HE-VA Volai

”Tip-Roller” ir ”Swing-Roller”
- Naujas volų technologijos lygmuo

VOLAI

Volavimo vienu pravažiavimu k

Ne tik volavimas, bet ir kultivavimas, lyginimas
...viskas vienu pravažiavimu! Pasirinkus HE-VA volavimo technologiją, sutrumpinamas darbo laikas, sumažinamos sąnaudos, padidinamas darbo našumas.
HE-VA siūlo tankinimo volus su lyginimo lenta ir uždaro ir/ arba V tipo plokštelėmis, kurios paverčia volą universaliu kultivatoriumi. Derinant su įvairiais
tankinimo volų žiedais, galima suformuoti agregatą, kuris tinka bet kokio tipo
žemei.

Ne tik įprastai voluokite žemę, bet voluokite ją HE-VA metodais.

UNIKALI „SAT“ SISTEMA
AKTYVAUS SVORIO PERKĖLIMO SISTEMA.

„TIP-ROLLER“
3 sekcijų volai su lanksčia kontūrine važiuokle, per centrą
sujungtomis šoninėmis sekcijomis ir unikalia „SAT“- 1000 kg automatine svorio perkėlimo sistema.

„SWING-ROLLER“
5 sekcijų volai su „SAT“ sistemos nepriklausomu slėgiu visose 5 sekcijose – tai užtikrina papildoma spyruoklių sistema, įmontuota
į kraštinės sekcijos ašis ir centrinį volą.

AUTOMATINIS SVORIO BALANSAVIMAS
Volai be HE-VA automatinio svorio balansavimo linkę daugiau spausti žemę ties
centrine volų sekcija. Šiai volų sekcijai, be savo pačios svorio, tenka gerokai
daugiau prikabinimo kablio, ratų rėmo ir hidraulinio mechanizmo svorio, daug
daugiau nei šoninėms sekcijoms.

VISKAS VIENU

Įspūdinga galia – ta
trupinimas arba pja
procesų deriniai, ir

Dėl galimybės pasirink
m iki 12,2 m HE-VA vo
kalavimus nepriklausom

1 Esant baziniam volo nustatymui, nėra svorio perkėlimo ir svoris pasiskirsto
netolygiai, kaip matoma paveikslėlyje viršuje.

2 Net su paprasta spyruokline svorio perkėlimo sistema šarnyrai, esantys centrinės sekcijos volo galuose, negali gerai išlyginti svorio per visą darbinį plotį.

„LAISVAI kopijuojANČIOS“ VOLO SEKCIJOS

3 HE-VA „SAT“ spyruoklinė sistema užtikrina maksimaliai tolygų svorio perdavimą ir paskirstymą per visą volų plotį.

Kadangi HE-VA volų šoninės sekcijos sujungtos centriniuose taškuose, volai gali kopijuoti
pačius sudėtingiausius paviršiaus kontūrus.
Paprasti volai, esant gilesnėms įduboms ir
kalvelėms, dažnai palieka nepaliestas, neįdirbtas vietas.
HE-VA visuomet galingai veikia per visą
darbinį plotį.

Kontūrus ko

HE-VA „TIP-ROLLER“ VOLAS

koncepcija

3 sekcijų – nuo 4,5 m iki 10,2 m

s bei tankinimas

U VEIKSMU

ankinimas, lyginimas, grumstų
austymas, kultivavimas arba šių
r visa tai – per visą darbinį plotį.

kti šiuos derinius ir darbinį plotį nuo 4,5
olai gali atitikti didesnio efektyvumo reimai nuo ūkio dydžio ar dirvos sąlygų.

opijuojanti sekcija.

Žiedai sumontuoti ant 60 mm ašių
– tai užtikrina stiprumą ir ilgaamžiškumą. Šios ašys sukasi 4 varžtais pritvirtintuose guoliuose, apsaugotuose
viduje „u“ profilio plieno.

Atraminis guolis

„Tip-Roller“ 8,2 m, 9,5 m ir
10,2 m pločio volo šoninės
sekcijos ašis yra sutvirtinta
papildomu guoliu centre, kad
ašis atlaikytų apkrovas.

Standartinei įrangai priklauso akmenų dėžės, o volus
galima hidrauliškai valdyti sėdint traktoriuje – tam skirti
du dvipusio veikimo hidrauliniai skirstytuvai.
Galima pasirinkti penkių tipų
žiedus bei trijų tipų „lyginimo
lentas“, kurios gali būti montuojamos prieš volus papildomam
kultivavimui.

3-jų sekcijų šarnyrai

Sulankstymo mechanizmas turi
giliai įleistą sparno lanksto ašį su
teflonu padengta plienine įvore
viršuje ir apačioje – tai užtikrina
konstrukcijos stiprumą kultivuojant ir voluojant.

HE-VA „SWING-ROLLER“
5 sekcijų – nuo 10,2 m iki 12,2 m
Nors ir skirti lengvai susidoroti su darbais
didesniuose ūkiuose ir agregatuoti prie galingesnių traktorių, 5 sekcijų volai yra lengvai valdomi – juos paprasta sulankstyti, jais galima
apdirbti didelius plotus per darbo dieną.
Žiedai taip pat sumontuoti ant 60 mm ašių su
guoliais, kurie pritvirtinti 4 varžtais.

Dvi šoninės tankinimo volų sekcijos yra su
šarnyrais, gerinančiiais volų vertikalų laisvumą
(paviršiaus kopijavimą) ir padedančiais lengviau dirbti prie lauko kraštų.
Protinga HE-VA volų konstrukcija taip pat užtikrina, kad prikabinimo kablio aukščio pokytis
(400-600 mm), neturėtų įtakos volų darbui.

5 sekcijų volų konstrukcija leidžia kiekvienai sekcijai nepriklausomai vertikaliai judėti. Centrinė
ašies pakaba leidžia visoms sekcijoms kopijuoti
paviršių per visą plotį. Net ir centrinė sekcija turi
nepriklausomą vertikalų laisvumą.
Centrinės ašies
pakabos sekcijos.

5-ų sekcijų tankinimo volų
sulankstymo mechanizmas.

5-ų sekcijų šarnyras.

Pasirinkite reikalingus kultivavimo procesus
Čia prasideda Jūsų išlaidų sumažinimas – vienu važiavimu galima voluoti, lyginti, tankinti, trupinti
grumstus.
Kultivuoti? Paruošti dirvą sėjai? Išsaugoti drėgmę? Svarbiausia – lankstumas.
LYGINIMO LENTA SU UŽDARO
TIPO PLOKŠTELĖMIS

Ant spyruoklių sumontuotos uždaro tipo
plokštelės trupina grumstus ir gerai lygina
dirvą. Lyginimo lentos atakos kampas yra
koreguojamas hidrauliškai, priklausomai nuo
tos dienos dirvos sąlygų. Kiekvienos spyruoklės matmenys yra 10 mm x 80 mm, jos
plačiai padengia paviršių 150 mm pločio su
grūdinto plieno plokštelėmis.

LYGINIMO LENTA SU V
TIPO PLOKŠTELĖMIS

FIKSAVIMO SISTEMA

Šiuo atveju lyginimo lenta dar patobulinta ir
papildyta V profilio plokštelėmis „peiliais“ – tai
padidina grumstų pjaustymo ir sluoksniavimo
efektą sunkesnėje dirvoje. Taip pat galima
reguliuoti šių peilių poveikio kampą – hidrauliškai, kaip ir paprastos lentos (kairėje).

Lyginimo lentos plokštelės gali
veikti atskirai, bet išlyginimo efektą
galima padidinti, atskiras plokšteles
sujungus su papildomu fiksavimo
užraktu ir tokiu būdu gaunant tvirtą
„lentą“, lyginančią žemę per visą
darbinį plotį.

Lyginimo lentos agresyvumą galima lengvai ir greitai reguliuoti.
Nepriklausomai nuo to, kokį kultivavimo priemonės ir žiedų derinį pasirinksite, HE-VA sistema
suteikia galimybę paruošti daug mažesnėmis sąnaudomis optimaliausias dirvožemio sąlygas
sėjai.

Pasirinkite žiedų profilį
HE-VA siūlo
naudingą
žiedų tipų
asortimentą
Visi žiedai
kruopščiai suprojektuoti, siekiant
maksimaliai
išlaikyti laiko patikrintas tradicinių
žiedų konstrukcijos savybes, bet
yra ir kai kurių
naujų patobulinimų, atsižvelgiant
į klientų poreikius
ir besikeičiančius
ūkininkavimo
metodus.

450 & 510 mm

510 mm

620 mm

620 mm

„CAMBRIDGE“ ŽIEDAI
450 mm, 510 mm, 620 mm

„CAMBRIDGE“ ŽIEDAI
510 mm, 620 mm

„CAM“ ŽIEDAS, 550 mm

„CROSSKILL“ ŽIEDAI
485-530 mm ir 550-600 mm

„2D CORRUGATED“ ŽIEDAI
500 mm ir 600 mm

„PLAIN“ (LYGŪS) ŽIEDAI
505 mm

Visos žiedų konfigūracijos, specifikacijos
ir svoriai išsamiai
aprašyti kitoje lapo
pusėje.

VOLAI

Sulankstymas per kelias sekundes!
Paprastas ir saugus sulankstymas – tai, ko ir tikimės iš HE-VA
3-JŲ SEKCIJŲ „TIP-ROLLER“ IŠLANKSTYMO EILIŠKUMAS

Šoninės sekcijos
nuleidžiamos.

HE-VA volai paruošti
darbui.

6

4

2
1

3

5

Volai
transportinėje
padėtyje.

Šoninės sekcijos
pasukamos į
darbinę padėtį.

Volai stumiami į
priekį, kiek leidžia
cilindrai.

5 SEKCIJŲ „SWING-ROLLER“ IŠLANKSTYMO EILIŠKUMAS
Ratų pakėlimo
cilindru ratai
keliami į priekį ir
aukštyn.

2

1
Volai
transportinėje
padėtyje, ratai
nuleisti žemyn.

4

3
Šoninės sekcijos
pasukamos į
išorę.

Volai paruošti
darbui.

5

6

Išstumiami
išorinių sekcijų
cilindrai.

SAUGUS TRANSPORTAVIMAS IR LAIKYMAS
Fiksavimo kaištis užtikrina 5 sekcijų volų
saugų transportavimą.

PAPILDOMA ĮRANGA
5 sekcijų volai turi
papildomą automatinio
užrakto sistemą. Ši
sistema veikia automatiškai, kai šoninė
sekcija užlenkiama į
transportinę padėtį arba
atlenkiama.

HE-VA 3 sekcijų volų konstrukcija palaiko šoninę sekciją horizontalioje padėtyje
su fiksatoriumi – tai padeda
sumažinti triukšmą važiuojant.

Papildomas rinkinys
leidžia sėjamąją
HE-VA „Multi-Seeder“
sumontuoti ant tankinimo volų ir sėti
aliejinius rapsus, žolių
sėklas ir kitas smulkias sėklas bei barstyti granules apsaugai
nuo kenkėjų.

Visiškai sulankstytoje
padėtyje sekcijų svoris
pasiskirsto tarp traktoriaus
ir tankinimo volų transportinių atraminių ratų – tai
pagerina stabilumą.

Atskirai užsakomas traktoriaus
ratų vėžių suarimo
įrenginys
skirtas sujudinti
sutankintą traktoriaus ratų dirvos
paviršių.

Kita galima papildoma įranga: lyginimo lenta, kelio šviesos, hidrauliniai arba pneumatiniai stabdžiai, prikabinimo kablio prailginimas.

HE-VA Volai
TECHNINIAI DUOMENYS

Žiedo dydis

450 mm

510 mm

620 mm

550 mm

„CROSSKILL“ „2D CORRUGATED“

485-530 mm /
550-600 mm

500 mm /
600 mm

„PLAIN“

505 mm

„TIP-ROLLER“

4,5 m
TRANSPORT.
PL. 2,22 m

5,4 m
TRANSPORT.
PL. 2,22 m

6,3 m
TRANSPORT.
PL. 2,46 m

SVORIS, kg
ŽIEDAI

1800
87
60

2040
87
60

2630
87
60

1480
30
60

1905 / 2455 1860 / 2220
57
45
60
60

1600
15
60

SVORIS, kg
ŽIEDAI

2215
105
60

2510
105
60

3220
105
60

1840
36
60

2350 / 3010 2300 / 2730
69
54
60
60

1970
18
60

2590
123
60

2940
123
60

*4010
123
60

2080
42
60

2700 / 3490 2640 / 3360
78
63
60
60

2280
21
60

AŠIS (mm)

AŠIS (mm)

SVORIS, kg
ŽIEDAI

AŠIS (mm)

RATAI: 10.0/75X15.3 - 10 PLY

7,3 m
TRANSPORT.
PL. 2,46 m

8,2 m
TRANSPORT.
PL. 2,46 m

*RATAI: 11.5/80 X 15.3 - 10 PLY

SVORIS, kg
ŽIEDAI

3320
143
60

3730
143
60

4580
143
60

2710
48
60

3460 / 4380 3370 / 3810
90
73
60
60

2940
24
60

SVORIS, kg
ŽIEDAI

3730
157
60

4180
157
60

5110
157
60

3110
55
60

3880 / 4900 3840 / 4350
102
81
60
60

3350
27
60

-

5110
180
60

6170
180
60

3870
63
60

4820/ 6020
95
60

4740 / 5320
118
60

4220
32
60

-

5470
196
60

6640
196
60

-

5120 / 6390 5020 / 5650
126
101
60
60

4460
34
60

AŠIS (mm)

AŠIS (mm)

RATAI: 11.5/80 X 15.3 - 14 PLY

9,5 m
TRANSPORT.
PL. 2,46 mm

10,2 m
TRANSPORT.
PL. 2,46 m

SVORIS, kg
ŽIEDAI

AŠIS (mm)

SVORIS, kg
ŽIEDAI

AŠIS (mm)

RATAI: 4001 60 X 15.5 - 14 PLY

„SWING-ROLLER“

10,2 m
TRANSPORT.
PL. 2,7 m

12,2 m
TRANSPORT.
PL. 2,7 m

SVORIS, kg
ŽIEDAI

5690
199
60

6010
199
60

-

-

5960
105
60

5500
125
60

5020
35
60

SVORIS, kg
ŽIEDAI

6310
235
60

6680
235
60

-

-

6650
125
60

6130
150
60

5450
40
60

AŠIS (mm)

AŠIS (mm)

RATAI: 400/60 X 15.5 - 14 PLY

SPECIFIKACIJOS – LYGINIMO LENTA SU UŽDARO TIPO PLOKŠTELĖMIS arba LYGINIMO LENTA SU V TIPO PLOKŠTELĖMIS
Darbinis plotis

Virbų sk.

Lyginimo lenta / SVORIS, kg
su užraktu

be užrakto

4,5 m

18

425

370

LYGINIMO LENTOS LAIKIKLIAI

5,4 m

21

504

440

10mm × 80mm

6,3 m

24

664

590

7,3 m

28

716

630

8,2 m

32

907

810

9,5 m

36

992

880

10,2 m

40

1065

945

JŪSŲ VIETINIS HE-VA ATSTOVAS

N. A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors
Tel: +45 9772 4288
Fax: +45 9772 2112
Email: info@he-va.com
Web: www.he-va.com

Verslo g. 9, Kumpių k., LT-54311 Kauno r.
Kniaudiškių g. 149, LT-37374 Panevėžys
Pramonės g. 8A, LT-94102 Klaipėda
www.konekesko.lt

Dėl nuolatinio
tobulinimo politikos
mes pasiliekame teisę
keisti specifikacijas be
išankstinio įspėjimo.
E & O.E.

TEL: +44 ( 0 )1472 240869 . PRI NTED I N DE NMA RK : MO RS Ø B O G TRY K K E RI 97 72 10 44

Darbinis plotis

„CAM“

„CAMBRIDGE“

9 8 0 0 11 8 7 . D E S I G N ED B Y M AR K S MA N I NT E RNATI O NAL 9 DUDLEY ST, G RI M SBY, ENG LAND DN31 2AW.

ŽIEDO TIPAS

