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GRASS-MANAGER

GRASS-STAR

PNEUMATICSTAR-PRO

PNEUMATICSTAR

GRASS-MANAGER yra skirtas tik pievų priežiūrai, be
galimybės atsėti. Pneumatinė sėjamoji gali būti lengvai
primontuojama papildomai.

Kai prie GRASS-MANAGER yra primontuota pneumatinė
sėjamoji, šis derinys vadinamas PNEUMATICSTAR.

Psl. 4, 6 -15

Psl. 5, 6-15, pneumatinė sėjamoji 28-35

Psl. 16-24, pneumatinė sėjamoji 28-35

Psl. 24-27, pneumatinė sėjamoji 28-35

PNEUMATICSTAR yra skirtas pievų priežiūrai ir atsėjimui arba
įsėjimui, o taip pat ir naujam sėjimui.
Tai yra universali mašina, taip pat tinkama ir mechaniniam
piktžolių naikinimui.

PNEUMATICSTAR-PRO yra skirtas pievų priežiūrai ir atsėjimui
arba įsėjimui, o taip pat ir naujam sėjimui. Jis buvo specialiai
sukurtas rangovams, mašinų bendrovėms, stambiems
ūkiams, taip pat įmonėms, kurios turi apdirbti nelygius pievų
plotus su daugeliu didelių kurmiarausių.

GRASS-STAR buvo sukurtas pievų plotams, kuriuos reikia naujai
įsėti ir plotams su šernų padaryta žala.



Gera senesnių pievų augalų būklė yra jautrioje pusiausvyroje, kuri priklauso nuo dirvožemio tipo, oro ir žemės apdirbimo. Tik pievų plotai su daugeliu
derlingų ir kokybiškų augalų suteikia pagrindą pašarams su aukštu energijos kiekiu. Tinkamai prižiūrima, atsėjama ir patręšiama pieva duoda daugiau
nei dvigubą derlių, lyginant su neintesyviai dirbamais laukais.

Kai po žiemos atsiranda kurmiarausiai ir kiti velėnos pažeidimai, pieva turi būti vėl sugrąžinta į tinkamą būklę. Pievų plotai taip pat gali būti pažeisti ar
praretėję dėl didelės sausros praeitais metais, natūralių nuostolių, padidėjusio naudojimo intensyvumo ar ūkininkavimo klaidų, ir pan. Todėl atsėjimas
gali būti vykdomas jau preventyviai kasmet. Įprasti akėjimai, naudojami pavasarį, jau yra nebesavalaikiai ir apdirba tik paviršių. Pavojus, kad esant
kurmiarausiams ar kitiems atviriems tarpams bus sutankintas dirvos paviršius, yra labai didelis. Be to, jie neatveria pievos velėnos ir tinkamai
neparuošia dirvos paviršiaus galimam apsėjimui ar atsėjimui.

Taigi pievoje yra pageidautinas agresyvus, velėną ir dirvą pjaunantis įdirbimo metodas apsėjimo ar atsėjimo užtikrinimui, atsiradę lopinėliai užpildomi
vertingų pašarinių žolių sėklomis.
Ar pakanka apsėjimo ar atsėjimo, ar reikia pilno naujo įsėjimo, galima nuspręsti tik atlikus sisteminę analizę. Atsiradę lopinėliai turi būti kuo greičiau
patvariai užpildomi, kad būtų išvengta derliaus nuostolių ir piktžolių.
Jau nuo 90 metų pradžios Einböck užsiima pievų priežiūros ir atsėjimo klausimais. Ilgametis patyrimas padarė mus pievų specialistais ir mūsų
produktų asortimentas pievų kokybės pagerinimui yra įvairiapusis, o mūsų mašinų panaudojimas universalus.

SU SĖKMĖS GARANTIJA
PIEVŲ PRIEŽIŪRA
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Ilga žiema ne kartą pridaro pievai nuostolių dėl iššalimo ir pelių pakenkimo. Kurmiarausių išlyginimas, pavasarinio pelėsio, samanų,
augalų likučių pašalinimas, o taip pat mėšlo ir srutų paskirstymas yra svarbiausi darbai, kuriuos reikia atlikti pavasario pradžioje, kai tik žolė
pradeda dygti. Paprastas išlyginimas aukšto derlingumo pievai yra nepakankamas ir jau nesavalaikis. GRASS-MANAGER idealiai tinka šiems
darbams, dėl ko ir buvo sukurtas.

Atliekant pavasarinę priežiūrą, reikia atkreipti dėmesį:

• Nedirbti, kai yra per daug šlapia

• Sutvarkyti augalų likučius ir esant reikalui išvežti

• Nepradėti darbo prieš sudygstant žolei

• Esant žemės kauburėliams (kurmiarausiams) naudoti priekinę lyginamąją plokštę

• Renkantis įrankio virbus, priderinti prie dirvos tipo

Jei prie GRASS-MANAGER yra primontuota pneumatinė sėjamoji, tuomet šį derinį mes vadiname PNEUMATICSTAR. Todėl techninės detalės,
paminėtos toliau einančiuose puslapiuose nuo 6 iki 13, galioja tiek GRASS-MANAGER, tiek PNEUMATICSTAR.

Technines PNEUMATICSTAR-PRO detales jūs atrasite puslapiuose nuo 16 iki 24, o GRASS-STAR puslapiuose nuo 25 iki 27. Pneumatinė sėjamoji,
veikimas ir techninės detalės aprašytos puslapiuose nuo 28 iki 36.

PIEVOMS REIKIA PAVASARINĖS PRIEŽIŪROS
SVARBUS YRA PANAUDOJIMO MOMENTAS
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Net kai jūs esate patenkinti derlingumu, turite pievas kasmet prižiūrėti ir atsėti, siekiant palaikyti derlingumą arba netgi padidinti jį. Jei jūs,
atlikdamas ganyklos analizę, nustatėte, kad galite ją dar labiau pagerinti atsėjimu, tuomet Pneumaticstar yra jums ideali mašina.
Lopinėliai turi būti kuo greičiausiai patvariai užpildomi vertingomis pašarinėmis žolėmis, kad būtų išvengta derliaus nuostolių
ir piktžolėtumo. Žolių likučiai su paprastosiomis miglėmis taip pat gali būti sugriebiamos atitinkamai panaudojant PNEUMATICSTAR.

Atsėjimą palanku naudoti:

• esant drėgnai vasarai po pirmojo nupjovimo, taip pat esant gausiam lietui iki rugsėjo pradžios,

• esant sausai vasarai tuoj pat po labai ankstyvo pirmojo nupjovimo, nuo gegužės vidurio iki pabaigos, kad dar būtų
pakankamai drėgmės dirvoje.

Su PNEUMATICSTAR galima taip pat vykdyti įsėjimą. Įsėjant į javus dobilus ar dobilus/žolę, gali būti sukaupiama iki 100 kg azoto/ha.
Žaliuojantys plotai po javų nuėmimo dėl gero azoto balanso yra labai palankūs aplinkai.
Žolės įsėjimas į kukurūzus suteikia šiuos privalumus:

• Geresnis dirvos praeinamumas derliaus nuėmimo ir tręšimo metu

• Vėlai dygstančių piktžolių slopinimas

• Azoto išsaugojimas rudenį, tuo pačiu galimybė naudingai perdirbti srutas po kukurūzų nuėmimo

• Dirvos derlingumo padidinimas

• Mažesnis herbicidų sunaudojimas

GREITAI UŽDENGIA LOPINĖLIUS
DUODA AUKŠTUS DERLIUS
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Virbalus laikantis vamzdis yra atsparus sukimui ir per visą vamzdžio ilgį garantuoja vienodą virbalų padėtį, ir tuo pačiu vienodą virbalų
agresyvumą. Tai yra labai svarbu esant kietos dirvos sąlygoms.

Akėčių sekcijos priekyje gali būti tvirtinama priekinė lyginimo plokštė apsaugota nuo
perkrovimų su linge. Ši priekinė lyginimo plokštė gali būti reguliuojama pagal aukštį
perstatant plokštė su angomis ir ji garantuoja optimalų kurmiarausių išskirstymą ir
išlyginimą. Ji taip pat ypatingai gerai tinka karvių mėšlo, srutų ir mėšlo išlyginimui ir
paskirstymui. Papildomas montažas atliekamas paprastai.

Mažiems kurmiarausiams, kurių kiekis
nedidelis, gali būti naudojamos ir pievų
plokštės, kurios prisukamos tiesiogiai prie
sekcijos virbalų.
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SUTEIKIA ERDVĘ ŠVIEŽIAI ŽALUMAI
NAUJA TECHNIKA

GRASS-MANAGER ir PNEUMATICSTAR yra suprojektuoti su stabiliu fasoninio vamzdžio rėmu, kuris priklausomai nuo darbinio pločio yra
nejudamas, mechaniškai arba hidrauliškai sulankstomas (Europinis lankstymas).
Aukštos kokybės medžiagų panaudojimas ir tikslinga tvirta konstrukcija užtikrina, kad jūs esant ekstremalioms dirvos sąlygoms galite 6-eilių
virbalų zoną papildomai apkrauti rėmu ir viršutine svirtimi.
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Spyruoklinių virbalų agresyvumą jūs galite
perstatyti pagal poreikį centrine svirtimi į 5 padėtis

kiekvienam laukui. Sulankstant transportavimui, virbalai
turi būti nustatyti į plokščią padėtį.

TURINČIOS ĮTIKINIMO GALIĄ
TECHNINĖS DETALĖS
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Įstatant arba nuimant atraminę plokštelę ant lenkimo sparno (tik mašinoms be
kerpamojo įtraukimo), mašina puikiai prisitaiko prie dirvos nelygumų.

Transportavimo užraktas atrakinamas
patraukus už virvės (tik mašinoms be
kerpamojo įtraukimo)
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PNEUMATICSTAR taip pat galima gauti su
galiniais prispaudimo volais. Jie yra
pagaminti iš žemės ūkiui skirtos elastinės
gumos ir dėl to negali sulipti su dirva. Volai
daugiausia naudojami naujam įsėjimui ir esant
dideliems tarpams tarp žolių, tam kad sėklos
būtų įspaustos į dirvą.
Trumpi prispaudžiantys volai (3 vienetai
kiekvienam 1,5 m darbiniam pločiui) su ašine
balansine pakaba geriausiai tinka nelygioms
vietovėms.

Priklausomai nuo darbinio pločio, GRASS-
MANAGER arba PNEUMATICSTAR gaminami
su dviem arba keturiais guminiais atrami-
niais ratais su pneumatinėmis padangomis.
Atraminiai ratai esant lengvoms dirvožemio
sąlygoms neleidžia perdaug giliai įsisverbti
apvalaus plieno spyruokliniams virbalams ir
yra reguliuojami pagal aukštį fiksatoriumi.

Hidraulinis virbalų reguliavimas
palengvina jums GRASS-MANAGER arba
PNEUMATICSTAR taikymą esant kintančioms
dirvožemio sąlygoms. Jis taip pat turi
pranašumų sulankstant į transportavimo
padėtį, kadangi nustato virbalus į plokščią
padėtį. Savaime aišku, kad tokį hidraulinį
reguliavimą galima sumontuoti papildomai.
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Ant 6 eilių virbalų sekcijų 1,5 m darbo
plotyje yra sumontuota 60 virbalų, tai

duoda tarpueilį kas 2,5 cm. Tik toks
tarpueilis garantuoja jums augalų likučių
sutvarkymą ir tuo pačiu laukiamą darbo

efektyvumą.

Virbalų sekcijos, kurios yra pakabintos, kad svyruotų, gali geriausiai prisitaikyti prie dirvos nelygumų.
Virbalų krypties stabilizavimas yra užtikrinamas tiksliai valdant plastikiniais laikikliais. Dėl to virbalai
visada yra nustatyti tiksliai važiavimo kryptimi ir veikia taip, kad žymiai padidėja ir vibracinis
poveikis. Dėl šių laikiklių virbalai negali nei persisukti, nei išsiklibinti. Virbalų spyruoklinės vijos yra
patalpintos po virbalų laikikliu, todėl virbalai gali geriau vibruoti, ir kiekvienas judesys yra daromas
per spyruoklę.
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GRASS-MANAGER techniniai duomenys

PNEUMATICSTAR techniniai duomenys

Tipas/
Darbinis plotis cm

Virbalų
Kiekis

Atraminiai
ratai

Sulankstymas
nelankst. mech. hydr.

Transporto
plotis/m

Sekcijos AG/KW
Svoris

apie. kg

GRASS-MANAGER 150 60 2 • 1,5 1 20/15 140
GRASS-MANAGER 200 84 2 • 2 1 25/18 160
GRASS-MANAGER 300 120 2 • 3 2 30/22 250
GRASS-MANAGER 300 SR 120 2 • 3 2 30/22 350
GRASS-MANAGER 450 180 4 • • 2,6 3 40/29 400
GRASS-MANAGER 500 204 4 • • 2,6 3 50/37 450
GRASS-MANAGER 600 240 4 • 3 4 60/44 550
GRASS-MANAGER 600 SR 240 4 • 3 4 60/44 800
GRASS-MANAGER 750 300 4 • 2,6 5 70/51 700
GRASS-MANAGER 900 1, 3 360 4 • 3 6 80/59 1050
GRASS-MANAGER 1200 2, 3 480 4 • 3 8 90/66 1290

Tipas/
Darbinis plotis cm

Virbų
kiekis

Sėkladėžės
tūris litrais

Atraminiai
ratai

Kartu tiekiami
sėjimo volai x6

Ž.ū. elastingi
volai

Deflektorių
plokštės

Sulankstymas
nelankst. hidr.

Transporto
plotis/m

Sekcijos
AG /
kW

Svoris
apie, kg

PNEUMATICSTAR 200 1 84 300 2 B,E 8 • 2 1 25/18 210
PNEUMATICSTAR 250 FW 1 96 300 2 B,E 6 8 • 2,6 2 40/29 650
PNEUMATICSTAR 300 1 120 300 2 B,E 8 • 3 2 30/22 320
PNEUMATICSTAR 300 SR 1 120 300 2 B,E 8 • 3 2 30/22 420
PNEUMATICSTAR 300 FW 1 120 300 2 B,E 6 8 • 3 2 50/37 670
PNEUMATICSTAR 500 1 204 300 4 C,E 8 • 3 3 50/37 530
PNEUMATICSTAR 600 1 240 300 4 C,E 8 • 3 4 60/44 620
PNEUMATICSTAR 600 SR 1 240 300 4 C,E 8 • 3 4 80/59 870
PNEUMATICSTAR 600 NR 240 500 4 C,F 8 • 3 4 80/59 1.000
PNEUMATICSTAR 600 FW 1 240 300 4 C,E 12 8 • 3 4 90/66 1.410
PNEUMATICSTAR 900 2, 3, 5 360 300 4 G,H 12 • 3 6 80/59 1.200
PNEUMATICSTAR 1200 2, 4, 5 480 300 4 D,F 16 • 3 8 90/66 1.400

1 gali būti prailgintas iki 12 m darbinio pločio
2 gali būti sumažintas iki 9 m darbinio pločio
3 kerpamasis sulankstymas
SR sunkus rėmas rangovams arba mašinų bendrovėms

1 2 vnt. orapūčių, 12 Voltų (reikia 26 A) Kiekio paskirstymas per nuosavą sėjimo ritę kiekvienai žarnai
2 Mechaninis ventiliatorius su kardaniniu velenu (540 aps./min oder 1000 aps./min) ir hidraulinis kerpamasis sulankstymas
3 Gali būti prailgintas iki 12 m darbinio pločio
4 Gali būti sumažintas iki 9 m darbinio pločio
5 kerpamasis sulankstymas
SR Sunkus rėmas rangovams arba mašinų bendrovėms
NR Su mechaniu ventiliatoriumi, taip pat tinka trąšų paskirstymui (dozavimo elementas ir paskirstymo deflektoriaus plokštės iš nerūdijančio plieno), sustiprinta pavarų dėžė, nėra europinio

sulankstymo – sustiprintas rėmas
6 Žr. sėjimo volų brėž.31 psl.



GRASS-MANAGER PNEUMATICSTAR

13

Stabilus rėmas iš fasoninių vamzdžių

Pagerinti šarnyriniai varžtai, aprūpinti įvorėmis

Virbalai ø 7 mm, 490 mm ilgio

Virbalai iš patentuotos, trauktos spyruoklinio plieno vielos

Atsparus sukimui virbalų vamzdis – virbalų sekcijos 6-eilių su centriniu
virbalų reguliavimu kiekvienai sekcijai

Pagerintas vibracinis-giroskopinis efektas dėl specialaus virbalų
tvirtinimo

Spyruoklių vijos ir virbalų judesiai nėra apriboti (nėra lūžimo pavojaus)

Purentuvo šakučių atrama apsaugota plastmase (nėra plieninio
vamzdžio išsidėvėjimo)

Tarpueilis 2.5 cm

Dideli sumontuoti ant guolių atraminiai ratai, tarpuračio plotis 1.40 m
Matmenys 16 x 6.50/8 (18 x 8.50/8 esant sulankstymui viduryje,
tarpuratis 1.5 m)

Automatinis šoninių sekcijų įtraukimas lygiagretėmis kreipiamosiomis

Atverčiama atrama

Mašinoms su kerpamuoju sulankstymu reikalingi 2 dvigubo veikimo
hidrocilindrai

Transportavimo plotis 1.50 m – 3.00 m

Tepimo vietos ant visų jungčių

Pneumatinė sėjamoji su maišančiu velenėliu ir nuosavu sėjimo ritės
skyriumi kiekvienai žarnai (tik PNEUMATICSTAR)

Atsparus susidėvėjimui, elastingas, nekenkiantis aplinkai
2-komponentų dažymas

Eksploatacijos instrukcija

Serijinė mašina, bazinis modelis
GRASS-MANAGER/PNEUMATICSTAR

Virbalai 490 mm ilgio, ø 8 mm sekcijoje, vietoj serijinių virbalų

Virbalai 490 mm ilgio TIESŪS, ø 8 mm sekcijoje, vietoj serijinių virbalų

Virbalai 490 mm ilgio, ø 10 mm sekcijoje, vietoj serijinių virbalų
(gaunami tik rėmo išpildymui 300 SR + 600 SR)

Virbalai 490 mm ilgio TIESŪS, ø 10 mm, sekcijoje vietoj serijinių virbalų
(gaunami tik rėmo išpildymui 300 SR+ 600 SR)

Spyruokliuojanti priekinė lyginimo plokštė (tik iki 6m darbinio pločio)

Hidraulinis virbalų reguliavimas kiekvienai sekcijai

Papildomos pievų plokštės, montuojamos ant virbalų
(tik ø 8 mm virbams)

Valdymo vožtuvas, kai traktoriuje yra tik vienas dvigubai veikiantis
valdymo prietaisas (mašinoms su kerpamuoju sulankstymu)

Tarpuračio plotis 1.76 m (esant sulankstymui 1.86 m)
vietoje standartinio išpildymo

Apsauga nuo virbalų pametimo

Apsauga nuo virbalų pametimo

Prie GRASS-MANAGER galima kiekvienu metu papildomai primontuoti
sėjamąją, tokią kaip PNEUMATICBOX, ROTOSEEDER arba P-BOX SPEED
(prašome paprašyti detalaus prospekto)

Papildoma mašina, bazinis modelis
GRASS-MANAGER/PNEUMATICSTAR
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PATIKIMA TECHNIKA YRA ILGALAIKIO
PATYRIMO REZULTATAS

GERIAUSI VIRBALAI PIEVOMS

Dėl einančių vienas po kito virbalų išdėstymo ir jų išsilenkimo virbalai įdirba dirvos nelygumus, pvz. už traktoriaus tarpvėžių į gylį.
Dėl to augalų likučiai yra apdirbami taip pat ir įgilinimuose (statmenai stovintys virbalai giliose vietose negali apdirbti velėnos).

Serijinis 7 mm diametro ir 490 mm ilgio virbalas geriausiai tinka vidutinėms sąlygoms.
Jei mašina bus naudojama tik pievoms, pranašesni būtų 8 mm diametro virbalai.

SERIJINIAI GAMINIAI MAŠINOSE GRASS-MANAGER
IR PNEUMATICSTAR

Esant sunkioms dirvos sąlygoms turi būti naudojami 8 mm diametro ir 490 mm ilgio virbalai.
Šie virbalai taip pat yra dažniausiai naudojami.

SERIJINIAI GAMINIAI MAŠINOSE PNEUMATICSTAR-PRO
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Stipriai sutankintoms pievoms arba esant ypatingai sunkioms dirvos sąlygoms
turi būti naudojami 10 mm skersmens ir 490 mm ilgio virbalai. Šie virbalai taip pat yra
idealūs paprastųjų miglių naikinimui vasarą.

Akmenuotoms dirvoms ir labai sutankintoms pievoms, kad akmenys nebūtinai iškiltų į dirvos paviršių,
mes rekomenduojame šiuos tiesius 10 mm diametro ir 490 mm ilgio virbalus. “Velkami” statūs virbalai
apsaugo pievos velėną drėgnoje ar pelkėtoje vietoje.

Akmenuotoms dirvoms, kad akmenys nebūtinai iškiltų į dirvos paviršių, mes rekomenduojame šiuos tiesius 8 mm
diametro ir 490 mm ilgio virbalus. “Velkami” statūs virbalai apsaugo pievos velėną drėgnoje ar pelkėtoje vietoje.
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Pagrindinis rėmas yra pagamintas iš
masyvių 150x100x6 fasoninių vamzdžių
ir apkrautuose mazguose sustiprintas
aukštos kokybės plieno lakštais.

Šarnyrinėse jungtyse yra grūdintas Ø 35 mm varžtas ir žalvario įvorės, kurios yra tepamos.

Perstatant atraminę plokštelę lankstomi sparnai gali nusileisti žemyn,
tuo būdu ne tik virbalų zonos, bet ir sunkios priekinės lyginimo

plokštės gali optimaliai prisitaikyti prie dirvos.
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PIEVŲ PRIEŽIŪRA IR ATSĖJIMAS
BE KOMPROMISŲ

PNEUMATICSTAR-PRO, KAIP IR PNEUMATICSTAR, taip pat yra skirtas žolynų priežiūrai ir atsėjimui, arba įsėjimui. Jis buvo specialiai
sukurtas rangovams, mašinų bendrovėms, dideliems ūkiams ir tokiems, kur turi būti apdirbami pievų paviršiai su daug didelių
kurmiarausių.
Su PNEUMATICSTAR-PRO jūs galite dirbti dar agresyviau, kas ypač reikalinga apdorojant paprastąsias migles ir augalų likučius.
Mašina labai tolygiai dirba ir esant didesniems darbo greičiams.

Sunki išlyginanti juosta, kuri yra apsaugota nuo perkrovimo spiralinėmis spyruoklėmis, jau prieš kopijavimo ratus sulygina kurmiarausius.
Ji yra nustatoma ant “Griff- (sugriebimo)”, taip žemė yra pakeliama ir vėl puri, sutrupinta yra paskirstoma velėnoje. Dirvos poros nėra
užglaistomos!
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Virbalų vamzdis yra atsparus sukimui ir per visą savo ilgį garantuoja vienodą virbalų padėtį ir tuo pačiu vienodą virbalų agresyvumą.
Virbalo krypties stabilizavimas pasiekiamas tiksliai pravedant virbalą per 28 mm ilgio plastikinį laikiklį. Todėl virbalai visada palaikomi tiksliai pagal
judėjimo kryptį, o taip pat pasiekiamas ir žymus vibracinio efekto padidėjimas. Dėl šių laikiklių virbalai negali prasisukti arba išsiklibinti. Virbalų
spyruoklių vijos yra patalpintos po virbalų laikikliais, todėl virbalai gali geriau vibruoti ir daryti kiekvieną judesį per spyruoklę.
To dėka virbalai taip pat nesitrina į virbalų laikiklį.
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PROFESIONALŪS IR STIPRŪS
GERIAUSIAI PIEVOS KOKYBEI

Virbalų agresyvumas gali būti
reguliuojamas pagal poreikį centrine
svirtimi kiekvienai sekcijai penkiose
padėtyse. Padėtyje “Griff-sugriebimas” esantys
virbalai geriau apdoroja augalų likučius ir
pievines migles.

6 eilių purenimo lauke, 1,5 m darbiniame plotyje yra
sumontuota 60 virbalų, tai duoda tarpueilį 2,5 cm. Tik toks
tarpueilis garantuoja jums augalų likučių apdorojimą ir tuo
pačiu norimą darbo rezultatą. Daug virbalų geriau apdirba ir

aeruoja velėną ir stimuliuoja atžalas. Plonesni virbalai, pvz. tie
8 mm, geriau įsiskverbia į velėną, kai yra nustatyti į padėtį “Griff”.

Vertingos, giliau įsišaknijančios pašarinės žolės nėra išraunamos su
susipynusiomis šaknimis.
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GERIAUSIAI PAŠARŲ KOKYBEI
GERIAUSIA TECHNIKA

Hidraulinis paviršiaus išlyginimo reguliavimas suteikia:

• Labai tolygų darbą esant dideliems darbo greičiams.
• Iš traktoriaus kabinos nustatomą sekcijos spaudimo slėgį.
• Purenamo lauko slėgio išlyginimą – ir nelygiuose paviršiuose tas pats virbalų slėgis.
• Virbalai gali būti apkraunami per hidraulinę sistemą, todėl ir virbalų slėgis gali būti

padidintas. Esant sunkioms panaudojimo sąlygoms velėna yra optimaliai aeruojama.
Idealu naudoti kovojant su paprastosiomis miglėmis vasarą.

• Geriausias prisitaikymas nelygiose vietovėse.
• Pasukamos šakutės esant hidrauliniam reguliavimui suteikia dar geresnį virbalų

prisitaikymą prie lauko dirvos nelygumų.
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Sustiprintas rėmas iš fasoninių vamzdžių

Apatinė ir viršutinė svirtys su grūdintomis uždaromomis įvorėmis

Spyruoklinė priekinė lyginimo plokštė, einanti prieš kopijavimo ratus

Purentuvo sekcijos, valdomos lygiagrečiai su hidrauliniu išlyginimu.

Virbalai ø 8 mm, 490 mm ilgio

Virbalai iš patentuotos trauktos spyruoklinio plieno vielos

Atsparus sukimui virbalų vamzdis – 6-eilių purentuvo sekcijos su
centriniu virbalų reguliavimu kiekvienai sekcijai

Pagerintas vibracinis-giroskopinis efektas dėl specialaus virbalų
laikiklio

Spyruoklių vijos ir virbalų judesiai yra neapriboti (nėra lūžimo pavojaus)

Virbalų tarpueilis 2.5 cm

Dideli atraminiai ratai ant guolių
Matmenys 16 x 6.50/8 (viduryje sudvigubinti ratai)

Parkavimo atrama su pakrovimo laiptais

Transportinis plotis 3.00 m

Pneumatinė sėjamoji su maišymo velenėliu ir atskira sekcija ant
išsėjimo ritės kiekvienai žarnai

Atsparus susidėvėjimui, elastingas, nekenksmingas aplinkai
2 komponentų dažymas

Eksploatacijos instrukcija

Serijinis išpildymas, bazinė mašina
PNEUMATICSTAR-PRO

Virbalai 490 mm ilgio, ø 7 mm sekcijoje, vietoj serijinių virbalų

Virbalai 490 mm ilgio TIESŪS, ø 8 mm sekcijoje, vietoj serijinių virbalų

Virbalai 490 mm ilgio, ø 10 mm sekcijoje, vietoj serijinių virbalų

Virbalai 490 mm ilgio TIESŪS, ø 10 mm sekcijoje, vietoj serijinių virbalų

Apsauga nuo virbalų pametimo

Įspėjimo lentelės su apšvietimu

Mašina be pneumatinės sėjamosios (gali būti ir primontuojama)

Papildomas išpildymas, bazinė mašina
PNEUMATICSTAR-PRO

PNEUMATICSTAR-PRO techniniai duomenys:

1 2 vnt. orapūčių, 12 Voltų (reikia 26 A) Kiekio paskirstymas per nuosavą sėjimo ritę kiekvienai žarnai
2 Hidraulinis ventiliatorius su manometru (reikalavimai: grįžtamoji tepalo linija, maksimalus tepalo siurblio debitas neturėtų viršyti 50 l, nepriklausoma hidraulinė vožtuvų arba apkrovai jautri sistema)
3 būtinas vienas dvigubo veikimo hidraulinis vožtuvas
4 būtini vienas dvigubo irvienas viengubo veikimo hidrauliniai vožtuvai
5 būtini trys dvigubo ir vienas viengubo veikimo hidrauliniai vožtuvai bei tepalo grįžtamoji linija
6 Žr. sėjimo volų brėž.31 psl.

Tipas/
Darbinis plotis cm

Virbalų
kiekis

Sėkladėžės
tūris/litrais

Kopijavimo
ratai

Kartu tiekiami
sėjimo velenai x6

Deflektoriaus
plokštė

Sulankstymas
nelankst. hidr.

Transportinis
plotis/m

Sekcijų
AG/
kW

Svoris
apie, kg

PNEUMATICSTAR-PRO 300 1, 3 120 300 2 B,E 8 • 3 2 50/37 790
PNEUMATICSTAR-PRO 600 1, 4 240 300 6 C,E 8 • 3 4 80/59 1.330
PNEUMATICSTAR-PRO 1200 2, 5 480 500 8 D,F 16 • 3 8 170/125 4.280
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Šeši kopijavimo ratai ir esant dideliems
darbo greičiams veža rėmą per pievą

ramiai, be krypavimų ir išlaikant tikslų gylį.
Už papildomą kainą galima gauti įspėjimo
lenteles su apšvietimu.

Grūdintos suvirintos įvorės ant
tritaškio prikabinimo užkerta kelią
svyravimui prikabinimo vietoje.



24

GRASS-STAR

PNEUMATICSTAR-PRO
1200

PNEUMATICSTAR-PRO 1200

24

DIDELIEMS PLOTAMS
PIEVŲ AKĖČIOS

OPTIMALUS PRISITAIKYMAS PRIE PAVIRŠIAUS KONTŪRO
Labai lankstus rėmas užtikrina puikų paviršiaus kopijavimą per visą darbinį plotį net ir esant itin nelygiam paviršiui! Hidraulinė
lygiavimo sistema garantuoja vienodą sekcijų spaudimą. Išdraskius velėną pariuošiama optimali paviršinė guoliavietė žolių sėkloms.

PNEUMATICSTAR-PRO 1200 buvo sukurtas stambiems ūkiams. Akėčių važiuoklė montuojama žemiau prikabinimo ir aprūpinta dviems
didelio skersmens atraminiais ratais. Šoniniai atraminiai ratai, kurių yra net šeši suteikia mašinai stabilumo ir padidina lauko kopijavimą.
Keturkampio profilio rėmas dėka atatampų užtikrina jo stabilumą ir standumą.



GRASS-STAR

GRASS-STAR

25

IŠTAISOMOS KLAIDOS
PAŠARŲ KOKYBĖ PAGERINAMA

Jūs esate nepatenkintas savo pievų derlingumu ir atlikęs pievų analizę nustatėte, kad galite jas dar labiau pagerinti naujai įsėdamas?
Ar šernai išknaisiojo jūsų pievas ir tuo padarė įvairaus sunkumo žalą pievų velėnai, kuri gali būti panaikinta tik greitai pataisant? Tuomet
GRASS-STAR yra jums ideali mašina.

Ši tiesioginio sėjimo mašina apdoroja velėną specialiu dantiniu rotoriumi, tuo pačiu dirvos poros mažiau užsiteršia, nei naudojant dirvos
frezą, rotacines akėčias ar rotacinį kultivatorių.

Galimai dirvoje esantys akmenys nėra iškeliami į dirvos paviršių. Taip pat esančios pievoje augalų liekanos, tokios kaip paprastoji miglė ar
samanos yra šiuo dantiniu rotoriumi sumaišomos su smulkia žeme, ir dirvoje sukuriamos optimalios dygimo sąlygos toliau einančiam
sėjimui.

Sumontuota pneumatinė sėjamoji paskirsto sėklas pakrikuoju sėjimu į viršutinį dirvos sluoksnį. Šio pakrikojo sėjimo pranašumas yra tas,
kad kylant pasėliams vyksta pats greičiausias ir pilniausias dirvos uždengimas aukštos kokybės pašarinėmis žolėmis, o naujai atsiradusių
piktžolių pavojus yra kiek įmanoma išvengiamas.

Su šia sėjamąja gali būti paskirstomos įvairios sėklų rūšys iki 300kg/ha, dėl ko GRASS-STAR yra panaudojamas universaliai. Galinis volas iš
Farmflex gumos užtikrina optimalų sėklų kontaktą su dirva.

Naujas įsėjimas yra tikslingas:

• Kai žolynuose yra didelė dalis (virš 50%) žemesnės kokybės žolių, tokių kaip varputis, paprastoji miglė ir pan. ir daugiausia
paviršiuje įsišaknijusių piktžolių.

• Kai pieva turi būti pritaikyta pasikeitusioms darbo ir derlingumo sąlygoms.
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Stipri rėmo konstrukcija

Dantinio rotoriaus apatinė svirtis reguliuojama pagal ilgį

Dantinis rotorius su aukštos kokybės pavara 1000 aps./min.

Tarpueilis tarp purenimo dantų – 500 mm

Rotoriaus dantys specialiai suformuoti pievai ir nėra jautrūs akmenims

Kardaninis velenas

Kopijavimo ratai su valytuvais (Matmenys 16 x 6.50/8)

Farmflex volas ø 520 mm su valytuvais

Transporto plotis 3.00 m

Pneumatinė sėjamoji su maišytuvu ir atskiru sėjimo ritės skyreliu
kiekvienai žarnai

Laiptai užpildymui

Eksploatacijos instrukcija

Serijinis išpildymas,bazinė mašina
GRASS-STAR

Pavarų dėžė su darbiniu velenu

Įspėjimo lentelės su apšvietimu

Papildoma bazinė mašina
GRASS-STAR

GRASS-STAR techniniai duomenys

1 2 vnt. ventiliatoriai 12 Voltų (reikia 26 A), kiekio paskirstymas per atskirą sėjimo ritę kiekvienai žarnai
2 Žr. Sėjimo velenų brėžinį 31 psl.

Tipas
Virbalų kiekis/

Darbinis plotis cm
Sėkladėžės tūris

litrais
Kopijavimo

ratai
Kartu tiekiami

sėjimo velenai x2

Deflektoriaus
plokštėsi

Transporto
plotis/m

AG/
kW

Svoris
apie, kg

GRASS-STAR 300 FW 1 54/290 300 4 B,E 8 3 100/74 1.640

Farmflex guminis volas, Ø 520 mm, perstatomas pagal gylį plokštėje su angomis, skirtas optimaliam privolavimui.
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NAUJA TECHNIKA TEIKIA ŠVIEŽIĄ ŽALUMĄ
SULTINGI IR STIPRŪS

Darbinis velenas komplektuojamas su
pavarų dėže su 1000 aps./min.

Apatinės svirtys gali būti reguliuojamos
pagal ilgį.

Rotoriaus dantys – suformuoti specialiai
pievoms ir nejautrūs akmenims – užtikrina, kad
akmenys nebūtų per daug išverčiami į dirvos
paviršių.
Tarpas tarp dantų yra 50 mm, taigi dirva yra
pramaišoma per visą paviršių ir esant tik 3 cm
darbo gyliui.

Apsauginė plokštė tarp rotoriaus ir
prispaudimo volo yra apkraunama
spyruoklės jėga ir perstatoma pagal
atstumą nuo žemės varžtais.

Išsėjimo velenėlis varomas nuo rato su pneumatine padanga, kuris yra prispaustas prie Farmflex veleno.
Sėklos yra išbarstomos tarp apsaugine skarda uždengto rotoriaus ir veleno.
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SĖJAMOSIOS SUMONTUOTOS

Grandinės pagalba sukimas nuo
belaipsnės su tepalu pavarų dėžės
perduodamas išsėjimo velenui ir
maišytuvui.

Mechaninė vibracinis
įrenginys stipriai sukibusioms
sėkloms.

Sėjimo normos nustatymo
lovelis ir ištraukiama plokštė yra
standartinėje komplektacijoje.

Hektarų skaitiklį (apsisukimų skaitiklį)
galima primontuoti ir vėliau.
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SĖJAMOSIOS SUMONTUOTOS

DIDŽIAUSI DERLIAI
IŠ PIRMARŪŠIŲ PIEVŲ

SĖJAMOSIOS
SUMONTUOTOS

ANT PNEUMATICSTAR
PNEUMATICSTAR-PRO
GRASS-STAR

Su mūsų pneumatine sėjamąja jūs galite paskirstyti visas įprastas sėklų rūšis ir jų mišinius iki
maždaug 5 mm dydžio, priklausomai nuo beriamo kiekio ir darbinio greičio, paprastai
sureguliuojant nuo maždaug 1 kg iki 300 kg sėklų hektarui išbarstymą. Maišantis velenėlis
užkerta kelią susisluoksniavimui ir pakibimui talpoje.

Elastingas pavaros velenas sukuria jėgos perdavimą į bepakopę pavarų dėžę, kuri suka sėjimo
velenėlį ir maišymo velenėlį per grandinę.
Sėjimo velenėlis paduoda sėklas į 8 padalintas, atskirtas vienas nuo kitos išleidimo angas
(6 angos esant 9 m darbiniam pločiui) per plastmasines sėjimo žarnas į perstatomas
deflektoriaus plokštes, nuo kurių sėklos paskirstomos visame darbiniame plotyje. Kadangi
sėklos yra paskleidžiamos oro pagalba, vėjo veikimas vaidina antraeilį vaidmenį, kitaip nei
mechaniniuose prietaisuose. Oro srovė, kuri nukreipia sėklas į deflektoriaus plokštes,
priklausomai nuo oro ir darbinio pločio poreikio, yra gaunama iš elektriškai, hidrauliškai ar
kardaniniu velenu varomo ventiliatoriaus arba iš uždėtos ant traktoriaus darbinio veleno
ventiliatoriaus. Prie elektrinio ventiliatoriaus yra specialus laidų komplektas, kuris yra
tvirtinamas tiesiogiai ant traktoriaus baterijos. Į šį kabelių komplektą taip pat įeina įjungimo ir
išjungimo skydelis su kontroliniu apšvietimu, kurį lengva pritvirtinti traktoriaus kabinoje.

Esant serijiniam kiekvieno įrenginio aprūpinimui galima stambiai dantytu sėjimo velenu
paskirstyti žolės sėklas 40 kg/ha kiekiu, esant darbiniam greičiui 10 km/h. Jei pageidaujamas
didesnis paskirstomas kiekis, ar turi būti greičiau apdirbama, ar norite išberti didesnes,
sunkesnes sėklas (javų ir pan.), prašome susisiekti su mumis, kad mes galėtume optimaliai
parinkti jums sėjimo velenėlį ir ventiliatoriaus rūšį.



30

SĖJAMOSIOS SUMONTUOTOS

Su mechanine ventiliatoriaus pavara jūs galite dėka didesnio oro kiekio paskirstyti sunkes-
nes sėklas darbiniame plotyje iki 6 m ir važiuoti didesniu greičiu. Rekomenduojama mašinų
įmonėms ir rangovams.
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SĖJAMOSIOS SUMONTUOTOS

GERIEMS PASĖLIAMS IR GAUSIAM DERLIUI
TIKSLUS DOZAVIMAS

Vienas išsėjimo velenėlis su smulkiu ir vienas su grubiu dantijimu yra įtraukti
į standartinį tiekimo komplektą.

Valdymo įtaisu,
kurį paprasta pritvirtinti traktoriaus kabinoje

juostelėmis su kibukais, jūs galite įjungti ir
išjungti elektrinį ventiliatorių.



32

SĖJAMOSIOS SUMONTUOTOS

Kadangi įrenginyje PNEUMATICSTAR-PRO
sunki priekinė lyginimo plokštė yra sumontuo-
ta prieš važiuoklės rato pavarą, o plokštė
sukelia žemę ir mėto virš jos, papildomai yra
sumontuota kampinė pavara, kuri lankstų
veleną pakelia toliau į viršų ir tuo pačiu ir
apsaugo.

Deflektoriaus plokštės yra aprūpintos
apsaugomis nuo viršaus, kad sėklos nelėktų į
viršų, o būtų tiksliai paskirstomos. Deflektoriaus
plokštės laikiklis yra laipsniškai perstatomas
kronšteine.

Elektroninis kontrolės modulis ETRONIC
palengvina jums darbą su sėjamąja, valdymo
pultas yra tvirtinamas traktoriaus kabinoje
magnetu.

Kokią naudą duoda ETRONIC?
Gali būti elektriniu būdu reguliuojamas išsėjamų sėklų kiekis važiavimo metu.
Sensorinė sėjimo velenėlių kontrolė, oro srovės, sėklų lygio kontrolė, dieną pasėto
ploto (hektarų) skaičiavimas.
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SĖJAMOSIOS SUMONTUOTOS

Važiuoklės rato pavara per atraminį ratą (PNEUMATICSTAR)
Lankstus varantysis velenas, kuris suka belaipsnį reduktorių, yra
apvilktas apsaugine žarna. Informacija apie apsisukimų skaičių

priklausomai nuo greičio yra teikiama atraminio rato. Nereikia jokios
papildomos važiuoklės rato pavaros.

Paskirstomosios deflektoriaus plokštės, tvirtinamos truputį virš
žemės trečioje virbalų eilėje, užtikrina, kad sėklos būtų optimaliai
paskirstomos prieš tai apdorotoje žemėje.
Ketvirta, penkta ir šešta virbalų eilės papildomai užtikrina, kad sėklos
būtų lengvai įterpiamos į žemę.
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SĖJAMOSIOS SUMONTUOTOS

Maišantis velenėlis

Atskiras sėjimo ritės skyrelis kiekvienai žarnai

Sėjimo normos nustatymo plokštė + lovys

Didelio skerspjūvio maitinimo kabelis elektriniam ventiliatoriui.

Kiekio dozatorius nuo važiuoklės rato pavaros – per bepakopę pavarų
dėžę

Paskirstomoji deflektoriaus plokštė su apsauga

Lankstus varomasis velenas

Varžtu atjungiamas nuo reduktoriaus lankstus velenas

1 dozavimo velenėlis stambioms sėkloms

1 dozavimo velenėlis smulkioms sėkloms

Dozavimo velenėlis keičiamas be įrankių

Sėkladėžės apžiūros stiklas ir ištuštinimo anga

Įrenginys su 2 elektriniais ventiliatoriais, kuriems reikia 12 voltų,
26 amperų.

9.00 + 12.00 m mašinos komplektuojamos su mechanine
ventiliatoriaus pavara

Įrenginiai yra pilnai surinkti (gali būti reikalingi trumpi montažo darbai
dėl transporto priklausomai nuo įrenginio dydžio)

Laiptukai užpildymui

Eksploatacijos instrukcija

Pneumatinės sėjamosios ant PNEUMATICSTAR/
PNEUMATICSTAR-PRO /GRASS-STAR serijinis komplektas

Papildomas pneumatinės sėjamosios ant PNEUMATICSTAR/
PNEUMATICSTAR PRO/GRASS-STAR išpildymas

Elektrinis hektarų skaitiklis

Didesnis sėkladėžės tūris

Mechaninis ventiliatorius su kardaniniu velenu vietoj 2 elektrinių
ventiliatorių

Hidraulinė ventiliatoriaus pavara (reikalavimai: grįžtamoji tepalo linija,
maksimalus tepalo siurblio debitas neturėtų viršyti 50 l, nepriklausoma
hidraulinė vožtuvų arba apkrovai jautri sistema)

Elektrinis sėjimo kiekio nustatymas (išpildyme ETRONIC jau yra)

Atraminė plokštė sunkioms sėkloms

Sustiprinta pavara 6 m darbinio pločio įrenginiamas
(sunkių sėklų, tokių kaip grūdai, žirniai ir pan. išsklaidymui)

Mechaninis vibracinis maišytuvas smarkiai sukibusioms sėkloms

Elektroninis kontrolės modulis ETRONIC (elektrinis sėklų kiekio
koregavimas, ventiliatoriaus, sėjimo velenėlių, oro srovės, hektarų
apskaičiavimo ir t.t. kontrolė)

PNEUMATICBOX su dozatoriumi iš nerūdijančio plieno, vietoj
standartinio išpildymo

Paskirstomosios deflektoriaus plokštės iš nerūdijančio plieno, vietoj
standartinio išpildymo

Alternatyva - P-BOX SPEED įrengimas su elektrine sėjimo velenėlių
pavara (darbo greitis prie prasukimo bandymo ir jo metu pasirinkto
greičio negali pasikeisti) - vietoj PNEUMATICBOX su važiuoklės rato
pavara.

Laiptai palengvina užpildymą.

Jei dalies lauko jūs nenorite sėti, galite atjungti
lankstų trosą nuo pavaros rato.

Jei norite tai daryti iš traktoriaus kabinos, už
papildomą kainą galima gauti elektrinį normos
reguliatorių, kuriuo jūs galėsite nustatyti kiekio

reguliavimo svirtį, esančią reduktoriuje, ant 0.

Sunkioms sėkloms mes rekomenduo-
jame atraminę plokštę, kuri yra
montuojama virš maišančio velenėlio ir
sėjimo velenėlio.
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SĖJAMOSIOS SUMONTUOTOS

Kad būtų įmanoma pilnai ištuštinti sėkladėžę,
įrenginio dugne yra anga, kurią galima atidaryti
per sklendę be jokių įrankių.

Guminiai sandarinimai užtikrina, kad
sėkladėžė yra absoliučiai sandari, nes tik taip

užtikrinamas optimalus veikimas.

SĖKMINGAS SĖJIMAS

SU JUTIMU IR
KNOW-HOW (ŽINOJIMU)
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Su PNEUMATICSTAR galima taip pat vykdyti įsėjimą. Įsėjant į javus dobilus arba dobilus/žolę gali būti sukaupiama iki 100 kg
azoto/ha. Žaliuojantys plotai po javų dėl didelio azoto balanso yra labai palankūs aplinkai.
Įsėjant žolę į kukurūzus galite laukti šių privalumų:

• Geresnis dirvos praeinamumas nuimant derlių ir tręšiant

• Vėlai dygstančių piktžolių slopinimas

• Azoto kaupimas rudenį, to dėka galimybė naudingai panaudoti srutas po kukurūzų nuėmimo

• Dirvos derlingumo pagerinimas

• Mažesnis herbicidų panaudojimas
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SU KOKIA MAŠINA?

KOKIOS SĖKLOS

Galima
Negalima
Užsakant yra galimas mėlynai pažymėtas pasirinkimas (žr. 39 psl.)

Aukščiau pateiktąs sėklų sąrašas yra nepilnas. Su PNEUMATICSTAR, PNEUMATICSTAR-PRO IR GRASS-STAR gali būti paskirstomos ir kitos panašios sėklos.
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GRASS-MANAGER serijiniu būdu
tiekiamas be pneumatinės

sėjamosios. Ji gali būti
primontuojama po to.

Pupos
Grikiai
Spelta
Žirniai
Pašarinės žolės
Pievų žolių mišiniai
Miežiai
Pievų žolės
Avižos
Purpuriniai dobilai
Linai
Linų sėmenys
Lubinai
Liucerna
Aguonos
Aliejiniai ridikai
Facelija
Rapsai
Rugiai
Raudonieji dobilai
Ropės
Sraigių granules
Garstyčios
Sojos pupelės
Saulėgrąžos
Vikiai
Kvietrugiai
Baltieji dobilai
Kviečiai

GRASS-MANAGER PNEUMATICSTAR PNEUMATICSTAR-PRO GRASS-STAR
1,5 – 12 m 2 – 12 m 3 – 12 m 3 m
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Galima
Standartas
Tik kartu su SR rėmu

Nėra poreikio/nereikia
Žr.psl.37
Tik kartu su prailgintu rėmu

Sunkus rėmas (sutrumpintas SR)
Prispaudžiantys volai (sutrumpinti FW)
Virbalai 490 mm ilgio, ø 7 mm
Virbalai 490 mm ilgio, ø 8 mm
Virbalai 490 mm ilgio TIESŪS, ø 8 mm
Virbalai 490 mm ilgio, ø 10 mm
Virbalai 490 mm ilgio, TIESŪS, ø 10 mm
Lyginimo plokštės pievai (tik 8 mm virbalams)
Spyruokliuojanti priekinė lyginimo plokštė
Sunki priekinė lyginimo plokštė
Be sunkios priekinės lyginimo plokštės
Hidraulinis virbalų reguliavimas
Tarpvėžė 1,8 m ir 1,4 m (kerpamasis sulankstymas 1,8 m ir 1,5 m)
Mechaninis hektarų skaitiklis
Sustiprinta pavara
Laiptai užpildymui
Elektrinis sėklų kiekio reguliavimas, skirtas PNEUMATICBOX
Elektroninis kontrolės modulis ETRONIC
Pavaros krypties pakeitimas
Mechaninis ventiliatorius, primontuotas prie rėmo
Mechaninis ventiliatorius, montuojamas prie traktoriaus
Hidraulinis ventiliatorius su alyvos slėgio manometru
Atraminė plokštė
Mechaninis vibracijos įrenginys
Sumontuota P-BOX-SPEED vietoj PNEUMATICBOX
500 litrų sėkladėžė, sustiprinta pavara, atraminė plokštė
PNEUMATICBOX su dozatoriumi iš nerūdijančio plieno
Paskirstančios deflektoriaus plokštės iš nerūdijančio plieno
Įspėjimo lentelės su apšvietimu iš užpakalio
Įspėjimo lentelės su apšvietimu iš užpakalio / priekio



39Techniniai duomenys ir matmenys nėra saistantys, t.y. pasiliekame sau teisę įvesti konstrukcijos ir išpildymo pakeitimus.

APŽVALGA
PASIRINKIMAI

GRASS-MANAGER PNEUMATICSTAR PNEUMATICSTAR-PRO GRASS-STAR
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Tel: (+43) 7764 64660
Fax: (+43) 7764 6466-385

www.einboeck.at
info@einboeck.at

Einböck GmbH & CoKG
Schatzdorf 7

A-4751 Dorf / Pram
AUSTRIA
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