






TMK hlava vybavená kolektorom rozhodne zvýši Vašu

produkciu. Kolektor pracuje automaticky s pohybom hlavy

- otváranie/zatváranie až dovtedy kým nazbierané stromy sú

zhadzované. Keď je hlava zatvorená, rameno kolektora sa otvorí

až po koniec stromov a keď sa hlava opäť otvorí, rameno

kolektora pevne uchytí stromy. Takto máte stromy neustále

pod kontrolou. Len keď sa zväzok stromov pustí, použije

sa jedno elektrické vedenie, ktoré ho uvoľní zo zovretia.

Jednoduchá obsluha kolektorov umožňuje rýchlu a pohodlnú

prácu a vďaka vysokej hodnote produktivity je celosvetovo

najpopulárnejším nástavcom TMK. K dispozícii je aj kolektor

bez elektriny v závislosti od konštrukcie hlavy alebo použitím

samostatného hydraulického pomocného vedenia.

Odvetvovač je určený na finálne čistenie stromov spolu s

balíkom nástavcov TMK. Vyvinuli sme prvý ľahko ovládateľný

odvetvovač na trhu bez drahých systémov podávania.

Odvetvovanie je plynulé vďaka špeciálne navrhnutému

priestoru medzi odvetvovacím nožom a jeho protinožom

pripevneným k drapáku. Tento tvar poskytne hlave priestor na

to, aby sa mierne naklopila predtým, než uchopí strom.

Týmto spôsobom je zabezpečený rýchly a plynulý pohyb, čo

vedie k rýchlej a hlavne ľahkej práci. V severských krajinách

je odvetvovač veľmi bežnou súčasťou, kvôli vysokému dopytu

po očistených stromoch. Odvetvovač je dostupný aj bez

elektriny v závislosti od konštrukcie hlavy alebo použitím

samostatného hydraulického pomocného vedenia.

Vybaviť našu TMK hlavu pevným predlžovacím nosníkom je

veľmi jednoduché vďaka dizajnu a priskrutkovateľnej platni.

Ak sa nosník nehodí na danú prácu, viete ho jednoducho

odskrutkovať. Predĺženie sa hodí najmä k Odvetvovaču, pretože

vďaka dlhšiemu dosahu je pohyb rýchlejší a plynulejší.

Predlžovací nosník bol navrhnutý tak, aby pri spolupráci s

naklápacími rotátormi, udržali hadice v bezpečnej vzdialenosti

od vetiev, či kríkov a tým sa predišlo ich poškodeniu. K

dispozícii v niekoľkých dĺžkach. Najpoužívanejšia je dĺžka 800

mm, ktorá vyhovuje väčšine stojov.

So štiepacou čepeľou môžete stromy finalizovať a rozrezať

na polovicu bez zbytočných problémov. Štiepací nôž sa

pripevňuje k bočnej strane zrezávacej hlavy pomocou

troch skrutiek a má univerzálne využitie vo všetkých našich

modeloch. Štiepací nôž najlepšie funguje s priskrutkovateľnými

modelmi nožov, kedy môžete stromy ľahšie nakladať alebo

presúvať pomocou zrezávacej hlavy. Kvalifikovaní operátori

tiež používajú odvetvovaciu čepeľ na premiestňovanie

rozštiepených stromov.



S pätou získate väčšiu oporu a spoľahlivosť pre zrezávaciu

hlavu pri pohybe v akomkoľvek teréne s Vaším strojom.

Môžete sa o ňu opierať bez ohľadu na veľkosť Vášho stroja.

Päta je pripevnená k zadnej strane zrezávacej hlavy pomocou

skrutiek, ktoré poskytujú dobrú oporu pri pohybe so strojom.

Chcete zrezať prevísajúce konáre? Alebo len operovať

v nepohodlnom teréne efektívne a peň nechať čo najnižšie?

Alebo potrebujete trochu viac obratnosti na úhľadné ukladanie

stromov? Naklápacia jednotka je to pravé pre Vás. Je

vhodná pre TMK 300 aj TMK 400 a je dostatočne robustná,

aby vydržala zaťaženie. Naklápa sa 90 stupňov oboma smermi

, takže je skvelá na rezanie previsnutých konárov, ale zároveň

poskytuje väčšiu obratnosť pri ovládaní hlavy a presúvaní

vyrúbaného dreva. Naklápanie je možné ovládať pomocou

samostatného hydraulického ovládania, alebo pomocou

rovnakého ovládania ako hlava s pomocou 6/2 el.ventilu.

Všetci dobre viete, aké nepríjemné vedia byť malé prútiky

a vetvičky. Vždy si nájdu nejakú medzierku, kde sa zachytia,

aj s korienkami a špinou. To veru nepoteší, a obzvlášť

nie štiepkovače. Náš BrushGrapple vyplní medzeru medzi

kliešťami a čepeľou tak, aby sa tam prútiky a vetvičky

už nezachytávali. Z jednej strany má ostrú čepeľ a funguje

ako nožnice a zaistí, aby boli i tie najmenšie vetvičky

odrezané. Možnosť využitia i pri väčších stromoch.
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