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– A versatilidade

Forragem Palha

Prados e pastagens 
permanentes

Feno

Plantas, animais e pessoas 
respiram na Technick …



fl exível – forragem limpa

– o coração
Sistema anti-perda

– menos desgaste – mais infl uência

Cordão uniforme
em todas as condições, graças ao 
pequeno pick-up e rolo, mesmo 
em altas velocidades de trabalho.

Rolamento duplo
vedante de labirinto 1: 
folga entre os suportes das molas 
e caixa do rolamento.
vedante de labirinto 2: 
discos metálicos impedem a entrada 
de terra e erva nos rolamentos, simples, 
robusta, livre de manutenção.

a tecnologia

Sistema anti-perda
fi xação de molas exclusivo, um 
parafuso segura seis molas. 
Sem preocupações na colheita - 
sem perda de molas 



– O pick-up: fl exível, sem excêntricos, esguio, 
Rolete
grande diâmetro, 
correia de longa 
duração

Treliça
robusto, melhor fl uxo 
de potência, fácil

Entretela 
ligação fl exível para 
fardos

Limpadores Robalon 
robusta e menos 
desgaste das molas

Fita de limpeza 1 
na diagonal através da 
correia inferior

Rolamento duplo 
robusto, livre de 
manutenção, ligado a 
disco deslizante

Sistema de anti-perdas
um parafuso segura seis 
molas, fácil de mudar, 
molas não se perdem

Elemento de borracha 
com metal
Proteção para onda 
elástica de alta resistência 
à defl exão da pick-up

Curso das molas
suavemente, pedras 
permanecem, longa vida

Tampa lateral
esguio, fl uxo de mate-
rial ideal, sem bloquei-
os ao cruzar cordões

Pick-up 
descontrolada, sem 
excêntricos, livre de 
manutenção

Engate do pick-up 
cinco elementos, luz, 
resistente, compacto



robusto, livre de manutenção, pouco desgaste, exclusivo
Protecção da correia 
sem contato, livre de 
manutenção

Réguas de guia
oito réguas para guiar 
melhor a correia lateral

Fita de limpeza 2 
proteção de pedras

Fita de limpeza 3
ajustável, sem acumulação 
de lixo no rolo

Ajuste perfeito
falange do rolamento 
ajustável, trabalho 
perfeito da correia

Elemento de corte 
reação, proteção 
contra colisão

Disco deslizante  
rotação livre, protecção do 
solo, perto do pick-up, 
peça de desgaste simples

Sistema de eixo elástico 
alta resistência, esbelto, 
sem folga, simples

Coluna 
conjunto de molas em 
aço liga as cinco jugos, 
deformação livre

Unidade central 
fechado, transmissão livre de 
manutenção, de acionamento 
hidráulico, rendimento ideal 
da potência


