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KOPACZKA DO ZIEMNIAKÓW MINI PYRUS
korbanek.pl/producent/krukowiak/technika-warzywniczo-sadownicza/kopaczka-mini-pyrus-m664
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Pobierz prospekt kopaczki Krukowiak Mini PYRUS M664 >

Pobierz instrukcję obsługi kopaczki Krukowiak Mini Pyrus >    Pobierz katalog części do

kopaczki Krukowiak Mini Pyrus >

DO WYKOPYWANIA WCZESNYCH ZIEMNIAKÓW

Rolnicy uprawiający ziemniaki potrzebują wydajnych, niezawodnych i niedrogich maszyn

do uprawy i zbiorów. Kopaczka KRUKOWIAK MINI PYRUS M664 jest maszyną

zawieszaną, jednorzędową, przeznaczoną do zbioru wczesnych ziemniaków, o szerokości

roboczej 0,62 m. Kopaczka MINI PYRUS jest dostępna w 3 wersjach: z napędem

hydraulicznym, z napędem przenoszonym z W.O.M.-u ciągnika lub z napędem

mieszanym. Elementem kopiącym jest w kopaczce lemiesz płytkowy, dobrze sprawdzający

się w różnych warunkach pracy. Ziemniaki pozostają czyste, nie są uszkadzane. Maszyna

jest zawieszana na tylnym trzypunktowym układzie zawieszenia ciągnika.

Zapotrzebowanie mocy ciągnika współpracującego z jednorzędową kopaczką wynosi około

28 KM. Dzięki temu można zaoszczędzić na zużyciu paliwa. Kopaczka M664 może

pracować z prędkością roboczą mieszczącą się w zakresie między 1,5 a 5,0 km/h, dzięki

czemu może osiągnąć wydajność około 0,1 ha na godzinę. Umiarkowana masa własna

kopaczki, wynosząca około 490 kg ułatwia pracę na polach o nieregularnym

ukształtowaniu, jest łatwiejsza w przeprowadzaniu manewrów w porównaniu do

wielorzędowych i cięższych modeli kopaczek ziemniaków. 

https://korbanek.pl/producent/krukowiak/technika-warzywniczo-sadownicza/kopaczka-mini-pyrus-m664
https://korbanek.pl/sites/default/files/prospekt-krukowiak-kopaczka-mini-pyrus.pdf
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/Instrukcje/krukowiak/instrukcja-obslugi-kopaczki-do-ziemniakow-krukowiak-mini-pyrus.pdf?202
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/katalogi-czesci/krukowiak/katalog-czesci-kopaczka-krukowiak-mini-pyrus.pdf?958
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Dwutaśmowa kopaczka jest łatwa i logiczna w obsłudze. Wczesne odmiany ziemniaków

są zbierane szybko i efektywnie. Trzy możliwości przenoszenia napędu są możliwe,

najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem będzie przenoszenie napędu za pomocą wałka

napędowego wykorzystując w tym celu napęd W.O.M. ciągnika (wymagana prędkość

obrotowa wynosi 540 obr./min.). Hydrauliczne przeniesienie napędu mieści się na

środkowej półce cenowej, natomiast napęd mieszany będzie optymalny, choć wymagający

większej inwestycji. Wybór należy oczywiście do Państwa.

KOPACZKI DO WCZESNYCH ZIEMNIAKÓW

KRUKOWIAK MINI PYRUS M664 - SOLIDNE ARGUMENTY

Maszyna dedykowana do wykopywania wczesnych ziemniaków,

Prosta konstrukcja i logiczna, intuicyjna obsługa kopaczki,

Trzy możliwe wersje przeniesienia napędu,

Dwie solidne taśmy robocze,

Równa i efektywna praca na jednym rzędzie,

Sprawdzony lemiesz płytkowy do wykopywania ziemniaków,

Szybka i efektywna praca, wydajność około 0,1 ha/h,

Możliwość współpracy z mniejszym ciągnikiem rolniczym,

Maszyna zabezpieczona farbą, wyglądającą po prostu estetycznie,

Przemyślana obsługa konserwacyjna, dostęp do wszystkich podzespołów jest łatwy.

DANE TECHNICZNE MINI PYRUS M664
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA I PARAMETRY KOPACZKI

Typ maszyny Kopaczka KRUKOWIAK MINI PYRUS M664

Symbol kopaczki M664

Liczba rzędów 1 (kopaczka jednorzędowa)

Szerokość robocza [m] 0,62

Masa własna [kg] 490

Zapotrzebowanie mocy
[KM]

około 28

Wydajność [ha/h] około 0,1

Prędkość robocza
[km/h]

w zakresie 1,5 - 5,0

Sposób przeniesienia
napędu

Z W.O.M.-u współpracującego
ciągnika 540 obr./min.

hydrauliczny mieszany

Element kopiący lemiesz płytkowy

Liczba taśm
przenośnika

2 (kopaczka dwutaśmowa)

Sposób agregowania z
ciągnikiem

zawieszana na tylnym TUZ-ie współpracującego ciągnika

Wymiary
 [długość x szerokość x

wysokość] [cm]

347 x 151 x 148

 

KRUKOWIAK TO TAKŻE OPRYSKIWACZE

Dlaczego rolnicy kupują opryskiwacze Krukowiak w firmie Korbanek?

 

 


