NCK-02 DM

DEPOLU HARMAN MAKİNASI
ÇİFT ELEVATÖRLÜ

MOBILE THRESHER
DOUBLE ELEVATOR
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NCK-02 DM Depolu Sistem Makinamız Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar ve bir kısım kasnak ve kayış değiştirme sureti ile Nohut, Kırmızı Mercimek,
Fiğ, Fasülye ve Bakla gibi tahıl ürünlerini hasat eder. Tarlada yürüyerek çalışma sistemine göre tasarlanmıştır.Bu yüzden emekten, zamandan,
işçiden ve yakıttan tasarruf sağlar. Samanı makinanın arkasına takılan kapalı römorka,tahılı ise depoya doldurur.Bu işlemler için gerekli
hareket, traktör kuyruk milinden şaft’la özel dizayn edilmiş şanzıman vasıtası ile sağlanmaktadır. İkinci elevatör sayesinde ayıklanmayan kırmızı
mercimeği tekrardan harman eder.
Makinamız üzerinde tahıl deposu yaklaşık 750 kg tahıl depolayabilmektedir. Depodaki tahılı lift sayesinde hiç vakit kaybetmeden römorka
boşaltılır. Eğimli arazide dingildeki hidrolik teşkilatı sayesinde vakit kaybetmeden dengeli bir şekilde hasata devam edilir.Elek değiştirilerek
istenilen incelikte ve kalınlıkta saman elde edilir
Model

Model

Toplam Uzunluk

Total Lenght

4600 mm

Toplam Genişlik

Total Width

1900 mm

Toplam Yükseklik

Total Height

3350 mm

Toplam Ağırlık

Total Weight

1900 kg

Batör Genişliği

Feeding Hader

Batör Parmak Sayısı

Beater Knives Number

Lastik Ölçüsü

Tire Size

Depo Kapasitesi

Storage Volume

Gerekli Traktör Devri

Required P.T.O rpm

Gerekli Traktör Gücü

Required Tractor Power

Kapasite

Capacity

NCK-02 DM

1200 mm
44 pcs.
7,50 x 16
750 kg
540 rpm
35 hp to 90 hp
2200 kg/hr

EN
Our NCK-02 DM Mobile Tresher Machine harvests wheat, barley, gruel, rye and also does so such as pea, red lentil, bean, broad bean creal
products by changing pulley and belt. It has been designed according to the walking working system. Therefore, it saves from oil, labor, time
and worker. It fills the creal backwards of the trailer and the closed trailer affixed to the backwards for the straw machinery. The required move
for these processes is provided by the gear wheel which is specially designed from the tractor rear pivot. Second eleavtor can thresh uncooked
red lentils again.
Our machinery can storage on itself up to 750 kg. Wheats and cereal storage. It unloads the cereal in the storage owing to its lift not before
time. It can carry on harvesting through hydroulic lift in the axel on the inclined land. Through changing the sifter, you can get straw in the
desired thin and thick.

