
СВЕТОВНА ИНОВАЦИЯСВЕТОВНА ИНОВАЦИЯ

ЕДИНСТВЕНИЯТ АДАПТЕР ЗА СЛЪНЧОГЛЕД, СОРГО И КОНОП, ОБОРУДВАН ЕДИНСТВЕНИЯТ АДАПТЕР ЗА СЛЪНЧОГЛЕД, СОРГО И КОНОП, ОБОРУДВАН 
С ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА МЕХАНИКА ЗА ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТА БЕЗ ЗАГУБИС ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА МЕХАНИКА ЗА ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТА БЕЗ ЗАГУБИ



Световният лидер при адаптерите за царевица представя
първия адаптер за слънчоглед, сорго и коноп с висококачествена механика.
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Повече мощност, по-голяма устойчивост, цялостна реколта без загуби.

Drago Gold е резултат от иновативната механична технология  е резултат от иновативната механична технология Olimac, , 
разработена в напълно роботизиран високотехнологичен завод.разработена в напълно роботизиран високотехнологичен завод.
Drago Gold е оборудван с изключителни характеристики, позволяващи цялостно прибиране на  е оборудван с изключителни характеристики, позволяващи цялостно прибиране на 
реколта без загуби и по-висока работна скорост, също и в екстремни условия.реколта без загуби и по-висока работна скорост, също и в екстремни условия.

• Транспортните вериги предотвратяват загубите на продукция.Транспортните вериги предотвратяват загубите на продукция.
• Специална система за рязане с висока скорост, без вибрации.Специална система за рязане с висока скорост, без вибрации.
• ХиперХипер-размеренразмерен шнекшнек съссъс съединителсъединител.
• Два съединителя за всяка група от редици.Два съединителя за всяка група от редици.
• Външна трансмисия в маслена баня -нулева поддръжка.Външна трансмисия в маслена баня -нулева поддръжка.
• Хидравличният раздробител за стъбла осигурява рязане на стъблото доХидравличният раздробител за стъбла осигурява рязане на стъблото до

земята и събиране на слънчогледа до височина земята и събиране на слънчогледа до височина 1,5 м. м.
• Drago Gold се предлага от се предлага от 6, 8, 10, 12, 16, 18 и 24 реда и е съвместим с всички реда и е съвместим с всички

видове и марки комбайни.видове и марки комбайни.
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Sommet de l’Élevage 2021

НаградиНагради заза
ТехническиТехнически иновациииновации
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Благодарение на високите постижения на Благодарение на високите постижения на Drago Gold ще можете да постигнете нови цели ще можете да постигнете нови цели
за производителност, качествено прибиране на реколтата и подобряване на печалбите.за производителност, качествено прибиране на реколтата и подобряване на печалбите.

Непобедим при прибирането на слънчоглед, сорго и коноп.

ТРАНСПОРТНИ ВЕРИГИТРАНСПОРТНИ ВЕРИГИ
Транспортните вериги са оборудвани със Транспортните вериги са оборудвани със 
специални гумени зъби, които фиксират специални гумени зъби, които фиксират 
стъблото на растението и го транспортират стъблото на растението и го транспортират 
към конвейерния шнек, като предотвратяват към конвейерния шнек, като предотвратяват 
загубите на продукция.загубите на продукция.

СПЕЦИАЛНАСПЕЦИАЛНА СИСТЕМАСИСТЕМА ЗАЗА РЯЗАНЕРЯЗАНЕ
Два противоположни закалени стоманени Два противоположни закалени стоманени 
диска отрязват растението без да го разклащат:диска отрязват растението без да го разклащат:
това води дтова води до висока скорост на рязане без о висока скорост на рязане без 
вибрации, за давибрации, за да се избегне загубата на семена. се избегне загубата на семена.

ХИПЕР-РАЗМЕРЕН ШНЕК
СЪС СЪЕДИНИТЕЛ
Drago Gold ее ооббооррууддвваанн сс ххииппеерр--ррааззммеерреенн 
шшннеекк ((Ø 500 мммм,, ннаайй--ггооллееммиияятт вв ссееккттоорраа)),, 
ппооззввоолляявваащщ ппоо--ггоолляяммаа ссккоорроосстт ннаа жжъъттвваа ии 
ииззббяяггввааннее ннаа ввссииччккии ппррееччккии ии ззааггууббаа ннаа 
ппррооддууккцциияя.. ББллааггооддааррееннииее ннаа ттааззии ииззккллююччии--
ттееллннаа ффууннккцциияя,, щщее ииззппооллззввааттее ВВаашшиияя 
ккооммббааййнн ннаа ннаайй--ввииссооккоо ннииввоо ннаа ппррооииззввооддии--
ттееллнноосстт,, ссъъщщоо ии ппррии ссъъббииррааннее ннаа ссууххиияя 
ппррооддуукктт.. ДДррууггаа вваажжннаа ххааррааккттееррииссттииккаа ее 
ссъъееддииннииттеелляятт ззаа ббееззооппаасснноосстт,, ккооййттоо ззаащщииттаа--
вваа ррааббооттааттаа ннаа шшннееккаа..



ПОДХОДЯЩ ЗА ВСЕКИ ПОДХОДЯЩ ЗА ВСЕКИ 
МОДЕЛ КОМБАЙНМОДЕЛ КОМБАЙН
СтандартнатаСтандартната машинамашина ее сс основеносновен задвижващзадвижващ 
валвал, , койтокойто сесе сглобявасглобява кактокакто вв горнатагорната, , такатака ии 
вв долнатадолната позицияпозиция, , такатака чече дада сесе адаптираадаптира къмкъм 
всекивсеки вид комбайнвид комбайн..
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КОНУСОВИДЕН ДЕЛИТЕЛКОНУСОВИДЕН ДЕЛИТЕЛ
Делител с форма на конус може да събира паДелител с форма на конус може да събира па--
дащия продукт, като допринася за избягване на дащия продукт, като допринася за избягване на 
загубите.загубите.

УНИКАЛНИУНИКАЛНИ В СВЕТАСВЕТА С ДВАДВА
СЪЕДИНИТЕЛЯСЪЕДИНИТЕЛЯ ЗАЗА ВСЯКАВСЯКА ГРУПАГРУПА РЕДИЦИРЕДИЦИ
Drago Gold е единственият адаптер за жътва  е единственият адаптер за жътва 
на слънчоглед, оборудван с два съединителя на слънчоглед, оборудван с два съединителя 
за всяка група от редици. Тези защити предоза всяка група от редици. Тези защити предо--
твратяват претоварването на веригите с твратяват претоварването на веригите с 
гумени зъби и противиположните дискове за гумени зъби и противиположните дискове за 
рязане.рязане.

ВЪНШНАВЪНШНА ТРАНСМИСИЯТРАНСМИСИЯ
В МАСЛЕНАМАСЛЕНА БАНЯБАНЯ
Drago Gold ее оборудваноборудван сс превъзходнапревъзходна транстранс--
мисиямисия вв масленамаслена банябаня, , коятокоято нене изискваизисква повторповтор--
но смазване. Нулева поддръжка. Пълна защита но смазване. Нулева поддръжка. Пълна защита 
от примеси и чужди предмети.от примеси и чужди предмети.

РЕГУЛИРУЕМИРЕГУЛИРУЕМИ ВРЪЗКИВРЪЗКИ
Drago Gold винаги поддръжа най-добрата  винаги поддръжа най-добрата 
работна позиция на работна позиция на 12°, независимо от марка, независимо от марка--
та или вида на комбайна. Регулируемите та или вида на комбайна. Регулируемите 
връзки на връзки на Drago Gold, позволяват поддържа, позволяват поддържа--
нето на тази оптимална работна позиция, незането на тази оптимална работна позиция, неза--
висимо от височината на гумите на комбайна.висимо от височината на гумите на комбайна.

СТАНДАРТНАСТАНДАРТНА МРЕЖАМРЕЖА ЗАЗА ЗАЩИТАЗАЩИТА
Drago Gold  ее оборудваноборудван сс падащападаща задназадна 
защитназащитна решеткарешетка..



Единственият оборудван с хидравличен раздробител за стъбла.
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Хидравличният раздробител може да отреже стъблото
до земята, като едновременно събира слънчогледа
до височина 1,5 м.

ПОЗИЦИЯ НА РЯЗАНЕПОЗИЦИЯ НА РЯЗАНЕ
(МАКСИМАЛНА ПРИМЕРНА ВИСОЧИНА)(МАКСИМАЛНА ПРИМЕРНА ВИСОЧИНА)

Ограничено разстояние между височинатаОграничено разстояние между височината
на събиране и височината на рязанена събиране и височината на рязане

Рязане на стъблото до земята и събиране Рязане на стъблото до земята и събиране 
на слънчогледа до височина 1,5 мна слънчогледа до височина 1,5 м

ПОЗИЦИЯ НА РЯЗАНЕПОЗИЦИЯ НА РЯЗАНЕ
(ДО ВИСОЧИНА ОТ 1,5 м)(ДО ВИСОЧИНА ОТ 1,5 м)

ПРЕДИМСТВАТА НА ХИДРАВЛИЧНИЯ РАЗДРОБИТЕЛ ЗА СТЪБЛАПРЕДИМСТВАТА НА ХИДРАВЛИЧНИЯ РАЗДРОБИТЕЛ ЗА СТЪБЛА
Съществуващите адаптери, предлагани на пазара, са оборудвани Съществуващите адаптери, предлагани на пазара, са оборудвани 
с раздробители за стъбла с механична трансмисия, които ограс раздробители за стъбла с механична трансмисия, които огра--
ничават максималното разстояние между височината на прибиничават максималното разстояние между височината на приби--
ране на реколтата и височината на рязане, поради възникващите ране на реколтата и височината на рязане, поради възникващите 
вибрации на вала.вибрации на вала.
За разлика от стандартните адаптери на пазара, За разлика от стандартните адаптери на пазара, Drago Gold е  е 
оборудван с хидравличен раздробител за стъблаоборудван с хидравличен раздробител за стъбла койтокойто позволявапозволява 
дада сесе отрежеотреже стъблотостъблото додо земятаземята, , катокато едновременноедновременно събирасъбира 
слънчогледаслънчогледа додо височинависочина 1,5 мм: : попо този начин се събира само този начин се събира само 
главата на слънчогледа без стъблото, комбайнът работи пъргаво, главата на слънчогледа без стъблото, комбайнът работи пъргаво, 
работата се извършва по-бързо, работата се извършва по-бързо, 
прибирането на реколтата е безприбирането на реколтата е без
загуби и рязането е оптимално.загуби и рязането е оптимално.

АДАПТЕРИ ЗА СЛЪНЧОГЛЕД С АДАПТЕРИ ЗА СЛЪНЧОГЛЕД С 
МЕХАНИЧЕН РАЗДРОБИТЕЛ ЗА СТЪБЛАМЕХАНИЧЕН РАЗДРОБИТЕЛ ЗА СТЪБЛА С ХИДРАВЛИЧЕН РАЗДРОБИТЕЛ ЗА СТЪБЛАС ХИДРАВЛИЧЕН РАЗДРОБИТЕЛ ЗА СТЪБЛА

РАБОТНА ПОЗИЦИЯ НАРАБОТНА ПОЗИЦИЯ НА
РАЗДРОБИТЕЛЯ ЗА СТЪБЛАРАЗДРОБИТЕЛЯ ЗА СТЪБЛА РАБОТНА ПОЗИЦИЯ НАРАБОТНА ПОЗИЦИЯ НА

РАЗДРОБИТЕЛЯ ЗА СТЪБЛАРАЗДРОБИТЕЛЯ ЗА СТЪБЛА



cavallinoservice.it

Olimac s.r.l. - Via Cuneo, 41 - 12040 Margarita (Cuneo) Италия
тел +39.0171.384898 - факс +39.0171.384904 - info@olimac.it - www.olimac.it

Заводът на OlimacЗаводът на Olimac ее напълнонапълно автоматизиранавтоматизиран промишленпромишлен комплекскомплекс, , уникаленуникален 
вв световнатасветовната панорамапанорама нана секторасектора. . ВсичкиВсички частичасти нана адаптеритеадаптерите заза царевицацаревица 
ии слънчогледслънчоглед саса проектиранипроектирани ии реализираниреализирани отот OlimacOlimac напълнонапълно автономноавтономно..

ОтделОтдел заза РазработкаРазработка ии ПроектиранеПроектиране.. 20 автоматизираниавтоматизирани въртящивъртящи сесе острова.острова.

8 хоризонталнихоризонтални работниработни станциистанции.. 12 автоматизираниавтоматизирани островаострова 
заза заваряванезаваряване..

РоботиРоботи сс конусноконусно зъбнозъбно колелоколело
сс криволинейникриволинейни зъбизъби..

РоботиРоботи заза производствопроизводство нана остриетаостриета.. ЕдинЕдин отот роботитероботите заза боядисванебоядисване.. РоботиРоботи заза контролконтрол нана качествотокачеството..
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DragoGT. НоватаНовата границаграница припри адаптеритеадаптерите заза царевицацаревица.. Drago2. Интелигентните адаптери за царевица.Интелигентните адаптери за царевица. Drago Gold. Свръхефективен адаптер заСвръхефективен адаптер за
слънчоглед, сорго и коноп.слънчоглед, сорго и коноп.

Н Е С П И Р Н И  И Н О В А Ц И И

7700 Търговище-Промишлена зона
тел.0601 671 38 - info@agrotron.bg
GSM: 0892 49 42 42, 0887 89 19 43,

 0892 49 42 22
www.agrotron.bg


