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Pásové zavlažovače OCMIS
Od typy R2/1 a výše mají
zavlažovače buben podepřeny
velkými voděodolnými
kuličkovými ložisky
prodlužující životnost bubnu.
Vysoce kvalitní PE hadice
odolná v tahu a při vysokém
tlaku

Buben: pozinkovaný
nebo opatřený
voděodolným nátěrem.

Robustní hydraulická úsporná turbína je srdcem
každého pásového zavlažovače OCMIS.
Konstrukční vlastnosti turbíny a převodovky
tvořící Turbo Speed Systém, představují podstatnou
výhodu v pohonu pásových zavlažovačů a činí tento
sytém unikátní a z hlediska spolehlivosti a výkonu.

Dvojitý navíjecí systém
zaručuje bezproblémové
ukládání PE hadice a
minimalizuje opotřebení na
minimum.

Převodovka: 3, 4 nebo 6
rychlostní, v olejové lázni je
uloženo převodové soukolí
vyrobené z tvrzené, kalené
oceli.

Rám: svařované šasi
vyrobené z ocelových
trubek žárově zinkovaných
Vozík: vozík
postřikovače 2, 4 nebo 5
kolový. Všechny mají
nastavitelný rozchod kol.

Točnice: je uložena na
kuličkových ložiskách
velkých průměrů kvůli
jednoduššímu otáčení.

Stabilizační nohy:
mechanické nebo
hydraulické zaručují
stabilitu stroje.

Turbína: úsporná turbína,
která má výstup kolmý
k obtoku na vstupu. Oběžné
kolo turbíny je uchyceno
přímo na vstupní hřídel
převodovky. Tato
zdokonalená konstrukce
redukuje tlakové ztráty a
umožňuje lepší regulace
rychlosti dokonce i při
nízkém vstupním tlaku a
průtoku.

Tachometr: tachometr je standartní
příslušenství zavlažovače (počínaje
typem R3 a výše). Navíjecí rychlost
lze okamžitě odečíst.

Ocmis IRRIGAZIONE SPA je světovou jedničkou ve výrobě pásových zavlažovačů, zavlažovacích konzol a
čerpadel. Třicet let zkušeností, výzkumu a inovací v oblasti zemědělství zajistily firmě Ocmis trvalý rozvoj a přední
místo na domácím i mezinárodních trzích.
Ocmis vyrábí pásové zavlažovače různých typů a velikostí, které tvoří ucelenou řadu strojů vhodných pro
každou situaci. Společnost vyžaduje a zaručuje nejvyšší standardy kvality použitých surovin v hotovém výrobku.
Kontinuální proces zlepšování produktů zaručuje společnosti pozici lídra na trhu a to jak v Itálii, tak ve světě.
Společnost je od září 2009 držitelem certifikátu kvality řízení v souladu s 9001:2008 UNI EN ISO.
Konkrétní specifikaci a cenovou nabídku vám rádi vytvoříme na základě vašich konkrétních požadavků.
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