НЕОБХОДИМОСТ, УДОБСТВО, ЛУКС

1. Как да изберете пръскачка
Днешните прикачни машини за растителна защита може да бъдат
“напълнени” с повече допълнително оборудване дори от тракторите
� Предлагаме ви различни варианти на системи и механизми,
които ще направят работата ви по-ефективна и комфортна
Top Agrar
Базов модел, пакетни
предложения, специално
оборудване - днес, когато
купувате пръскачка, ви
предстои да изберете оборудването на машината от
огромно количество варианти.
Нещо от това ви е наистина необходимо, някои детайли от оборудването
правят работата с пръскачката по-удобна, но има
и такива екстри, които по-

падат по-скоро в категорията “за разкош”. И въпреки че в поредицата,
която ви предлагаме в “Агрооказион”, става дума за
прикачните
пръскачки,
много от тези съвети с пълнасилаважатизанавесните машини.

ващия механизъм. Повечето машини, произведени за
пазара в Германия, се оборудват с класическата система за прикачване. Предимства: никакви особени
изисквания към трактора,
бърза смяна на трактора,
както и голям пътен просХОДОВ МЕХАНИЗЪМ
вет в областта на прикачИ ШАСИ
ването.
Прикачен механизъм
В полза на долното приМного
производители качване са следните факпредлагат по избор раз- тори - сцеплението има малични варианти на прикач- лък луфт и по-удобен до-

стъп, подходящо е за работа на високи скорости, осигурява повишен комфорт,
помпата, като правило, е
разположена на механизма на прикачването (отзад).

Долното прикачване

се използва при по-големите пръскачки, тъй като там
има големи опорни натоварвания.
Така нареченото универсално прикачване се присъединява към долната тя-
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Днес в такава комплектовка се предлагат найпростите модели на пръскачките.

Регулируеми оси

Ширината на колеята
обикновено се регулира
чрез изместване на колелата в интервала от 1,80
до 2, 20 или 2, 25 м. Благодарение на регулируемите оси, ширината на колеята може да се променя
безстепенно в пределите
на 50 см. Някои производители на пръскачки
предлагат и варианти без
регулиране на ширината важното. По възможност
на колеята.
гумите не бива да са пошироки от 460/520 мм, но
Гуми
Гумите с големи разме- затова пък трябва да са
ри разширяват варианти- колкото е възможно поте за експлоатация на ма- високи (1,95 или 2,05 м),
шините Ц с тях е по-лесно например 520/85 R 46 или
да се преминат обрабо- 460/85 R 50. Увеличаванетваемите площи, избягва то на размерите на гумите
се уплътняването на по- има предели, то е ограничвата, повишава се ком- чено например от ширинафортът при работа. Голе- та на колеята, както и от
мите гуми съответстват на типа на окачването или
тенденциите за увелича- кормилното управление.
ване на габаритите на пръОкачване
скачките (резервоари, раВисоките работни скоботна ширина).
рости, неравната повърхНо ширината не е най- ност на полето и отчасти

га на навесването. Благо- появява ефектът на упрадарение на изместената влението.
назад обръщателна ос се
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борота, колкото е по-равна повърхността на полето, и колкото е по-голяма
работната ширина, толкова по-малка е необходимостта от управлението.
Работата на машината
става или в ръчен режим
от устройството за управление на трактора, или
автоматично (датчик за
ъгъла на отклонение с автоматично фиксиране на
средата) за точното следване на колеята.

Управление на
прикачния механизъм

използването на тесни и
твърди специализирани
гуми правят амортесирането на осите важен елемент. Окачването удължава живота на машината
и прави работата по-комфортна. При големи опорни натоварвания е важно
съчетанието на амортесирането на осите с прикачния механизъм.
Може да се обособят
три подхода: механично
окачване (пакет от пружини или полиуретанови
елементи), хидравлично
окачване (хидропневма-

тика с използването на
цилиндър и балон с азот) и
пневматично окачване (с
изравняване на нивото и
система за антиблокиране на спирачките ALB).

Система за управление

Точното следване на колеята, точното влизане в
междуредията, насочването на колелата при движение по склонове в противоположната от наклона посока -това са главните критерии при избора на
система за управление.
Колкото повече зърнени култури има в сеитбоо-

Прикачният механизъм
е прикрепен към шасито с
помощта на хидравлика.
При обикновеното управление, за да се осигури
максимално точно следване на колеята, оста
трябва да се намира по
възможност по средата
между задната ос на трактора и оста на пръскачката (т.нар. принцип на шарнирно-съчленената
рама). Конструкцията е проста и здрава, не зависи от
избора на гуми, частично
може да се дооборудва.
Недостатъци: при движение по пътища блокировката е задължителна;
неудобство при движение
по наклони; ако щангата е
прибрана напълно или само от едната страна, управлението е възможно само частично, или то е на-

пълно невъзможно. Управлението на прикачния
механизъм много силно
влияе върху движението
на крилата на пръскачката.

Кормилно управление

Преимущества:
управление при всички положения (крилата са сгънати или напълно, или от едната страна); намален
риск от обръщане; колелата лесно се насочват в
противоположна страна
при страничен наклон;
плавно управление; при
движение по пътищата не
е необходима блокировка.
Недостатъци: по-сложен и скъп механизъм в
сравнение с управлението на завиването на прикачния механизъм; ограничен избор на гуми.

Разрешено за
експлоатация
теглително-прикачно
устройство

Такова има например
при Amazone. Пръскачката със съединения за
пневматична
спирачна
система може да носи цистерна с максимално тегло до 12 тона при скорост
25 км/час и до 10 тона при
скорост 40 км/час, което
напълно съответства на
нормите. Но това не е възможно за всички варианти
на щангите.

