OPTIGÉP
OptiTrans
adapterszállító kocsi
Alkalmas az Optigép Kft. által gyártott
valamennyi adaptertípus, valamint a legtöbb
vágóasztal és betakarító adapter
közúton történő szállítására.
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Az OptiTrans típusú adapterszállító kocsi alkalmas az Optigép Kft. által gyártott valamennyi adaptertípus, valamint a legtöbb vágóasztal és betakarító adapter (napraforgó, kukorica) közúton történő
szállítására. A vontatás történhet az üzemeltető kombájnnal, valamint mezőgazdasági vontatóval
is. A vontatási sebesség nem haladhatja meg a 15 km/h-t.
Az adapter szállítókocsira történő ráhelyezését és levételét maga a kombájn kezelője végzi, a
függesztőszerkezet (ferdefelhordó) segítségével.
A szállítókocsi alap-, hosszított és 12 000 mm-es kivitelben készül. A hosszított kivitelnél az alapkivitelű kocsi egy váztoldattal kerül meghosszabbításra.
Fontosabb jellemzők:
• A tartók széles mérettartományban állíthatók. Megfelelő beállításuk különböző típusú kombájnadapterek szállítását teszi lehetővé.
• A hordfelület szögben állítható (0–20°), így bármelyik típusú adapternél beállítható az optimális szállítási helyzet.
• A szállítókocsi a kombájn vagy a traktor vonóhorgáról egyszerűen lekapcsolható.
• A kocsin lévő adapter a kombájnnal könnyen megközelíthető és a ferdefelhordóval akadálymentesen levehető.
• Az adapter a szállítókocsin egyszerűen rögzíthető.
Műszaki adatok:
Kivitel
Teljes hossz

7000

9000

12 000

A vonószem középpontjától mérve felső vonórúdállásban.

betolt vonórúddal

11 000 mm 13 400 mm 15 330 mm

kihúzott vonórúddal

12 000 mm 14 400 mm 16 330 mm

Szélesség

Megjegyzés

2476 mm

2476 mm

adapter nélkül

1270 mm

1270 mm

adapterrel max.

2500 mm

2500 mm

Hasmagasság

260 mm

260 mm

Nyomtáv elöl

553 mm

553 mm

Nyomtáv hátul

2220 mm

2220 mm

Tengelytáv

7920 mm

8794 mm

0–20°

0–20°

A vonórúd
függőlegesen 250
mm-t állítható.

Magasság

Szállítófelület állíthatósága
Szállítható adapter szélessége

6500 mm

9300 mm

terhelés nélkül

12 000 mm
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