
MADE IN ITALY

PICK-UP
Podbieracz
pokosów



Przystawki do zbierania pokosu „pick-up”, dostępne z dwoma różnymi rodzajami napędu: mechanicznym lub hydraulicznym, 
można montować na wszystkich markach i modelach kombajnów. Podajnik ślimakowy wyposażono w chowane palce 
nastawne na całej długości. Pas zbierający składa się z 6, 8 lub 10 taśm o szerokości transportowej wynoszącej od 3,30 do 
5,40 m: każda taśma wyposażona jest w 36 sprężyn rozmieszczonych na 9 rzędach.

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Sprzęgła/Ograniczniki 
momentu

Podajnik ślimakowy 
wyposażono seryjnie w 

sprzęgło tarczowe.

Podajnik ślimakowy
Podajnik ślimakowy o dużej 

średnicy Ø 610 mm, z 
chowanymi palcami nastawnymi 

na całej szerokości. 

Koła podporowe
Koła podporowe z regulacją 
wysokości i obrotowe.

Taśmy zbierające
Pas zbierający składa się z 6, 
8 lub 10 taśm o szerokości 55 
cm i wyposażony w 36 sprężyn 
rozmieszczonych na 9 rzędach. 

Sterowanie 
hydrauliczne

Prędkość taśm jest 
regulowana.

Napęd 
tylny zewnętrzny

Napęd składa się z wału połączonego 
z WOM młocarni za pomocą przegubu 

Cardana.
Zestaw sprzęgający
Dostarczany seryjnie, szybki w 
montażu, wymienny i nastawny, 
odpowiedni do wszystkich marek 
i modeli kombajnów.

Niezależny napęd 
hydrauliczny*
Układ hydrauliczny napędu jest 
niezależny od układu kombajnu i jest 
wyposażony w zbiornik z fi ltrem. Filtr 
i zbiornik oleju są zamontowane na 
ramie platformy.

*Opcja 

Pozycja transportu i 
przechowywania
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Firma FANTINI już od wielu lat jest liderem w produkcji przystawek do kukurydzy i słonecznika, odpowiednich do wszystkich marek 
kombajnów zbożowych. 
Niezwykle szybki rozwój firmy potwierdził dużą zdolność do zaspokajania potrzeb coraz bardziej wymagających klientów. Ta wszechstronność 
projektowa jest prerogatywą, która wyróżnia firmę FANTINI na tle innych producentów kombajnów zbożowych produkujących produkty 
podobne, ale jednak standardowe. 
Firma FANTINI założona w 1968 roku znajduje się w północnych Włoszech w Medole oddalonym 120 km od Mediolanu, w prowincji 
Mantua. Na powierzchni 20 000 m2 znajduje się nowa konstrukcja o powierzchni 9000 m2 wyposażona w wysokiej technologii systemy. 
Prerogatywy produktów Fantini to wysoka jakość i solidność. Każdy element jest sprawdzany przed oddaniem go do linii malowania i 
montażu. Zespół pracowników działu badań i rozwoju składa się z projektantów i techników, którzy dzięki wieloletniemu doświadczeniu 
są w stanie wprowadzać zmiany i realizować prototypy mogące sprostać zróżnicowanym wymaganiom klienta, bez naruszania zasad 
wysokiej jakości, wytrzymałości i trwałości produktu. Obecnie, dzięki szerokiej sieci autoryzowanych dealerów, firma FANTINI eksportuje 
około 97% własnej produkcji na całym świecie. Firma Fantini uczestniczy w najważniejszych targach branżowych na całym świecie.

FIRMA

Dane orientacyjne. Fantini S.r.l. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

PICK-UP Dane techniczne

MODEL SZEROKOŚĆ 
TRANSPORTOWA

SZEROKOŚĆ 
UŻYTKOWA

SZEROKOŚĆ MAKS MASA 

PK 3.0 3000 mm 3315 mm 3530 mm 900 Kg

PK 5.0 4000 mm 5335 mm 5550 mm 1400 Kg


