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A PANTHER 500 EGY MODERN TAKARMÁNY
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KEVÉS IDŐ ALATT KÉPES A TAKARMÁNY TÖKÉLETES
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BUHLER EZEE-ON
Vegreville, Canada

VERSATILE
Winnipeg, Canada

Farm King
Morden, Canada

Farm King

Representation Ofﬁce
Europe, Gyor, Hungary

Fargo, USA

VERSATILE
Villmar, USA

Feterl Manufacturing Corp
Salem, USA

ROSTSELMASH GLOBAL
OROSZORSZÁG

CANADA

USA

Rostov-on-Don
Rostselmash
Rostselmash gabonakombájnokat és
önjáró silózókat gyárt.

Winnipeg
VERSATILE
Versatile traktorok gyártása 190 és 575
LE között. Itt van az alkatrész központi
alkatrész raktár a Versatile gépekhez.

Salem
Feterl Manufacturing Corp
Gabona tároló és feldolgozó berendezések
gyártása, melyek az orosz piacon
Rostselmash márkanév alatt futnak.

Morden
Farm King
Gabona tárolók, gabona tisztítók, hóekék,
és kompakt talajművelő eszközök
gyártása. A Farm King pótalkatrész
raktár is itt van.

Fargo
Farm King
Bálaszállítók, földgyaluk, kerekes
szállítóeszközök gyártása, melyek az orosz
piacon Rostselmash márkanév alatt futnak.

Rostov-on-Don
Klever
Kombájn adaptereket gyárt, vontatott
és függesztett silózó gépeket, valamint
gabona tárolási és feldolgozó eszközöket,
illetve kommunális gépeket és hóekéket.
Morozovsk, Rostov oblast
Morozovskselmash
Kombájn adapterek, vontatott és
függesztett silózó berendezések gyártása.

Vegreville
BUHLER EZEE-ON
Talajművelő eszközök és vetőgépek
gyártása.

Villmar
VERSATILE
Vontatott és önjáró permetezőgépek
gyártása, melyek a világpiacon Versatile
márkanév alatt futnak.

Rostselmash Global

Klever
Representation Ofﬁce,
Ukraine, Kiev

Morozovsk, Rostov oblast,
Russia
Representation Ofﬁce,
Kazakhstan, Astana

Rostselmash
Rostov-on-Don, Russia

Klever
Rostov-on-Don, Russia

TAPASZTALAT. INNOVÁCIÓ. SIKER.
A Rostselmash csoport évek óta világszerte elismert mezőgazdasági gépeket állít elő. Szakértelmünk első sorban a széleskörű
tapasztalaton alapszik.
Ma a Rostselmash 13 olyan vállalatot foglal magában világszerte, melyeknek folyamatos célja olyan megbízható és hatékony
eszközök előállítása, amelyek képesek a legjobb teljesítményt nyújtani minden gazdaságban.
Ma a Rostselmash csoport 24 fajta mezőgazdasági és kommunális géptípust kínál. Minden ügyfélnek – egészen a kisebb gazdaságoktól a legnagyobb mezőgazdasági üzemekig – lehetősége nyílik, a több mint 150 modellt és variációt magába foglaló,
leghatékonyabb géptípusok közül választani.
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EGY SOKOLDALÚ GÉP
A HATÉKONY BETAKARÍTÁSÉRT
Kényelmes vezetőfülke

Tartósítószer adagoló egység

Kifúvócső cserélhető kopásálló
lemezekkel

Erős halogén
fényszórók
(felső)

Tartós műanyag
burkolat
Erős halogén
fényszórók (alsó)

Tisztavíz
tartály

Adagoló egység kő és fém
detektorokkal
Automatikus késélező
rendszer

Forgatható fellépő létra a
könnyű karbantartáshoz

A mezőgazdaság egyik legfontosabb szektora a takarmány betakarítása. Itt a mennyiség és a minőség egyaránt
irányadó tényezők. Ezért lényeges, hogy a betakarítógépek kifogástalanok legyenek. Biztosnak kell lennünk
abban, hogy a betakarítógép hatékonyan néz szembe a kihívásokkal a betakarításra alkalmas optimális idő
intervallumban.
A tökéletes teljesítmény és a
rugalmasság alkotják a legfontosabb
követelményeket a mezőgazdasági
munkagépek piacán. A Versatile
olyan gépeket kínál, melyek
teljesen mértékben megfelelnek
ezeknek a követelményeknek. A
Panther silózó főbb előnyei közé
tartozik a költséghatékonyság, a
nagy teljesítmény és a magas fokú
üzembiztonság.

PANTHER 500 bemutatása
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Integrált hidraulika
tartály
Keresztirányban
beépített motor

Dupla száraz légszűrő

Közvetlen hajtású
szecskázó dob
Légtartály

Nincsenek hátsó ellensúlyok az
ideális súlyelosztás következtében

A Panther 500, a silózók
csúcskategóriájába tartozik, amely
magas teljesítményt, kiváló aprító
minőséget, hatékonyságot, rugalmasságot
és természetesen legmagasabb szintű
vezetői kényelmet jelent. Ezek a multifunkciós gépek feszített munkaütemben
képesek bármilyen mezőgazdasági
üzemet ellátni nagy mennyiségű, magas
minőségű takarmánnyal.
A Panther 500 a következő lépés a
Versatile takarmány betakarítógépek
evolúciójában. A súlyelosztás terén is
tökéletes. Elegendő teljesítménnyel
a rendelkezik ahhoz, hogy minden
körülmények között a legmagasabb szintű
betakarítási teljesítményt nyújtsa.

KIZÁRÓLAG JÓ MINŐSÉGŰ TAKARMÁNY

TAKARMÁNY FELDOLGOZÁS
1. A terményt levágja, vagy felszedi a felszerelt adaptertől függően és az
adagolószerkezetbe szállítja.
2. Az adagoló egység összepréseli az áramló terményt és felgyorsítja az
aktív adagoló hengerekkel, valamint szinkronizálja az adagolás ütemét.
3. A nagy fordulatszámú aprító dob felaprítja a terményt és felgyorsítja az
áramlást a szemroppantó zónában, annak továbbszállítása érdekében.
4. Az aktív szemroppantó 20%-os forgási sebesség különbséggel összezúzza a magot (csak a kukorica viasz érettségi stádiumában ajánlott alkalmazása).
5. A szűkítő csatornában az aprított terményt elszállítja a gyorsító rotorba.
6. A lapátos gyorsító rotor megnöveli az áramlás sebességét és elszállítja a
terményt a kifúvócsőbe.
A kifúvócső a terményt egy szállító járműbe irányítja, annak további
szállítására a raktározás, vagy feldolgozás helyszínére.

Terményáramlás
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ÁRAMLÁSI SEBESSÉG
A betakarítógép komponenseinek kialakítása a termény adagolás útvonalát „szabaddá” teszi, az aprított termény mozgása minimális irányváltoztatással történik, ami lecsökkenti a
termény szállítás energia felhasználását. A szállítócsatorna
felszerelhető egy hengeres szemroppantóval (két henger
egymással szemben forog különböző fordulatszámmal).

A gyorsító, ill. kifúvó rotor a rotor hossztengelyéhez képest
rézsútos szögben elhelyezett lapátokkal van felszerelve, ennek
köszönhető a terményt kifúvócső közepe felé irányítja, minimális energia felhasználással, és nagy terményáramlási sebességgel a kivezető csatorna elhagyásakor.

A stabil áramlás elérése érdekében, és hogy ennek folytán
kiváló takarmányhoz jussunk, az egymás után következő
műveletek mindegyikét nagyobb lineáris sebességgel kell
végrehajtani, mint az előzőt.

57 m/sec

A kifúvó rotor
lapátjai

24 heringszálka alakú
aprítókés

42 m/sec
Kő detektor
20% különbség a
szemroppantó hengerek
fordulatszámában

37 m/sec

1–4,3 m/sec

Fém detektor

Kétélű ellenkés él-tartósító
hegesztéssel

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ APRÍTÁS

A gép egy aprító berendezéssel van felszerelve, ami egy 630 mm átmérőjű dobból áll 1200 f/p fordulatszámmal, ami
minimalizálja az adagoló egység terhelését és megnöveli a hatékonyságot rövid vágási hosszok esetén is. Az aprító
automatikus élezővel van felszerelve, a dobkések részére.
APRÍTÓ BERENDEZÉS
Aprító dob

Automatikus élezés

Ellenkés szabályzó kar

Ellenkés
Hajtótárcsa
Ellenkés sensor
vezérléssel

Ellenkés tartó konzol
Szíj feszítő tárcsa

Aprító berendezés / Szemroppantó
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A PANTHER aprító rendszere a ferde vágás energia
felhasználás szempontjából előnyös módszeren alapul.
Mindannyian tudjuk, hogy sokkal könnyebb ollóval vágni,
mint a hagyományos egyenes vágás, mert az előbbi ferde
vágásnak számít.
Ugyanakkor a kések heringszálka alakzata középre hozza
a levágott terményt, ezzel megakadályozva a falak túlzott
kopását.
A PANTHER aprító dobjának V-alakra konfigurált kései
vannak, ami biztosítja a termény egyenletes vágását, mivel
egy heringszálka alakú kés mindig illeszkedik az ellenkés
éléhez.
Aprító dob

Az automatikus élező és késhézag szabályzó panel a
vezetőfülkében van elhelyezve és egy digitális kijelzővel van
ellátva, ami lehetővé teszi, hogy a gépkezelő szabályozza a
vágó kések élességét és a távolságot, az aprító dob és az
ellenkés között, így irányítva ezzel az aprítás minőségét.

Az automatikus élezés nem csak a kések élezését teszi
lehetővé, hanem azt is, hogy be lehessen állítani a köztük és
az ellenkések között a hézagot anélkül, hogy elhagynánk a
gépkezelő ülést. A fent említettek mind megnövelik a termelést, üzemanyagot takarítanak meg és elősegítik a gépkezelő
munkáját. Az életlen kések használata 30%-al megnöveli az
energia felhasználást.

Közvetlen meghajtású aprító dob azt jelenti, hogy közvetlen az energia átvitel a motor és az aprító dob között, ami
minimális energiaveszteséget eredményez. Ez a megoldás
lehetővé teszi, hogy a motor teljes teljesítménye a termény
feldolgozására jusson és üzemanyagot takarítson meg.

A szállítócsatorna opcionálisan felszerelhető egy nyomóhenger
szerű szemroppantóval (két ellentétes irányban, különböző
fordulatszámmal forgó roppantó henger).

TÖKÉLETES ERŐFORRÁS, KIVÁLÓ TELJESÍTMÉNY

A PANTHER konstrukciója maximális teljesítményre, minimális energia
felhasználásra és hatékonyságra van tervezve: egyenes terményáramlás,
aprító dob közvetlen meghajtása, és gyorsító-kifúvó rotor. Ezen kialakítás
hatékonyságát hosszú idők tapasztalatai bizonyítják. A munkafolyamat
egymásutánisága hozzájárul a motor alacsony energia felhasználásához:
a motor közvetlenül hajtja az aprító dobot, a gyorsító-kifúvó rotort és a
szemroppantót, ezáltal jelentős üzemanyag megtakarítást garantál.

A PANTHER HATALMAS SZÍVE
A 6 hengeres soros MTU
(Mercedes) turbó motor
biztosítja a betakarítógép
optimális kihasználását
különböző felhasználási
körülmények között,
csökkentve a takarmány
feldolgozás költségeit.
A motor fordulatszám
csökkentő hajtóművel és
kuplunggal van felszerelve.
A fordulatszám csökkentő
hajtja a hidrosztatikus
rendszer és a hidraulika
rendszer szivattyúit. A kuplung
használata lehetővé teszi a fő
egységek meghajtását (aprító
dob, gyorsító-kifúvó rotor és
szemroppantó), közvetlenül a
motor főtengelyétől, közbülső
V-szíjak nélkül, melyeknek
feszessége állandó.

Ha a kő, vagy fém detektor aktiválódik,
a terményadagolás azonnal leáll, és az idegen tárgy a visszajáratással eltávolítható.

Az adagoló egység védelem
vezérlőpanelje.

Motor / Adagoló egység
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ADAGOLÓ EGYSÉG
A PANTHER 500 egy megbízható, 4 adagolóhengeres adagoló Az ellenőrzőrendszer jelzi az idegentest pozícióját (pl. fém). A
egységgel van ellátva (4 sebességű, ami 4 vágáshosszt jelent).
kő vagy fémdetektor érzékenysége egyszerűen beállítható.
A távolság az adagoló felső és alsó hengerei között 24 mm, ami
megnöveli a fém detektor hatékonyságát. Az adagolóhengerek
és az adapterek fogaskerék és hidromechanikus hajtással
vannak ellátva.
Felső elülső adagoló
henger kő detektorral

Tömörítő egység

Behajtó tengely

Alsó elülső
adagoló henger
fém detektorral

Az adagoló egység 4 fokozatú
mechanikus hajtóműve

Az adagolóhengerek hajtóműve balra, vágás hosszúság
állítókar jobbra.

Az adapterek meghajtó
tengelye

Az adagolóhengerek feszítőrugói.

MAXIMÁLIS KÉNYELEM,
MUNKA KÖZBEN

A Panther egy tágas Komfort Kabinnal van felszerelve, ami a gépkezelő
számára biztosítja a körkörös kilátást, az ergonomikus kezelőpanel
használatát, a klíma berendezést, a pótülést, a szellőző és audio rendszert,
valamint a hűtőfakkot. Összefoglalva, a kabin folyamatos, kényelmes, hosszú
ideig tartó munkavégzésre lett kialakítva.
A video figyelő
rendszer
lehetővé teszi,
hogy a gépkezelő
szemmel tartsa a
munkaterületet.

Az állítható
kormányoszlopot
és ülést könynyedén beállíthatjuk bármilyen gépkezelői igényhez.

Kényelmes vezetőfülke
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Irányító panel könnyen hozzáférhető gombokkal, felhasználóbarát jelekkel és élénk
színű kijelzőkkel.
Ergonomikus
MULTI markolat,
vezérlő gombokkal.

Hűtőfakk, klíma és audio rendszer.

Napellenző.

KORSZERŰ KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELÉSEK

Ma már nehéz elképzelni egy modern mezőgazdasági jármű működtetését elektronikus eszközök nélkül. A PANTHER
az Adviser automatikus irányítórendszerrel van felszerelve. A kijelző panel kényelmes elhelyezése nem vonja el a kezelő
ﬁgyelmét a munkavégzéstől.

AZ ADVISER FUNKCIÓI:
1. A gép felszereléseinek öntesztje, a paraméterek kijelzésével.
2. Automatikus ﬁgyelmeztetés vészhelyzetekről, vagy meghibásodásokról ikonokkal és
hangértesítésekkel.
3. Minden számszerű működési paraméter kiszámítása, tárolása és megjelenítése egy adott
időtartamra vonatkozóan.
4. Automatikus ﬁgyelmeztetés az esedékes általános karbantartásra.
5. Kezelési utasítások szöveges megjelenítése.
6. A gépkezelő tájékoztatása helytelen működésről, vagy érvénytelen működtetési módokról.

A gépkezelő kényelme érdekében az
Adviser II rendszer kijelző monitora
az éppen folyó műveletekkel kapcsolatos
paramétereket mutatja.

Kiegészítő felszerelések
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KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELÉSEK
A következő 2 paraméter kiemelkedően fontos a
takarmány feldolgozásában: termény nedvességtartalom és
tartósítószerek megfelelő bejuttatása-elosztása.
Fejlett tartósítószer permetező a PANTHER-re felszerelve
lehetővé teszi mindkét probléma egyidejű megoldását. A
rendszer egy bakteriális koncentrátum fúvókákkal történő
bepermetezésén alapul.
Tartósítószer permetező kapacitása:
a. sűrítve 0,3l/óra és 6l/óra között
b. hígítva 10l/óra és 300l/óra között

A légkompresszor elengedhetetlen felszerelés a kényelmes
és gyors általános karbantartáshoz. Könnyen hozzáférhető,
sűrített levegő csatlakozók és praktikus sűrített levegős
szerszámok teszik ezt a feladatot még könnyebbé.

Video megfigyelő rendszer
A video megfigyelő rendszer lehetővé tesz, hogy
figyelemmel tartsuk a szállítójármű megrakását, miközben a
munkaterületre is koncentrálunk.
Ez a rendszer:
– kíméli a gépkezelőt kifáradástól
– növeli a betakarítási teljesítményt
– csökkenti a takarmányveszteséget a pótkocsiba való töltés
során.
A fentiek együttese mind megnövelik a műszakonkénti
termelést.

Automatikus kenés
Kenőanyagot biztosít meghatározott pontokon, az éppen ott
szükséges kenőanyag igénynek megfelelően. A folyamat
automatikus vezérléssel működik.

EGY IGAZI MINDENES

A PANTHER valóban egy multifunkcionális gép:
takarmányvágás (a kukoricát is beleértve a viaszos
érettség periódusában, az évelő és nem évelő
füveket, keverékeket, napraforgót, cirkot, és más
terményeket), fonnyasztott termények rendről való
felszedése, aprítás, egyidejű töltés szállítójárműbe.
Magas teljesítményű adapterek széles választéka,
mint a zöld vágóasztal fűfélékhez, sorfüggetlen
adapter silókukoricához, cirokhoz, valamint a
rendfelszedők képessé teszik a betakarítógépet
minden feladat elvégzésére.
KEMPER 445 SORFÜGGETLEN SILÓKUKORICA ADAPTER
Az adapter sorfüggetlen rendszerű betakarítást végez
silókukorica, cirok, viaszérett gabona GPS. Munkaszélessége
5 méter.

Adapterek

6,3 m.

ZÖLDTAKARMÁNY VÁGÓASZTAL 500R

RENDFELSZEDŐ R300

A vágóasztal (az eleje, egy lengő felfüggesztésű
kiegyensúlyozott elem) munkaszélessége 5 méter, legfeljebb
1,5 méter magas fű vágására alkalmas.

Fonnyasztott és zöld renden lévő terményekhez, felszedi az
előzőleg rendre vágott takarmányt (rendfelszedő fogsorok,
és nagymérető behordó csiga a jó előtömörítéshez),
munkaszélessége 3 méter.
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FELHASZNÁLÓBARÁT

Nyitható burkolat a kényelmes karbantartás érdekében.

Könnyen tisztítható hűtő szűrő, forgó szívócsővel.

A cserélhető kifúvócső koptatólemezek csökkentik a kifúvócső
csere idejét.

A felhajtható vezetőfülke tető gombnyomásra nyílik.

Szűrő kabin.

Alkatrész raktár.

A légkompresszor a kényelmes karbantartás elengedhetetlen A kompresszor karbantartása csupán egy műveletből áll. Ez a
eszköze és folyamat gyorsítója. A tartály nyomása elegendő
kondenvíz lecsapolása a tartályból minden 50 munkaóra után,
négy perces leállított motorral való működésre, ami bőven
egy szelep egyszerű megnyomásával.
elegendő a mindennapi karbantartáshoz.

Karbantartás / Műszaki adatok
Motor
Gyártó

MTU OM-460 LA

Motor típus

L6

Névleges teljesítmény
Üzemanyag tartály

kW / LE

364 (495)

l

1 080 (2*540)

Kompresszor

●

Üzemanyag áramlás figyelő rendszer

●

Adagoló egység
Szélesség

mm

680

Adagoló hengerek száma

db

4

Hátramenet

mechanikus

Fém detektor

●

Kő detektor

●

Kő detektor automata indítással

●

Aprító rendszer
Átmérő/Hosszúság

mm

630/700

Kések száma

db

24 (V-alakú konfiguráció)

Fordulatszám

f/p

1 200

Automatikus késélező rendszer

●

Automatikus ellenkés állítás

●

Vágáshossz

mm

Kézi vágáshossz

4/ 7/ 10/ 17
Fordulatszám csökkentővel állítható
●

Automata központi kenés

●

Szemroppantó
Típus

fogazott nyomóhenger

Szemroppantóhenger átmérő

mm

190

%

20

mm

510

Rotor fordulatszám

f/p

2 160

Kifúvócső forgási szöge

fok

226

Fordulatszám különbség
Szállító - rakodó egység
Gyorsítórotor átmérő

Tartósítószer permetező

●

Tartósítószer tartály kapacitás, 5*2 lit.

●

Víztartály kapacitás, 390 lit.

●

Video felügyelet

●

Alváz
Erőátvitel

hidrosztatikus

Menetsebesség

km/óra

20-ig

Munkasebesség

km/óra

15-ig

mm

367

Hasmagasság

○

4WD
Vezetőfülke
Komfort Kabin1

●

Adviser2 információs rendszer

●

Teljes méretek
Hosszúság / szélesség / magasság

mm

6 170/3 250/3 800

Súly (adapter nélkül)

kg

9 900

Silózó adapter

m

4,5 (6-sor) és 6,0 (8-sor)

Takarmány vágóasztal

m

5,0

Rendfelszedő

m

3,0

Adapterek

1

Comfort Cab - egy lengéscsillapítós, légmentesen záródó kétüléses kabin hűtő-fűtő klímával, és audio
rendszerrel.

●

alapkivitel

○

kívánságra

2

Adviser – információs rendszer LCD kijelzővel, helyzetjelzővel és hangértesítéssel.

21

JEGYZETEK

23

VERSATILE RSM 161 műszaki adatok

Regionális disztribútor:

VEKTOR HOLDING Kft.
9061 Vámosszabadi, Hrsz. 059/94
Telefon: +36-96/520-715 » E-mail: info@vektor-mezogep.hu
www.vektor-mezogep.hu

2 Menzhinskogo Street,
Rostov-on-Don, Russia 344029

tel.: +7 (863) 255-20-43, 250-30-56
fax: +7 (863) 255-21-07

www.rostselmash.com
market@oaorsm.ru

