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PRECISION METER PARTS

Д яиск з пальц ми Precision

Опорна пластина (тарілка) Precision PopulationMax

Кришка Precision SkipStop

Висівний ремінь Precision SureFire

Форма і дизайн пальця зумовлює якісне розташування та утримування
кожної одиниці насіння будь-якої форми та типу. Унікальна форма пальців
Precision надійно утримує як плоске так і кругле насіння під прапорцем та,
безпечно доставляє його до висівного ременя.

Опорна пластина Precision PopulationMax з металевими вставками має
більш тривалий термін експлуатації, ніж стандартна металева тарілка.
Спеціальне покриття захищає поверхню тарілок та полегшує роботу
пальчикового диску. ластина комплектується змінними вставкамиОпорна п
для різних розмірів, типів і форм насіння та регульованою щіткою.

Кришка SkipStop із запатентованою системою амортизації усуває рикошети
насіння, які призводять до пропусків. Насіння вдаряється у амортизаційну
подушку, якою оснащена кришка та падає прямо на висівний ремінь.

Насіння потрапивши на лопатку стандартного ремня може лежати в будь
якому місці та падати по різному у висівну трубку. ідстрибуючи, однеП
насіння може наздогнати інше, що в свою чергу утворює віртуальні
пропуски/двійники. Новий висівний ремінь SureFire має чашоподібні
лопатки, які гарантують, що насіння потрапить точно по центру висівної
трубки, та буде збережена необхідна відстань між насінням.

Кат. № Опис

PPM343024 Кришка з подушкою всі, крім Great Plains)Precision SkipStop (

PPM343014 Змінна подушкаSkipStop

PPM343073 Змінна SkipStop подушка, Great Plains

Кат. № Опис

PPM343066 Висівний ремінь Precision SureFire

Кат. № Опис

PPM343029 Диск з пальцями Precision, 12 пальців, кукурудза

PPM343053 Диск з пальцями 6 пальців, кукурудза вузьке міжряддяPrecision,

PPM343064 Диск з пальцями Precision, 12 пальців, солодка кукурудза

PPM343065 Диск з пальцями Precision, 6 пальців, гарбуз

PPM343067 Диск з пальцями Precision, 12 пальців, соняшник

PPM343104 Диск з пальцями Precision, 12 пальців, попкорн

Регульована щітка Precision
Регульована щітка дозволяє точніше налаштувати висівний апарат для
роботи з насінням різного розміру. Щоб зменшити кількість двійників при
використанні дрібного насіння, потрібно виставити щітку у більш агресивне
положення, тоб підвести її ближче до поверхні опорної пластини тато ,
навпаки при використанні крупного насіння слід відвести щітку у менш-
агресивне, від опорної пластини положення.більш віддалене
Кат. № Опис

PPM343052 Р а аегульован щітк Precision

PPM343049 Заглушка Precision

PPM343060 Т-подібний ключ для регульованої щітки

Кат. № Опис

PPM342103 Опорна пластина і «А» та регульованою щіткоюPrecision PopulationMax з вставкою

PPM342111 Опорна пластина і «С» та заглушкоюPrecision PopulationMax з вставкою

PPM342110 Змінна вставка «А» (для більшості сортів кукурудзи та крупного попкорну)

PPM342107 Змінна вставка «В» (для плоского насіння кукурудзи та маленького/середнього попкорну)

PPM342108 Змінна вставка «С» (для насіння соняшнику, солодкої кукурудзи та бобів)
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 Надійний поліамідний корпус, який є одночасно легким і міцним.
 27-ямковий диск для кукурудзи зі спеціальним рельєфом виїмок, який забезпечує
коливання насіння при завантаженні для запобігання злипання. Аналогічні диски
доступні і для інших культур.
 П'ятидольний пружинний сингулятор призначений для видалення зайвих зерен і
забезпечує розташування в кожному ложі рівно одного насіннячка. Він не вимагає
регулювання за розміром насіння і підтримує постійний контакт з диском. Ви можете
легко замінити сингулято відповідно до різних культур.
 Екстрактор насіння з роликом, що котиться, містить фрагменти для затикання дірок у
диску. Він встановлюється в потрібне положення і може швидко змінюватися під диски
для різних культур.
 Невелика вакуумна порожнина в поєднанні з невеликим корпусом означає зниження
потреби в повітрі, більш високу ефективність випуску насіння.
 Засувки на вході дозволяють регулювати величину ємності для насіння для різних типів
культур.
 Привід диска, який відповідає існуючим системам ланцюгового приводу на сівалках
JOHN DEERE 7000 і 7200 і 2000 і Kinze 3000, Kinze EdgeVac

В той час, коли дехто досі надають перевагу механічним сівалкам з пальцями, інші
переходять на вакуумні висівні диски типу vSET, тому що вони:

� Дозволяють висівати широке розмаїття
насіння різних розмірів і форм;

� Забезпечують зміну різних видів насіння
шляхом простої зміни диска;

� Дозволяють працювати в більш широкому
діапазоні швидкостей;

� Мають більш низький знос і потребують
менших витрат на технічне обслуговування.

Отже, нова вакуумна висівна система vSET пропонує
користувачам звичайних механічних висівних апаратів
поліпшену сингулярність, більшу зручність, довший
термін служби і більшу універсальність у використанні
насіння.

Для установки нової системи vSET на існуючу
механічну сівалку монтується гідравлічна вакуумна
система, яка забезпечує вакуум, необхідний для
кожної секції.
Ця система включає в себе двигун, крильчатку і
повітроводи для кожної секції.

КОМПОНЕНТИ

PRECISION PLANTING vSET
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PPM720242 PPM720136

Вакуумний набір Precision Planting eSet

Кат. № Опис

PPM720242 Вакуумний набір, John Deere MaxEmerge 2, Plus, XP

PPM720136 Вакуумний набір John Deere Pro-Series, Pro-Series XP,

Запасні частини Precision Planting eSet

Кат. № Опис

PPM720003 Диск, 30 і , кукурудзаотвор в

PPM720061 Набір щіточок (включає в себе 4 довгі та 4 короткі щіточки)

PPM720185 Екстрактор насіння

PPM720230 Сингулятор

PPM720268 Набір відбивачів (включає в ебе 4 пружини та 4 гвинта)

PPM730169 Вакуумний датчик з фильтром

Доцільність обрання вакуумного набору eS очевидна. Ви отримуєте високий відсотокET
сингулярності майже на всіх типах насіння без додаткових налаштувань вакуумного
диска. Диск доставляє насіння до центру висівної трубки, що зводить до мінімуму
рикошет насіння. Завдячуючи 5-лопасному сингулятору, який робить так, щоб тільки одне
насіння зайняло отвір, незважаючи на тип та розмір насіння. Одне насіння в один отвір.
Кожного разу. eS - є прикладом простоти. Вам не потрібно кожного разу робитьET
настройки диска, сингулятора або вакууму, просто завантажуйте насіння та сійте. До
комплекту поставки входить плоский диск, перегородка, сингулятор, щіточки та
екстрактор насіння. Всі компоненти можна встановити в існуючий корпус висівних
вакуумних апаратів (J D 1991 або новіші). Так само ви можете поставити будь-ohn eere
який інший диск стандартного висівного апарату без видалення будь-якого з компонентів
eSET. Для нових типів сівалок J D існуює версія eS Pro Series.ohn eere ET -

ЛеонАдамс, Бонні, Іллінойс:

"Я можу завантажити декілька сортів будь-якого різновиду насіння в

сівалку, та мені не доведеться возитися зі зміною дисків весь час або

постійно слідкувати за показниками розрідження. Всі ці турботи усуває

висівний апарат з комплектом eSET."

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.



О
Б

М
Е

Ж
У

В
А

Ч
 Г

Л
И

Б
И

Н
И

D
e

p
th

-A
-M

a
ti

c

DEPTH-A-MATIC

В
ІД

Н
О

В
Л

Ю
В

А
Л

Ь
Н

І 
В

Т
У

Л
К

И
 С

Е
К

Ц
ІЇ

P
a

ra
ll

e
l L

in
k

a
g

e

PARALLEL LINKAGE REBUILD KITS

Обмежувач глибини може бути легко встановлений на
вашу сівалку за декілька хвилин. Для цього необхідно
зняти кришку контроля глибини,потім стопорне кільце,

штифт який утримує обмежувач і потім зніміть старий
обмежувач. Після цього установіть - - .Depth A Matic

Переваги:

·Постійний контроль глибини
·Більш тривале використання диска сошника
·Більш тривале використання підшипника в опорному
колесі

Depth-A-Matic

Кат. № Опис

DAM001000 Depth-A-Matic, John Deere 7000, 7100; Kinze
Не п серідходить до секцій 3000 іїKinze

DAM002000 Depth-A-Matic, John Deere 7200, 7300 1700та серії
Не підходить до секцій John Deere XP, XP Pro

Змінні частини Depth-A-Matic

DAM003100 Рокер

DAM003200 Пружинний штифт

Для сівалок John Deere 7000, 7100 Kinzeта
Переваги:

·Заміна зношених втулок для сівалок иJD 7000, 7200

Kinze

·Втулки більшого розміру ніж звичайні, що дозволить
збільшити час експлуатації
·Нема в заміні всього паралелограма секції,необхідності
тільки тулок , що дозволить зменшити витрати на ремонтв

Складові комплекту Parallel Linkage

Кат №. Опис

PLT130100 Комплект Parallel linkage на секцію

PLT130101 Втулка (8 шт на секцію, штука)

PLT130102 Болт 5/8-11 х 1-3/4 (6 шт на секцію, штука)

PLT103103 Болт 5/8-11 х 2-1/4 (2 шт на секцію, штука)

PLT130104 Гайка (8 шт на секцію, штука
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Дуже часто насіння вдаряються об стінки вис вно , тим самим сповільнюючи свійі ї труби
хід. Це порушенню відстані між насінням і появі двійників, трійників, що в своюсприяє
чергу знизить врожайність.

Це відбувається тому, що у більшості сенсор розташований так, що вінвисівних труб
іноді заважає проходу насіння. У нов "BullsEye" сенсор зміщенний так,ій висівній трубі
що він не заважає проходу насіння через і виготовлений зі спеціальноговисівну трубу
нейлону що прискорює прохід насіння.

Також в "BullsEye" ліквідована проблема його зносу, на носку розміщенийвисівній трубі
невеликий накінечник, який виготовлений з карбіду вольфраму що дозволяє
продовжити його роботу в рази у відмінності від стандартних .висівних труб

Вис в Precision Bullseyeі трубана

Кат. № Опис Модель

GREAT PLAINS

PPM700150 Висівна труба Bullseye сівалки Yield Pro

JOHN DEERE

PPM700150 Висівна труба Bullseye серія 7000, 7100

PPM700150 Висівна труба Bullseye серія 2 3007 00, 7

PPM700160 Висівна труба Bullseye серія 2 3007 00, 7

PPM700160 Висівна труба Bullseye 1700 серія

KINZE

PPM700150 Висівна труба Bullseye 2000 серія

PPM700150 Висівна труба Bullseye 3000 серія

PPM700160 Висівна труба Bullseye 3000 серія

MONOSEM

PPM700158 Висівна труба Bullseye усі сівалки

WHITE

PPM700155 Висівна труба Bullseye серія 5100

PPM700155 Висівна труба Bullseye серія 6000

PPM700155 Висівна труба Bullseye серія 8000

PPM700155 Висівна труба Bullseye серія 9000
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Стандартний хвіст
(сухі добрива)

Стандартний хвостовик (без
трубки для рідких добрив).
В и к о р и с т о в у в а є т ь с я н а
нелипких грунтах та при всіх
видах обробки грунту. Працює
з усіма висівними трубками
WaveVision та усіма тримачами
Keeton.

Кат. № KTN125011

Стандартний хвіст
(рідкі добрива)

Стандартний хвостовик з
подв і йною трубкою для
внесення рідких добрив на дно
або на стінки траншеї.
В и к о р и с т о в у в а є т ь с я н а
нелипких грунтах та при всіх
видах обробки грунту. Працює
з усіма висівними трубками
WaveVision та усіма тримачами
Keeton.

Кат. № KTN1 5011 3

Низькопрофільний
короткий хвіст

Низькопрофільний хвостовик
зі спліттером для застосування
з рідкими добривами.
Використовувається на липких
типах грунт ів та/або на
г р у н т а х з м і н і м а л ь н о ю
обробкою.
Не використовується на
піщаних типах грунтів. Працює
з усіма висівними трубками
WaveVision та усіма тримачами
Keeton.

Кат. № KTN1 0126 0

Низькопрофільний
довгий хвіст

Низькопрофільний хвостовик
без спліттера, з внесенням
рідкіх добрив на дно траншеї.
Використовувається на липких
типах грунт ів та/або на
г р у н т а х з м і н і м а л ь н о ю
обробкою.
Не використовується на
піщаних типах грунтів. Працює
з усіма висівними трубками
WaveVision та усіма тримачами
Keeton.

Кат. № KTN1 021 06

Запасні частини до Keeton Seed Firmer

Кат. № Опис

KTN125011 Змінна частина, хвостовик для сухих добрив, підходить до універсального та кріпленняKinze

KTN115013 Змінна частина, хвостовик з подвійною трубкою, підходить до універсального та кріпленняKinze

KTN126010 Змінна частина, короткий низькопрофільний хвостовик, підходить до універсального та кріпленняKinze

KTN121006 Змінна частина, довгий низькопрофільний хвостовик, підходить до універсального та кріпленняKinze

KTN111505 Кронштейн Kinze Gold

KTN131500 Кронштейн універсальний

KTN150057 Комплект кронштейнів для сівалок 4 шт.)John Deere (

KTN900000 Трубка блакитна

KTN900024 Трубка червона

KTN900017 Трубка прозора

KTN900004 Спліттер

KTN900001 Хомут для кріплення трубки

KTN900002 Стяжка чорна

KTN900003 Стяжка біла

HDW210245 Гвинт, 1/4-10 x 1-1/4

HDW210253 Гвинт, 1/4-20 x 1-3/4

HDW210246 Гвинт, 1/4-10 x 1-3/4

Ущільнювач насіння Keeton сконструйований так, щоб направляти насіння на дно
борозди, придавлюючи їх, і тим самим досягаючи кращого контакту насіння з грунтом. За
допомогою Keeton можуть вноситися так само і рідкі добрива в насінну борозду, що
збільшує схожість і максимізує ефективність дії добрив.

Однакова глибина посадки та кращий контакт насіння з грунтом
призводить до рівномірної появи паростків, що забезпечує

збільшення врожаю.
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Керівництво по застосуванню ущільнювача насіння Keeton Seed Firmer

Опціі встановлення Примітки Хвіст ущільнювача Кат. №

Great Plains Yield-Pro

Монтаж на висівну трубу Встановлюється на висівну трубу. Стандартний хвіст (сухі добрива) KTN101000

Стандартний хвіст (рідкі добрива) KTN101001

John Deere 7000 / 7100 / 7200 / 7300 / 1700 ія / 1530 / 1535сер

Універсальний
кронштейн

Кронштейн кріпиться на вал відкриваючих дисків.
Не сумісний з секціями MaxEmerge 5.
Не сумісний з секціями ExactEmerge.

Стандартний хвіст (сухі добрива) KTN125012

Стандартний хвіст (рідкі добрива) KTN115011

Короткий низькопрофільний хвіст KTN126008

Довгий низькопрофільний хвіст KTN121004

Kinze (Gold) кронштейн Кронштейн кріпиться між скребками.
Не працюватиме з пружинними дисковими скребками.
Не сумісний з сівалками 7200, 7300 та 1700 серій.

Стандартний хвіст (сухі добрива) KTN125014

Стандартний хвіст (рідкі добрива) KTN115014

Короткий низькопрофільний хвіст KTN126011

Довгий низькопрофільний хвіст KTN121007

Монтаж на висівну трубу Сумісний з сівалкам 1530, 1535 та .MaxEmerge 5
Не сумісний з .ExactEmerge

Стандартний хвіст (сухі добрива) KTN101000

Стандартний хвіст (рідкі добрива) KTN101001

Kinze 2000 серія / 3000 серія

Універсальний
кронштейн

Кронштейн кріпиться на вал відкриваючих дисків.
Не сумісний з , сівалками 4900 серії таEdgeVac
механічними сівалками з 2013 року.

Стандартний хвіст (сухі добрива) KTN125012

Стандартний хвіст (рідкі добрива) KTN115011

Короткий низькопрофільний хвіст KTN126008

Довгий низькопрофільний хвіст KTN121004

Kinze (Gold) кронштейн Кронштейн кріпиться між скребками.
Не сумісний з пружинними дисковими скребками.
Не сумісний з сівалками 4900 серії.

Стандартний хвіст (сухі добрива) KTN125014

Стандартний хвіст (рідкі добрива) KTN115014

Короткий низькопрофільний хвіст KTN126011

Довгий низькопрофільний хвіст KTN121007

Монтаж на висівну трубу Не сумісний з , сівалками 4900 серії таEdgeVac
механічними сівалками з 2013 року.

Стандартний хвіст (сухі добрива) KTN101000

Стандартний хвіст (рідкі добрива) KTN101001

White 5000 / 6000 / 8000 / 9000 серії

Універсальний
кронштейн

Кронштейн кріпиться на вал відкриваючих дисків.
Потрібна модифікація кронштейну.
Не сумісний з сівалками 5000 серії.

Стандартний хвіст (сухі добрива) KTN125012

Стандартний хвіст (рідкі добрива) KTN115011

Короткий низькопрофільний хвіст KTN126008

Довгий низькопрофільний хвіст KTN121004

Монтаж на висівну трубу Встановлюється на висівну трубу. Стандартний хвіст (сухі добрива) KTN101000

Стандартний хвіст (рідкі добрива) KTN101001

Встановлюється
на висівну трубу

Універсальний кронштейн
кріпиться на вал

відкриваючих дисків

Кронштейн Kinze (Gold)
кріпиться між скребками
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Чистик диска сошника “ ” має надзвичайно просту конструкцію зі спеціальнимиAir design
карбідо вольфрамовими краями. Карбід вольфраму забезпечує чудову стійкість до
стирання і тривалий час експлуатації

Чистик диска сошника для пропашних сівалокAir Design

Кат. № Опис Марка Модель

ADC210560 Комплект чистик диска сошника Case-IH 800, 900, 1200

ADC210570 Комплект чистик диска сошника Case-IH 800, 900, 1200

ADC210670 Комплект чистик диска сошника Case-IH 955, 1200

ADC210680 Комплект чистик диска сошника Case-IH 955, 1200

ADC210580 Комплект чистик диска сошника Case-IH 955, 1200

ADC210490 Комплект чистик диска сошника John Deere
Kinze

серія 7000, 7100
серія 2000, 3000

ADC210500 Комплект чистик диска сошника John Deere
Kinze

серія 7000, 7100
серія 2000, 3000

ADC210880 Комплект чистик диска сошника John Deere серія 7200, 7300, 1700

ADC210510 Комплект чистик диска сошника John Deere серія 7200, 7300, 1700

ADC210700 Комплект чистик диска сошника John Deere серія 7200, 7300, 1700
не литий хвостовик

ADC210740 Комплект чистик диска сошника John Deere серія 7200, 7300, 1700
литий хвостовик

ADC210530 Комплект чистик диска сошника White серія 6000, 8000

ADC210540 Комплект чистик диска сошника White серія 6000, 8000, 9000

Чистик диска сошника для зернових сівалокAir Design

Кат. № Опис Марка Модель

ADC210821 Комплект чистика, правий диск Case-IH 500 серія

ADC210822 Комплект чистика, лівий диск Case-IH 500 серія

ADC700000 Комплект чистика Case-IH 620, 6200

ADC700200 Комплект чистика, лівий ведучий диск Case-IH 5400, 5500

ADC700300 Комплект чистика, правий ведучий диск Case-IH 5400, 5500

ADC210801 Комплект чистика, правий диск Case-IH SDX серія

ADC210802 Комплект чистика, лівий диск Case-IH SDX серія

ADC210950 Комплект чистика Great Plains 00 серіяHD

ADC800000 Комплект чистика John Deere 455, 730, 1060, 8300

ADC210601 Комплект чистика, правий диск John Deere 1890, 1895

ADC210602 Комплект чистика, лівий диск John Deere 1890, 1895

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.



Змінні частини до сівалок

№ Кат. Опис Зображення Виробник Модель ОЕМ

PLT037474

Диск сошника в зборі
38 3.5cmx mm
(Диск, підшипник,
ступиця, ковпак)

John
Deere

MaxEmerge, MaxEmerge 2,
MaxEmerge Plus, MaxEmerge Pro

A 20242,А
AA37474,
AA55927

Kinze всі сівалки GA8324

White 6000 серія 852063

PLT065248 John
Deere

MaxEmerge , MaxEmerge ProXP XP AA65248

PLT061577

Захист  насіннєпровіду

John
Deere

Усі сівалки з гнучкою висівною
трубою крім

A61577,
AA54755

Kinze Усі сівалки з гнучкою висівною
трубою крім

GB0241

PLT080203 John
Deere

MaxEmerge PХ з гнучкою висівною
трубою

A80203

PLT054179

Важіль  опорного
колеса

John
Deere

1700 серія з секціями
MaxEmerge Plus Proта

A54179,
A79647

PLT079648 John
Deere

1700 серія з секціями
MaxEmerge ProXP XPта

A79648

PLT154179 Втулка важіля опорного
колеса

John
Deere

піз ні усід MaxEmerge 2, MaxEmerge
Plus, Pro, , ProXP XP

A57058

PLT041968

Важіль  опорного
колеса

John
Deere

7200, 7300 та ранні 1760, 1780
MaxEmerge 2

AA41968

PLT006614 Kinze 2000 серія 1993-1999 GA6614

PLT141968

Втулка важіля опорного
колеса

John
Deere

7200, 7300 та ранні 1760, 1780
MaxEmerge 2

A57057

Kinze 2000 серія 1993-1999

PLT035951

Підшипник накатуючого
колеса

John
Deere

MaxEmerge, MaxEmerge 2 до 1992 AA35951

Kinze Усі сівалки до 1993 GA2022

Case-IH 800, 900, 1200 серії 128558 91C

White 5100 5700, серія
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Виготовлений з надвисокомолекулярного поліетилену
комплект для відновлення зношеного або захисту нового
шнеку допомогає продовжити строк його служби. Комплекти
доступні в різних розмірах, товщинах, щоб відповідати до
найбільш поширених шнеків. Використовується в комбайнах,
зерновозах, бункерах та системах обробки зерна; там де
великий обсяг і знос є проблемою.

НЕ ВСІ БАШМАКИ КОВЗАННЯ ОДНАКОВІ

Це правда. Ви можете купити інші. Але, якщо ви зацікавлені в довгостроковій
рентабельності вашої роботи, ви хочете отримати факти, перш ніж витрачати з працею
зароблені гроші. Башмаки ковзання Poly LastTM від Poly Tech розроблені, щоб бути
краще та служити як можливо довше, ніж будь-який інший башмаки. Той факт, що
матеріал з якого виготовляються башмаки має більшу зносостійкість говорить сам за
себе. Основна мета башмаків, щоб дозволити жниварці їздити прямо по землі, без
склеювання або штовхання. Це дозволяє збирати більше вашого врожаю, особливо той,
який знаходяться ближче до землі. Ріжучий брус досягає оптимальної висоти різання над
поверхнею землі. Дуже схоже на гоління, ви хочете, усунути настільки щетину, наскільки
це можливо.
Інші башмаки ковзання можуть спричинити розрив між башмаком та жниваркою. Бруд і
сміття накопичуючись, створюють пакувальний ефект, який починає штовхати башмак
ще далі від жниварки. Відстань між ними збільшується, що збільшує висоту різання, та
втрати врожаю.
Башмаки Poly LastTM мають особливу посадку, щоб усунути прогалини, які викликають
проблеми. Жниварка вільно їздить по землі і завжди може досягти свого оптимального
положення поруч із землею. Ваш урожай йде туди, куди і належить: в зерновий бункер і в
кінцевому підсумку на ваш банківський рахунок.

Башмак ковзання Poly Last

Виробник Модель

John Deere серія 200/600/900/900F(жовтий/ )зелений

Case IH серія 1020/2142/2152/2162

New Holland серия 971/972/973, серия 82C/83C/86C

POLY LAST COMBINE SKIDS
TM

POLY AUGER WEAR SHOES

POLY LAST SHANK GUARDS
TM

Захист стійки культиватора, виготовлений з
пластичного високоміцного матеріалу Poly
Last. Завдяки цьому вдалося покращити потік
грунту навколо хвостовика, значно знизити
опір та навантаження на обладнання та
захистити стійку.
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Повний комплект включає в себе апаратні засоби (спеціально розроблені для жниварок
різних виробників та моделей) та інструкції.
Переваги встановлення комплекту:
� Розрахований на повну довжину шнека жниварки;
� Спец альний пластик зав шкі жорсткий тов и 6,4 мм;
� Гладка поверхня пластику покращує потік маси;
� Комплект встановлюється не знімаючи шнека.

Комплект для ремонту піддона жниварок

Розроблені комплекти Head Auger Trough LinersPoly Last

Виробник Модель ї жниваркизерново Модель кукурудзяної жниварки

John Deere серія 900/600/200 та серія 900Flex Rigid серія 600С,443/493,444/494,643/693/693SH,664/694,843/893,844/894,1293

Case IH серія 1020 серія 800/900/1000

New Holland серія 972/973

Комплект для ремонту корпусу шнека

Нещодавно оновлений комплект вкладишів корпусу шнека Poly Tech
нада покупцю так перевагиє і :
� Поставляється в зібраному вигляді для швидкого та легкого

встановлення;
� Встановлюється без видалення шнеку в більшості корпусів;
� Відновлює зношений корпус до стану «нового»;
� Нержавіюча сталь та спеціальний пластик забезпечують тривалий

термін служби;
� Саморегулюючий механізм пристасовує вкладиш до різного

ступіня зношенності корпусів.
Розроблені комплекти Poly Last Tube Liners

Виробник Модель комбайну

John Deere 9550/9560STS/9570STS/9650/9650STS/9650/9660/9600STS/9750STS/9760STS/9770/9870/9400/9500/9660/9610

Case IH 1660/1666/2144/2166/2344/2366

Комплект для ремонту піддону шнека зерново бункерго а

Захищає піддон шнека зернового бункера від
корозії та зношування, а також запобігає
потенційній втраті зерна. Вкладиш покриває
частину бункера, що знаходиться під шнеком, а
гладка поверхня пластику забезпечуєPoly Last
швидкий рух зерна до вивантажувального шнеку.
Смуги з нержавіючої сталі, що міцно утримують 3-
х мм пластик, зроблені зі спеціально вигнутим
дизайном. Це дозволяє пластику розширюватися
і стискатися без втрати стійкості.

Розроблені комплекти Grain Tank Auger Trough Liners

Виробник Модель комбайну

John Deere 9400/9500/9550/9600/9610/9570ST/9650STS/9660STS/9750STS

New Holland CR920/CR940/CR960/CR970/CR980/CR8090/CR9040/CR9060/CR9065/CR9070/CR9080

Case IH 1400/1600/2100/2300/2588/5088/6088/7010/7088/7120/7230/8010/8120/8230/9120/9230

Все, що потрібно для швидкого та простого монтажу, поставляється з комплектом. Не
потрібує зварювальних робіт.
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