
NOUTATE MONDIALA

HEADER EXCLUSIV PENTRU FLOAREA-SOARELUI SI SORG, CU TEHNOLOGIE
SUPER PERFORMANTA, PENTRU RECOLTARE FARA PIERDERI



EXCLUSIVITATE

OLIMAC

Liderul mondial în depănușătoare de porumb, primul header exclusiv
pentru floarea-soarelui și sorg cu tehnologie super performantă.

MAI PUTERNIC, MAI ROBUST, 
RECOLTARE TOTALA FARA PIERDERI.

LANȚȚURI CULEGĂTOARE 
Lanțurile culegătoare sunt dotate cu dinți de 
cauciuc speciali care blochează delicat tija plan-
tei și o transportă către spirala transportoare, 
împiedicând pierderile de produs.

SISTEM DE TĂIERE SPECIAL
Două discuri contrapuse din oțel călit taie 
planta de floarea-soarelui fără a o scutura: rezul-
tatul este o vitezăă de tăăiere ridicatăă, făărăă 
vibrațții, evitând astfel pierderea semințelor.

SPIRALĂ HIPERDIMENSIONATĂ
ȘI DOTATĂ CU AMBREIAJ
Drago Gold este dotat cu o spirală hiperdi-
mensionată (Ø 500 mm, cea mai mare din 
sector) care permite o mai mare vitezăă de 
avansare, eliminând obstrucțțiile șși pierderile 
de produs. Datorită aceste caracteristici exclu-
sive, puteți utiliza combina dumneavoastră cu 
performanțe maxime chiar și pentru recoltarea 
produsului uscat. O altă caracteristică impor-
tantă este ambreiajul care asigură funcționa-
rea în siguranțăță a spiralei.

DRAGO GOLD DE LA 6 LA 16 RÂNDURI
Drago Gold este fabricat în versiunile pentru
6, 8, 12, 16 rânduri și se aplică pe orice tip și 
marcă de combină.

Drago Gold este rezultatul inovației la nivel de dezvoltare a sistemului 
mecanic Olimac, dezvoltată într-o fabrică hipertehnologică integral robotizată.
Drago Gold are multe caracteristici exclusive care permit obținerea unei 
recolte fără pierderi și o viteză de lucru mai mare, chiar și în condiții extreme.
Datorită performanțelor superioare ale Drago Gold, veți atinge noi obiective 
de randament, de calitate a recoltării, crescând profitul.
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OLIMACCORPURI TIP CUVĂĂ
Corpurile tip cuvă adună produsul care cade, 
contribuind la evitarea pierderilor.

UNIC ÎN LUME CU DUBLU AMBREIAJ
PENTRU FIECARE GRUP DE RÂNDURI 
Drago Gold este o mașină unică de recoltat 
floarea-soarelui, dotată cu dublu ambreiaj pentru 
fiecare grup de rânduri: aceste protecții permit 
prevenirea suprasarcinilor pe lanțurile cu dinți 
din cauciuc și pe discurile contrapuse pentru 
tăierea plantei, pentru conservarea fiecăărui 
element de pe rând.

TRANSMISIE EXTERNĂ
CU BAIE DE ULEI
Drago Gold este dotat cu o transmisie super 
performantă cu baie de ulei, care nu necesi-
tă reaplicarea lubrifiantului. Întrețținere zero.
Protecție totală împotriva impuritățăților și a corpu-
rilor străine.

TOCĂTOR DE COCENI ÎNCORPORAT
Drago Gold este dotat, la cerere, cu un dispozitiv hidraulic de tocare cu joasă 
absorbție, care poate fi instalat și după achiziționare, în orice moment: tocăto-
rul de coceni lucrează rămânând în aceeași poziție, 
în timp ce corpul mașinii poate fi coborât sau 
ridicat după necesarul de lucru, în funcție de 
necesitățățile de recoltare ale operatorului.

ACCESORII AJUSTABILE
Cu orice marcă și tip de combină, Drago Gold 
își menține întotdeauna poziția de lucru la 12°, 
cea mai performantă pentru culegerea totală 
fără pierderi. Accesoriile ajustabile ale dispoziti-
velor Drago Gold permit menținerea acestei 
poziții de lucru optime, indiferent de înălțimea 
roților combinei.

GRILAJ DE PROTECȚIE
ÎN PRODUCȚIA DE SERIE
Drago Gold este dotat, în producția de serie, 
cu un grilaj de protecție împotriva căderii, ampla-
sat în partea din spate.

NUMĂĂR
RÂNDURI

DISTANȚĂȚĂ ÎNTRE RÂNDURI 50-90 cm

GREUTATE
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Olimac s.r.l. - Via Cuneo, 41 - 12040 Margarita (Cuneo) Italy
tel +39.0171.384898 - fax +39.0171.384904 - info@olimac.it - www.olimac.it

I N O V A Ț I A  C O N T I N U Ă

OLIMAC: UN COMPLEX INDUSTRIAL UNIC ÎN LUME.  Noua fabricăă Olimac, care se întinde pe o suprafațăță dețținutăă în proprietate, de peste 
90.000 mp, este un complex industrial complet robotizat, unic în panorama mondialăă a sectorului. Toate componentele depăănușășătoarelor 
de porumb șși de floarea-soarelui sunt proiectate șși construite de Olimac în deplinăă autonomie.
Departamentul Cercetare șși Proiectare este nucleul întregii activitățății a companiei Olimac: tehnologia proiectatăă  șși procesele de producțție 
sunt transmise de la rețțea informaticăă la mașșinile unelte. Controlul fiecăărei faze de lucru este complet, garantând o calitate superioarăă.

DragoGT. Noua frontierăă a
echipamentelor de recoltat porumb.

Drago2. Depăănușășătorul inteligent. Drago Gold. Combina pentru floarea-soarelu
super performantăă.


