DRACO

TUMELLA
SÄÄSTÖÄ
ON TÄYSIN
POLTTOAINEKULUISSA.
UUSI TUOTERYHMÄ, JOSSA
Nova Combilla säästät SIJAITSEVAT
polttoainekuluissa jopa
5 litraa hehtaarilla
KYLVÖVANTAAT
KANNATUSPYÖRÄSTÖN
TAKANA.
Märät tai kuivat olosuhteet, lannoitteella tai ilman. Valitse, miten haluat!
Nova Combi on yleiskylvolannoitin kaikille viljelymenetelmille.
Kone kay rajoituksetta suorakylvoon, minimimuokattuun ja perinteisesti kynnettyyn & kylvomuokattuun viljelymenetelmaan.
Nova Combissa siemenet ja lannoite ohjataan samaan vantaaseen, mutta TUME:n kehittamalla kaksoiskiekkoratkaisulla hieman erilleen toisistaan. Koska erillisia lannoitevantaita ei tarvita,
on traktorilta vaadittava vetotehon tarve aiempaa huomattavasti
alhaisempi, jopa 30 % pienempi.

Nova Combin jareat kiekkovantaat on kiinnitetty kahden vantaan ryhmiin. Tama takaa sen, etta vantaat pystyvat hyvin mukautumaan pellon pinnan epatasaisuuksiin. Vantaiden asettelu,
mitoitus ja rakenne ohjaa siemenen sijoittumista erilleen lannoitteesta. Taman lisaksi kaksoiskiekot vahentavat koneen vetotehon
tarvetta noin kolmasosalla verrattuna koneisiin, joissa on maataraappaavia, pyorimattomia ja siten jarruttavia osia. Novassa on
riittava vannaspainotusvoima, max. 200 kg.

HELPPOKÄYTTÖISYYTTÄ.
Molemmissa Dracon malleissa säiliötilavuus on suuri, yli neljä kuutiometriä. Lannoite- ja siemensäiliöiden välistä seinämää voidaan säätää. Täyttökorkeus säiliön reunaan on vain 222 senttimetriä. Dracon
työleveys on kolme tai neljä metriä riippuen mallista. Kuljetusleveys
on molemmissa malleissa kolme metriä.

KANTOKYKY KOHDALLAAN.

JOKA TILANTEESSA TARKKA KYLVÖSYVYYS
Jokaisen vannasyksikon etupuolelle on sijoitettu kookas tunnustelupyora, jonka avulla saadetaan kylvo- ja lannoitussyvyys.
Koska tunnustelu tapahtuu vantaiden etupuolelta, ehtii tyosyvyys
mukautua oikea-aikaisesti maanpinnan epatasaisuuksiin, eika
vantaan tekemalla uralla tai ajo-nopeudella ole vaikutusta kylvosyvyyteen. Tunnustelupyora tiivistaa maata vantaan edella, jolloin
toiminta on tukkeutumatonta ja kylvo tapahtuu ehyeen maahan.
Pyora painaa esim. oljet maata vasten ennen kylvoa, jolloin
vannas leikkaa kylvovaon varmasti auki. Oljet eivat siten painu
kylvovakoon. Nova Combissa kylvosyvyyteen ei lainkaan vaikuta
koneen sailioiden tayttoaste. Vertaa muihin merkkeihin!

Dracon kannatuspyörät ovat halkaisijaltaan suuret ja leveät sekä
ajosuunnassa porrastetut. Pyöräkoko on 420/55–17. Pyörästön
esijyräysvaikutus on tasainen koko työleveydellä, mikä takaa pyörien
jälkeen tulevien vantaiden tarkan kylvöksen. Orastus on tasainen.

TÄSMÄLLISTÄ JÄLKEÄ.
Kylvövantaisto on kaksikiekkoinen. Vantaan varret on kumijousitettu.
Työsyvyys säädetään vannaskohtaisesti sen takana olevalla jyräpyörällä, mikä myös tiivistää maan siemenen päällä. Vannaspainotusta ei
tarvitse säätää, koska Dracossa on Autolevel-toiminto, joka huolehtii
oikeasta kylvösyvyydestä sekä vantaiston sopivasta painotuksesta.
Kylvötyö on helppoa, koska painotuksen tarvetta ei tarvitse tarkkailla.
Viimeisenä kylvöjäljen viimeistelee perinteisesti jälkiäes, josta
löytyvät tarvittavat säädöt.

HANKALIINKIN OLOSUHTEISIIN.
Tume Dracosta löydät luotettavan vaihtoehdon sekä syys- että kevätkylvöön. Kylvökone toimii kaikissa olosuhteissa, joissa kylvötyö
ylipäätään on mahdollinen. Joustava kylvökone on suunniteltu toimimaan niin märässä, kuivassa, kovassa kuin pehmeässäkin pellossa.
Pellon tulee kuitenkin olla muokattu, emmekä suosittele suorakylvöä.
Koneen syöttö on sähköinen ja sijoitus peltoon mekaaninen. Materiaalien siirrossa ei käytetä pneumatiikkaa. Dracon tekniikassa ei
tarvita energiaa kuluttavaa ilmasiirtoa, joka kondensoi vettä, vaatii
puhaltimen ja muuta kylvölle tarpeetonta tekniikkaa. Ilmasiirto myös
pölyttää hienojakoisen ”itu-mullan” siemenen ympäriltä. Dracossa
kylvö tapahtuu siemenen omalla painovoimalla!
Lannoite annostellaan kätevästi etumuokkaimen kautta ja sekoitetaan maahan tasaisesti, levittäen koko muokkausalueelle. Jos rakeista lannoitetta ei haluta sijoittaa kylvön yhteydessä, vaihtoehtona
on pelkkä kylvö, jolloin etumuokkarin tehtävänä on vain muokkaus.

EDISTYKSELLISTÄ ELEKTRONIIKKAA.

KYLVÖ JA MUOKKAUS
SAMALLA AJOKERRALLA.

Tume Dracossa on uusi kylvöelektroniikka – luotettavaksi koettu
EPEC. Laite sisältää kaikki kylvön valvontaan ja ohjaukseen tarvittavat
ominaisuudet. Kiertokokeiden suorittaminen on helppoa. Lannoitteen
ja siemenen syöttö voidaan puolittaa kummalta puolelta tahansa yhdellä napin painalluksella. Laitteessa on kamera, joka voidaan sijoittaa esimerkiksi seuraamaan kylvöjälkeä.

LISÄÄ MONIPUOLISUUTTA
LISÄVARUSTEILLA.
Muokkarin eteen voidaan asentaa lisävarusteena etulata,
joka esitasoittaa maata ja rikkoo kokkareita. Lata on hydraulinen, ja siinä on sekä korkeuden että työskentelykulman
säätömahdollisuus.
Hydraulinen etulata
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Standard accessories: Jälkiäes // Itse kelautuva pressukansi // Takakaide // 2 x kamera // Koneen puolitus (kumpi
puoli tahansa)
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Aina luottamuksesi arvoinen.
Annamme koneillemme kahden
vuoden takuun.

Oikeudet muutoksiin pidätetään. Esitteen kuvien koneet osittain lisävarustein.
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Työleveys, cm
Säiliötilavuus, l
– kokonais
– siemen min.
– siemen max.
– lannoite, max.
Peruskoneen paino, kg
– tyhjänä
– säiliöt täynnä vehnää ja lannoitetta
Peruskoneen mitat, cm
– korkeus säiliön reunaan
– kuljetusleveys
– kokonaispituus
Kannatinpyörät
– koko
– lukumäärä
– paine, bar
Vantainen painotus
– vannaspaino/vannas kg
– painotuksen säätö ajon aikana
Vantaiden lukumäärä, kpl
– riviväli, mm
Työsyvyyden säätöpyörät
– koko
– lukumäärä
Hydrauliikka
– paino, bar
– liitäntä, vakiovarustein
Etuladan hydrauliikka
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