimo diską laikančią pavarą

Mažas pjovimo sijos aukštis leidžia
pjauti žolę su vos 3º sijos pasvirimo
kampu lauko paviršiaus atžvilgiu.
Tokiu būdu dirbant, mažiau
pažeidžiamas pievos paviršius,
sumažėja žemių priemaišų pašare.

Naujos kartos sijoje sumontuota
ištisinė pavaža, kuri turi daug
privalumų:
dėka ištisinės pavažos, sumažėja
lyginamasis svoris į lauko paviršių,
dėl ko pjaunant mažiau pažeidžiami
pievos augalai.
Ištisinė sija užtikrina efektyvią
apsaugą nuo susidūrimų su
svetimkūniais.
Mažesnis sijos slėgis į pievos
paviršių – ilgesnis pavažos tarnavimo
laikas, mažesnės remonto išlaidos.

SB šienapjovių techninės charakteristikos
Charakteristikos
Darbinis plotis m.
Pradalgės plotis m.
Pradalgės plotis naudojant pap. diską
Ištisinė sijos pavaža
Greito sijos pakėlimo sistema
Reikalinga traktoriaus galia min.
GTV apsisukimai
Hidroišėjimai
II kategorijos pakabos šerdesai
Šonine kryptimi perstatomas traukės šerdesas
Diskų skaičius
Peilių skaičius
Pavažos didesniam pjovimo aukščiui
Hidrofikuotas pervedimas į transporto padėtį
Svoris kg.

SB - 2005
2,0
1,40
1,10
standartinė įr
standartinė įr
30 kW / 40 AG
540
vienas vienpusis
taip
taip
5
10
pap.įranga
taip
460

SB - 2405
2,40
1,80
1,50
standartinė įr
standartinė įr
35 kW / 48 AG
540
vienas vienpusis
taip
taip
6
12
pap.įranga
taip
480

SB – 2805
2,80
2,80
1,90
standartinė įr
standartinė įr
40 kW /56 AG
540
vienas vienpusis
Taip
Taip
7
14
pap.įranga
taip
520

Jf-Stoll gamykla yra viena iš žemės ūkio technikos
gamintojų lyderių Europoje.
Įsikūrusi 1951 metais ir gyvuojanti daugiau kaip 50 metų,
JF-Stoll gamykla
įgijo daug naudingos patirties ir
technologinių žinių, kurias realizuoja gaminant šią techniką.
Per eilę metų įmonėje dirbantys konstruktoriai nuolat
tobulino techniką, pritaikydami ją dirbti skirtingomis darbo
sąlygomis skirtinguose pasaulio regionuose.
JF –Stoll gamyklos pasiekimas yra aukštas technikos
sukonstravimo lygis, kuris buvo pasiektas gamyklai
intensyviai ir glaudžiai bendradarbiaujant su ūkininkais,
prekybininkais, žemės ūkio technikos specialistais,
mokslininkais.
JF – Stoll žemės ūkio technikos pasirinkimas garantuoja
Jums: didžiausią našumą ir patikimumą, mažas pasirinktos
technikos priežiūros išlaidas, platų panaudojimo spektrą,
geriausius ekonominius rodiklius.

UAB „KAJOVIKA“
Maironio g. 3, LT - 60149 Raseiniai Lietuva
Tel. +370-687-57510, +370-698-35175
Tel./Faks. +370-428-70370
www.kajovika.lt
www. jf-stoll.com
el. p. giedre@kajovika.lt

