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DEWULF GK

CIĄGNIONE, 2- LUB
3-RZĘDOWE KOMBAJNY
UNOSZĄCE ZA NAĆ

Sadzenie
ziemniaków

Zbiór

Składowanie

Sortowanie

OD WIELU LAT NAJWYŻSZA JAKOŚĆ WYKONANIA
Każdy plantator lub wykonawca prac związanych z uprawą marchwi musi każdego dnia stawiać czoła rosnącym oczekiwaniom klientów. Możliwość dostarczenia na czas produktu wysokiej
jakości ma kluczowe znaczenie dla zachowania konkurencyjności. W związku z powyższym oczywistym jest, że swojemu najlepszemu kombajnowi unoszącemu za nać stawiają Państwo
najwyższe wymagania. Muszą Państwo dysponować niezawodną maszyną, zdolną do pracy w najcięższych warunkach i zapewniającą niskie koszty eksploatacji. Żaden inny kombajn nie
spełni takich oczekiwań, nie mówiąc już o ich przewyższeniu, jak są to w stanie robić najlepsze maszyny firmy Dewulf.

REWOLUCYJNE
W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku dokonała się
rewolucja w sposobie prowadzenia zbiorów marchwi.
Pojawienie się pierwszego kombajnu unoszącego za nać firmy
Dewulf wyznaczyło nowe standardy jakości i wydajności.
Początki działalności związanej z konstruowaniem i produkcją
kombajnów do warzyw firmy Dewulf sięgają 1946 roku.
Filozofia dążenia do nieustannych innowacji zaowocowała
ogromną ekspansją w dziedzinie eksportu w połowie lat 60.
Przełomem było wprowadzenie do sprzedaży na początku lat
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NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
siedemdziesiątych ubiegłego wieku pierwszego samobieżnego
kombajnu unoszącego za nać. Obecnie w ofercie Dewulf
znaleźć można szeroki wybór kombajnów unoszących za
nać, jedno- lub wielorzędowych, dostosowanych do różnych
warunków eksploatacji.

Dzięki łatwemu sterowaniu, które pozwala operatorowi
w pełni skoncentrować się na procesie zbiorów, praca z
naszymi najwyższej jakości kombajnami ciągnionymi jest
niezrównanym doznaniem. Modele GK są wykonane z
wysokiej jakości, wytrzymałych standardowych podzespołów
– powszechnie dostępnych i prostych w wymianie. Większa
produktywność i niższe koszty utrzymania sprawiają, iż zbiory
przy pomocy maszyn z serii GK są wyjątkowo przyjemne
podczas tego najważniejszego okresu w roku.

IDEALNE OGŁAWIANIE ZACZYNA SIĘ NA ETAPIE ZRYWANIA
Dokładność ogławiania zależy w dużym stopniu od momentu,
w którym marchew może zostać zebrana. Przy pomocy pasów
chwytających o długości 14 000 mm z profilem zapewniającym
znakomitą przyczepność marchew jest równo i w prawidłowy
sposób podczepiana do taśmy jednostki kopiącej. Koła
napędowe o dużej średnicy i opcjonalne hydrauliczne
napinacze taśmy gwarantują ciągłość pracy nawet w
najtrudniejszych warunkach. Wyjątkowy element wyposażenia
to tzw. Floating Share: to dwa lub trzy indywidualne elementy
kopiące z niezależnymi lemieszami kopiącymi. Dzięki
zastosowanej technologii niewielkie ruchy elementu kopiącego
w górę i w dół nie mają wpływu na położenie ramion lemieszy.
Zapewnia to maksymalną stabilność, nawet przy pracy z
dużą prędkością. Jeżeli operator chce w większym stopniu
skupić się na zbiorach, może wybrać system automatycznego
prowadzenia Dewulf (DAS). Dwa wydajne czujniki wykrywają
nać i korygują położenie cylindra na dyszlu.

TORPEDY OBROTOWE

OCHRONA RAMIENIA OSTRZA SZCZYTOWEGO

NAPĘDZANE HYDRAULICZNIE ROLKI

Dwie torpedy obrotowe dla każdego elementu są
wyposażone w automatyczną kontrolę głębokości (ADC),
za którą odpowiadają czujniki proporcjonalne. Torpedy
obrotowe z napędem hydraulicznym są dostępne opcjonalnie
i pozwalają na sterowanie ich prędkością oraz kierunkiem
obrotów z kabiny.

Firma Dewulf stworzyła wyjątkowo bezpieczną opcję
dla lemieszy kopiących w postaci opcjonalnej sprężyny
pomiędzy lemieszem kopiącym a nadwoziem. Sprawdza
się ona szczególnie na bardzo kamienistych polach.

Rolki znajdujące się przed (dostępne opcjonalnie), pod i za
ostrzami szczytowymi (wersja standardowa) ograniczają straty
i przypadki zablokowania produktu do minimum.
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DEWULF GKIIS

DEWULF GKIISL

GKIIS jest ciągnionym, dwurzędowym kombajnem unoszącym za nać. Po przejściu
przez zestaw obcinający produkt transportowany jest dalej przy pomocy przenośnika
poprzecznego o szerokości 800 mm do elewatora wyładowczego. Dzięki długim taśmom
chwytającym elewator wyładowczy może być umieszczony wyżej na podwoziu. W ten
sposób produkt jest transportowany w górę pod znacznie mniejszym kątem, co zapobiega
jego staczaniu się.

Maszyna GKIISL to ciągniony 2-rzędowy kombajn unoszący za nać z dodatkowym
przenośnikiem odpadów. Za zestawem obcinającym produkt transportowany jest
dalej przy pomocy przenośnika poprzecznego o szerokości 800 mm do przenośnika
wyładowczego. Przenośnik ten może pełnić funkcję buforową lub służyć do dodatkowego
czyszczenia przy pomocy podwójnego wytrząsacza. Dystrybutor zamontowany na końcu
przenośnika wyładowczego zapewnia równe rozłożenie produktu za pomocą elewatora
wyładowczego.

DANE TECHNICZNE
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Liczba rzędów
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Długość [mm]

9551

Długość [mm]

9551

Szerokość [mm]

3288

Szerokość [mm]

3288

Wysokość [mm]

4000

Wysokość [mm]

4000

Ciężar [kg] od

7100

Ciężar [kg] od

7200

Napęd
Wał odbioru mocy
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DANE TECHNICZNE

Liczba rzędów

Hydrauliczny napęd
kół (opcja)

1 pompa o zmiennej wydajności,
1 pompa zębata, chłodnica oleju
540 obr./min
2 x Poclain MSE11:
2,6 tony @ 330 barów

Napęd
Wał odbioru mocy
Hydrauliczny napęd
kół (opcja)

1 pompa o zmiennej wydajności,
1 pompa zębata, chłodnica oleju
540 obr./min
2 x Poclain MSE11:
2,6 tony @ 330 barów

DEWULF GKIISE

DEWULF GKIIISE

Maszyna GKIISE to ciągniony 2-rzędowy kombajn unoszący za nać z jednostką
kolczatkową i dodatkowym przenośnikiem odpadów. Za zestawem obcinającym produkt
transportowany jest dalej przy pomocy przenośnika poprzecznego o szerokości 800
mm do przenośnika wyładowczego. Duża powierzchnia stykowa taśmy kolczatkowej
(1000 x 1680 mm) gwarantuje ponadprzeciętną skuteczność czyszczenia. Dystrybutor
zamontowany na końcu przenośnika wyładowczego zapewnia równe rozłożenie produktu
za pomocą elewatora wyładowczego.

Maszyna GKIIISE to ciągniony 3-rzędowy kombajn unoszący za nać z jednostką
kolczatkową i dodatkowym przenośnikiem odpadów. Za zestawem obcinającym produkt
transportowany jest dalej przy pomocy przenośnika poprzecznego o szerokości 800
mm do elewatora wyładowczego. Duża powierzchnia stykowa taśmy kolczatkowej
(1000 x 1680 mm) gwarantuje ponadprzeciętną skuteczność czyszczenia. Dystrybutor
zamontowany na końcu przenośnika wyładowczego zapewnia równe rozłożenie produktu
za pomocą elewatora wyładowczego.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

Liczba rzędów

2

Liczba rzędów

3

Długość [mm]

9551

Długość [mm]

9528

Szerokość [mm]

3288

Szerokość [mm]

4119

Wysokość [mm]

4000

Wysokość [mm]

4000

Ciężar [kg] od

7665

Ciężar [kg] od

9280

Napęd
Wał odbioru mocy
Hydrauliczny napęd
kół (opcja)

1 pompa o zmiennej wydajności,
1 pompa zębata, chłodnica oleju
540 obr./min
2 x Poclain MSE11:
2,6 tony @ 330 barów

Napęd
Wał odbioru mocy
Hydrauliczny napęd
kół (opcja)

2 pompy o zmiennej wydajności,
1 pompa zębata, chłodnica oleju
540 obr./min
2 x Poclain MSE11:
2,6 tony @ 330 barów
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PODSTAWA KOMBAJNU UNOSZĄCEGO ZA NAĆ DEWULF
Kontakt poruszających się części z ziemią i płynami
zawsze prowadzi do szybszego zużycia. Z tego powodu w
kombajnie Dewulf wprowadziliśmy hermetyczne uszczelnienia
labiryntowe łożysk noży. Zapewnia to najwyższy poziom
trwałości dostępny na rynku. Dzięki takiemu rozwiązaniu
nawet najmniejsze drobiny pyłów czy ilości soków roślinnych
powodujących korozję nie przedostaną się do łożysk.
Przyczynia się ono także do ograniczenia zapotrzebowania
na rutynową konserwację. Przypadające po dwie na każdą
głowicę smarowniczki umożliwiają nasmarowanie wszystkich
sześciu ostrzy szczytowych przez centralny kanał smarowy
w obudowie. Obecność dwóch smarowniczek stanowi
gwarancję, że zawsze jedna z nich będzie dostępna na
potrzeby smarowania ręcznego. System automatycznego
smarowania dostępny jest opcjonalnie.
Ostrza poruszają się dzięki bezobsługowemu napędowi
przekładniowemu. Zamiast konwencjonalnego napędu
łańcuchowego z napinaczem sprężynowym za precyzyjną
synchronizację pracy noży odpowiadają dwa wytrzymałe
koła tarczowe. Zapobiega to uszkodzeniom górnych części
marchwi oraz powoduje wydłużenie żywotności noży.

ZABEZPIECZENIE NA WYPADEK
KONTAKTU Z PRZESZKODAMI
Przedmioty obce, takie jak drewno, nie zakłócą
procesu zbiorów, gdyż ostrza szczytowe są
wyposażone w sprężyny, dzięki czemu zawsze
powracają do swojej pozycji wyjściowej.
Oprócz tego ostrza posiadają standardowo
element odwracający, przez co każdą blokadę
można usunąć, zmieniając po prostu kierunek
obrotów.

PRACOWAĆ PROŚCIEJ ZNACZY PRACOWAĆ
SZYBCIEJ
Praca z ciągnionym kombajnem unoszącym za nać firmy Dewulf jest niezwykle przyjemna dzięki jednostce
sterowania i joystickowi. Wszystkie parametry zbiorów można ustawiać przy pomocy jednostki sterowania.
Joystick dysponuje 20 przyciskami, zapewniającymi bezpośredni dostęp do właściwych funkcji. Ponadto
wiele różnych parametrów prowadzenia zbioru można zapisać w 5 konfigurowalnych zestawach. Pozwala
to na całkowitą zmianę konfiguracji maszyny poprzez jedno
naciśnięcie przycisku. Opcjonalny system kamer umożliwia
optymalne śledzenie całego przepływu produktu. Jeżeli
operator chce w pełni skupić się na zbiorze, maszynę można
wyposażyć w opcjonalne zdalne sterowanie, dzięki czemu
możliwe będzie poruszanie się obok naczepy i obsługiwanie
elewatora wyładowczego.
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OPCJE

SYNCRO FLOW

HYDRAULICZNA REGULACJA SZEROKOŚCI RZĘDU

NAPEŁNIACZ SKRZYNIOPALET/OGRANICZNIK UPADKU

System Syncro Flow firmy Dewulf zapewnia synchronizację
prędkości taśm chwytających z prędkością jazdy. Prędkość
taśm chwytających można zmniejszyć lub zwiększyć o
określony procent w stosunku do prędkości jazdy przy
pomocy jednostki sterowania. Istnieje także możliwość
sterowania tą opcją za pomocą radaru bądź połączenia
ISO ciągnika.

Jeżeli mamy do czynienia z różnymi odległościami
sia nia , hydrauliczna re gulacja s ze rokości r zę du
zapewnia maksymalną elastyczność: pozwala na łatwe
dopasowywanie szerokości rzędów bez konieczności użycia
jakichkolwiek narzędzi.

Na potrzeby napełniania skrzyń elewator wyładowczy o

SYSTEM SZYBKIEGO LUZOWANIA

OTRZĄSACZE ROTUJĄCE

PLATFORMA OPERATORA

Jeden uchwyt dla każdego elementu kopiącego dociąga lub
poluzowuje wszystkie koła wspornikowe elementu. Ułatwia
to także znacząco wymianę taśmy oraz usuwanie zatorów.

Plantatorzy wymagający intensywniejszego czyszczenia
mogą wybrać napędzane hydraulicznie otrząsacze rotujące.
Występują one w dwóch wariantach - do wyboru są 2 lub
3 otrząsacze na element. Maszyny posiadające otrząsacze
mogą także zostać wyposażone w system Rotary Cleaner
Control. Umożliwia on regulowanie kąta wszystkich
otrząsaczy rotujących w każdym rzędzie i zapisanie takiego
ustawienia.

Istnieje możliwość montażu dodatkowej platformy operatora
celem całkowitego zwolnienia go z odpowiedzialności za
zadania z zakresu załadunku. Platforma posiada wygodne
siedzenie i konsolę obsługową, przy pomocy której steruje się
elewatorem wyładowczym (opcja niedostępna w UE).

szerokości 1200 mm może być wyposażony w jeden z dwóch
różnych zsypów załadunkowych regulowanych mechanicznie.
Dostępny jest również regulowany hydraulicznie ogranicznik
upadku.

7

•
•
•
•
•
•
•

Moorseelsesteenweg 20
8800 Roeselare		
Belgia			

Marchew
Burak
Pasternak
Rzepa
Seler korzeniowy
Pietruszka korzeniowa
...

+32 51 20 58 71
www.dewulfgroup.com
info@dewulfgroup.com

Modele, wersje, dane techniczne, ilustracje oraz inne informacje zawarte w niniejszej broszurze mogą zostać w dowolnym momencie zmienione. Dewulf zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian modeli, wersji, danych
technicznych oraz innych informacji w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia, bez jakiegokolwiek zobowiązania do wprowadzenia takich modyfikacji we wcześniej zakupionym sprzęcie.

ELASTYCZNOŚĆ NA POTRZEBY ZBIORU
RÓŻNYCH WARZYW

