ŐRÍZZÜK MEG A VIDÉK
KINCSEIT!

NAGYSZERŰ ESZKÖZÖK,
KISTERMELŐK SZÁMÁRA
A TERMÉSZET NEVÉBEN
Az Organic Tools gépesítési megoldásai a fenntartható, ökológiai gazdálkodásban használt intelligens eszközöket képviselik. Annak érdekében feljesztjük gépeinket eszközeinket, hogy megkönnyítsük a gazdálkodók munkáját,
értéket, adjunk a gazdaálkodók kezébe a természetnek és a társadalomnak.

OBSTRAUPE SILVER FOX 03

SZORTÍROZÓ 02

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

–
–
–
–
–

– Sokfajta hosszirányú beállítás a gyümölcsökhöz kb.
35 mm-es Ø-től kezdődően
– Rozsdamentes acélból készült keret alumíniumból és
rozsdamentes acélból
– Eloxált alumíniumból készült tartók
– Egyenként összecsukható és fokozatmentesen állít
ható magasságú lábak
– Gyümölcsládák és vödrök felakasztására szolgáló
eszköz
– Szállítási méretek 161 x 73 x 33 cm
– A szortírozó maximális magassága 110 cm
– 25 kg összsúlytól

–
–
–
–
–

"Az elektromos szedőgépnek köszönhetően a
betakarítási idő jelentősen csökkent. Alig két óra
alatt mintegy 1,5 tonna gyümölcsöt sikerült
begyűjtenünk a gyümölcsösben."
– Günther Lautenschläger, Brensbach / Németország

Szedőhenger: munkaszélesség 74 cm
2 db 34 literes gyümölcstároló doboz (60 x 40 x 17 cm)
Szedési kapacitás: 500-1000 kg/h
15 cm fűhosszig
Görgős meghajtás: 300 W-os kefe nélküli elektromos
motor
48V – 14,5 Ah akkumulátor (kb. 4 óra üzemidő)
Rozsdamentes acél és eloxált alumínium keret
Tömör gumikerekek 24''
Állítható fogantyúmagasság
33 kg össztömeg

KIEGÉSZÍTŐK

KIEGÉSZÍTŐK

– Újratölthető akkumulátor 48V
– Gyorstöltő 5 A
– 6 gyümölcsládából álló készlet

– Kiegészítő távtartók kis gyümölcsökhöz kb.
Ø 15 mm-től
– Kerékmodul 2 x 10'' tömör gumikerékkel
– Acél zsákolóegység

OBSTRAUPE

FORRADALOM A
GYÜMÖLCSÖSBEN
GYÜMÖLCSÖK ÉS DIÓFLÉK
GYORS ÉS KÍMÉLETES
BEGYÜJTÉSE AZ
OBSTRAUPE-VAL

MAGYARORSZÁGI KÉPVISELET:

EGY TERMÉK A
ORGANIC TOOLS GMBH
WWW.ORGANIC-TOOLS.COM

KERTCENTER KFT.
2363 FELSŐPAKONY
RÁKÓCZI U. 16
TEL. +36 20 311 3805
E-MAIL: INFO@KERTCENTER.COM
WWW.KERTCENTER.COM

WWW.ORGANIC-TOOLS.COM

ELEKTROMOS
GYÜMÖLCS FELSZEDŐ
SEPRŐKOCSI
Az Obstraupe a mechanikus gyömölcs betakarítógépek közül a legkíméletesebb gyümölcsfelszedést kínálja, a levelek és fűmaradványok
hatékony előtisztítása mellett. Az innovatív felszedési technológia pont
olyan egyszerű, mint amilyen zseniális: a puha lapátokkal ellátott, villanymotorral hajtott felszedőhenger, 74 cm-es munkaszélességgel, a vezetőlemezen keresztül direkt a gyümölcsösládába gyűjti az értékes termést. A
gyümölcsök és a diófélék begyüjtés közben átjutnak a levélkefén, a levelek és a fű pedig megakadnak, és az ürítő résen keresztül visszahullanak
a földre.

KÍMÉLETES BETAKARÍTÁS
A rugalmas műanyag lapátok a vezetőlemezzel együtt alkotják az Obstraupe szívét.
Alkalmazkodnak a különböző gyümölcsméretekhez és talajviszonyokhoz, és hatékony
és kíméletes gyümölcsszüretet biztosítanak.
A gyümölcsöt a forgó henger lapátjai gyűjtik
össze a földről és a rugós vezetőlemezen keresztül tolják be a gyümölcsládába.

A VÁLOGATÓ ASZTAL
A GYÜMÖLCSFELSZEDŐ
LEGJOBB BARÁTJA!
Az Organic Tools szortírozó, sokoldalú válogatóasztal a betakarított diófélék és gyümölcsök utóválogatááshoz és tisztításához. Az asztallal a kiválasztott gyümölcsöket feldolgozásra, értékeítésre készíthetjük elő. A rossz
gyümölcsöket pedig könnyen kiszelektáhatjuk, hogy ne akadályozzák a
betakarítás további folyamatát. Az opcionális kerekekkel* az asztal a helyszínen könnyen mozgatható, beállítható. Minden asztalláb felhajtható, és
magassága fokozatosan állítható. A zsákok töltésére szolgáló tartozékok* és
a ládakampók maximális szabadságot biztosítanak az optimális munkszervezéshez.

Kíméletes gyümölcsfelvétel műanyag lécekkel

HATÉKONY ELŐTISZTÍTÁS
A szabadalmaztatott előtisztító rendszer egy
levélkefe segítségével leválasztja a leveleket
és a füvet a gyümölcsökről. A gyümölcsök
és a diófélék a nagyobb saját súlyuk miatt
a kefén keresztül a dobozba esnek. A gyümölcsökkel együtt összegyűjtött levelek és
fűmaradványok megakadnak, és a résen keresztül visszahullanak a földre.
A levelek leválasztására szolgáló kefe

AUSZTRIÁBAN GYÁRTOTT GÉP
Az alapkeret rozsdamentes acélból készült.
Az alumínium elemek magas minőségűek,
eloxáltak. A gyűjtőlécek élelmiszeripari
szempontból biztonságos műanyagból készülnek. Termékeink tartósak - szakemberek
fejlesztették ki őket szakemberek számára.

Kényelmes dobozcsere

*Opcionális tartozékok.

