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Princíp práce

Na oboch stranách umiestnené prstové rotory sa otáčajú proti
smeru pohybu stroja po pozemku a vťahujú kamene do stredu
stroja, kde sú tieto ďalej podávané pomocou prstou
zdvíhacieho  bubna,  cez  sito  na  zeminu,  do  zásobníka  na
kamene.
Kapacita spracovania sa pri KIVI-PEKKA 6 pohybuje okolo
1200 kg/minúta. Zákazník si môže vybrať z troch šírok
záberu: 4 m, 5m, 6m.
Šírka  zdvíhacieho  bubna  je  pri  4  m  verzii  80  cm  a  pri
ostatných modeloch 113 cm. Oporné kolesá prstových rotorov
sú  pri  4  m  verzii  195x14.  Ostatné  modely  sú  vybavené
zdvojenými kolesami.

Kamene bez prímesí

Sito  na  zeminu  v  KIVI-PEKKA  minimalizuje  straty  pôdneho  humusu
a zaisťuje vrátenie humusu späť do pôdy. Vo fázy vyprázdňovania sa
zemina  zosype  do  humusového  zásobníka,  ktorý  je  najprv  vysypaný  na
pozemok. Kamene bez prímesi zeminy sa potom dajú lepšie využiť.
( oprava ciest alebo budov )

Fínska kvalita

Zberače kameňov KIVI-PEKKA sú vyrobené z Fínskej vysoko
pevnostnej ocele. Kované hlavy preosievacích prútov eliminujú
nebezpečenstvo že kamene zostanú zaseknuté v rošte. Prsty
zdvíhacieho  bubna  sú  vybavené  žltými  prídavnými  opornými
pružinami v hrúbke 12 mm, čo prináša predĺženie životnosti až o 30%.
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Hydraulické zdvíhanie rotorov
Zákazník si môže svoj zberač kameňov vybaviť samostatným
hydraulickým zdvíhacím zariadením, ktoré je dodávané ako
výbava na želanie. Jeden hydraulický valec zdvíha rotory
a  tým  zabezpečuje,  že  rotory  môžu  biť okamžite  zdvihnuté.
Upevnenie na prepravu je prevedené mechanicky pomocou
upevňovacích častí, ktoré sú ovládané pomocou šnúr z kabíny
traktora. Hydraulické zdvíhanie umožňuje to, že vodič môže
stroj prestaviť do pracovnej resp. prepravnej polohy bez
opustenia ťažného zariadenia.

Zariadenie na sledovanie otáčok rotorov
                         V prašných podmienkach sa môže prihodiť to, že obsluha nemôže dostatočne sledovať
                         prácu rotorov, preto môže biť stroj vybavený zariadením, ktoré sleduje otáčky rotorov.
                         To zmenšuje poškodenie remeňov a uľahčuje prácu obsluhe.

KIVI-PEKKA 4 KIVI-PEKKA 5 KIVI-PEKKA 6
Hmotnosť 3200 kg 3400 kg 3500 kg
Pracovný záber 4 m 5 m 6 m
Priemer kameňov 25 – 300 mm 25 – 300 mm 25 – 300 mm
Kapacita spracovania 700 kg/min 1000 kg/min 1200 kg/min
Objem zásobníka 1,5 – 2 m³ 1,5 – 2 m³ 1,5 – 2 m³
Veľkosť pneumatík
Základné 22,5 x 550 22,5 x 550 22,5 x 550

22,5 x 700 22,5 x 700 22,5 x 700
26,5 x 700 26,5 x 700 26,5 x 700

Zdvojená náprava 15,5 x 400 15,5 x 400 15,5 x 400
17 x 500 17 x 500 17 x 500

17 x 500 ELS 17 x 500 ELS 17 x 500 ELS
Oporné kolesá rotorov 195 x 14 195 x 14 195 x 14
Požadovaný výkon traktora 19 kW 21 kW 23 kW
Pojazdná rýchlosť 3 – 6 km/hod 3 – 6 km/hod 3 – 6 km/hod
Počet prstov 18 ks 28 ks 28 ks

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA VÝBAVA NA ŽELANIE
· Zásobník na humus
· Pripojovacie zariadenie
· Pneumatiky 22,5 x 550
· Hydraulický tretí bod s predĺženými hadicami
· Kovaný humusový rošt
· Železné tyče
· Zdvojená náprava pre verzie 5m a 6m

· Zariadenie na sledovanie otáčok rotorov
· Hydraulické zdvíhanie rotorov
· Pneumatiky pre základný model 22,5 x 700
· Zdvojená náprava                      15,5 x 400
                                                        17 x 500
                                                        17 x 500 ELS
· Zdvojená náprava pre 4 metrovú verziu


