inzercia

inzercia

Už ste sa na stránkach Modernej mechanizácie dočítali,
že New Holland vyvinul novú prevodovku pre malé traktory.
Sú využívané predovšetkým v komunálnej sfére. Prevodovka
nesie meno EasyDriveTM a je to naozaj

to, čo nikto iný nemá!!!
tkom TM . Poďme si ich postupne
prejsť a vysvetliť.

Traktory Boomer 3000 sú poháňané novo vyvinutými štvorvalcovými motormi, dosahujúcimi
menovitý výkon od 41 do 51 koní.
Štandardná výbava trojtisícových
modelov (3040, 3045 a 3050)
zahrnuje prednú hnanú nápravu
4WD, alebo na prianie nápravu
SuperSteer TM s ovládaním ťažnej
sily SensitrakTM. Užívateľ si môže
vyberať z troch druhov prevodoviek. K dispozícii je SynchroShutt-

le, hydrostat PowerRange, alebo
„vario“ EasyDriveTM. Zadný 3-bodový záves traktorov Boomer 3000
zdvihne u nových modelov CVT až
1600 kg. Traktory sú osadzované
kabínami New Holland SuperSuiteTM. Úzke stĺpiky a strešné okno
s vynikajúcim výhľadom zaistí najlepší prehľad o dianí okolo.
V prvom odstavci som Vás zavalil množstvom pojmov s prívlas-

Prevodovka je hlavným dôvodom jedinečnosti tohto traktora. Bola ocenená na mnohých
výstavách. Je tvorená dvoma remenicami s premennou obvodovou dĺžkou. O prenos krútiaceho
momentu sa stará reťaz napnutá
medzi nimi. Je to jednoduchý
a hojne používaný princíp. Zvláštnosťou je reťaz, ktorá znesie vyšší
točivý moment. Postupom času
sa preto budeme s touto prevodovkou stretávať v traktoroch
New Holland do výkonu 100 koní.
Štandardom v triede 15 – 50 koní
je mechanická prevodovka alebo
hydrostat. Tie máme v ponuke pre
Boomer 3000 tiež. Sú to zmieňované SynchroShuttle a PowerRange. Prvá je klasická mechanická
synchro prevodovka. Power Range
simuluje efekt preradenia na nižší
prevodový stupeň v mechanickej
prevodovke traktora – zvyšuje
krútiaci moment v kolesách. Máte

k dispozícii 4 pracovné rozsahy, čo
maximalizuje prevádzkovú účinnosť pri každej práci. Medzi jednotlivými rozsahmi sa pohybujete
jednoduchým spínačom.
EasyDriveTM kombinuje to najlepšie z týchto typov prevodoviek.
Jednoduchosť používania hydrostatického pohonu so stálou rýchlosťou mechanickej prevodovky.
Máte možnosť zvoliť si rýchlosť
práve tak, ako pri mechanickej
prevodovke alebo používať pojazdový pedál, ktorým sa upravuje
rýchlosť jazdy. Úplný tempomat
je v štandarde, s rýchlosťou jazdy
plynule meniteľnou medzi 0-30
km.h-1. EasyDriveTM prináša novú
úroveň prevádzkovej účinnosti,
úroveň porovnateľnú s veľkými
traktormi. Je to vďaka funkciám
anti stall, CruiseControll, reactivity, speed set a 2WD/4WD. To, čo
som teraz vymenoval, sú prepínače na bočnej konzole v kabíne. Nesie ich so sebou práve prevodovka
EasyDriveTM. Anti stall je funkcia
pre redukciu prevodového pomeru
pri stúpajúcom zaťažení motora,
až po prerušenie toku krútiaceho
momentu, keď hrozí zadusenie
motora. CruiseControll umožňuje
„zamknutie“ polohy plynového
pedálu v pozícii, v ktorej ho držíte.
Tlačidlom „reactivity“ nastavujete
citlivosť reakcie traktora na pohyb
nohy na plynovom pedáli. Speed
Set umožňuje nastavenie pracovnej rýchlosti pomocou troch
rozsahov. Tie udávajú percento
z maximálnej pojazdovej rýchlosti
stroja. Pozícia 1 = 0 - 30% pojazdovej rýchlosti, pozícia 2 = 0 60% pojazdovej rýchlosti, pozícia
3 = 0 - 100% pojazdovej rýchlosti
pri plnom zošliapnutí plynového
pedálu. Rýchlosť pozície 2 je ešte možné donastaviť medzi 5 až
100% v menu palubnej dosky.
Výkonné hydraulické čerpadlo
dodá bohato dostačujúci prietok
37,1 litra za minútu, samostatné
čerpadlo riadenia dáva 19,4 litra
za minútu. Dva zadné vonkajšie
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okruhy sú v štandardnej výbave,
tretí je k dispozícii na prianie.
Traktor je možné vybaviť i medzinápravovými okruhmi hydrauliky
presne podľa potrieb užívateľa.
Nie sú ojedinelé agregácie týchto
traktorov s čelným nakladačom,
zadným podkopom a ďalším náradím náročným na výkon hydrauliky. Zdvih 1600 kg na zadnom
trojbodovom závese je parameter,
ktorý Boomer 3000 vyzdvihuje mimo túto triedu kompaktov.

pieskového podkladu alebo vzniku
ďalších škôd na podložke.
Kabíny New Holland SuperSuiteTM sú štandardne vybavené
klimatizáciou. Úzke stĺpiky kabíny a strešné okno predlžujúce to
čelné zaručujú obsluhe vynikajúci
výhľad. Plochá podlaha, čo nie je
štandardom v tak malej kabíne,
zvyšuje pohodlie vodiča. Dobrá ergonómia a prehľadné menu
displeja zjednodušuje nastavenie
rôznych funkcií traktora.

Zadný vývodový hriadeľ je
štandardne vybavený hydraulickým ovládaním ako veľké traktory.
Systém pohonu je nezávislý na
prevodovke. Je aktivovaný hríbikovitým spínačom, zhodným s tým
z vyšších radov na pravej ovládacej
konzole. Štandardne má dva rýchlostné rozsahy 540 a 540E. Zadný
hriadeľ je možné kombinovať so
stredovým. Ten disponuje 2000
ot.min -1. Má dve páky pre voľbu
otáčok a kombinácie hriadeľov
vľavo na zemi.

Pokiaľ do traktora sadnete,
prekvapí Vás absencia hlučnosti,
typická pre hydrostatický pohon.
Toto „mečanie“ hydrostatu strieda
jemné šumenie reťaze. Ďalšia na
rade je jednoduchosť ovládania.
Nemusíte radiť rýchlosť, vyberať
rozsah, iba sadnete a rozbehnete
sa. Pri ďalšej jazde potom prenikáte do ďalších možností nastavenia. Všetko prebieha logicky, má
svoj poriadok. Potom po prvýkrát
zastavíte vo svahu. Po prvýkrát
automaticky budete stáť na brzde.
Postupom času sa vám pod kožu
vryje možnosť zastavenia iba vďaka uvoľneniu plynového pedálu.
Traktor stojí a nikam nejde, necúva. Potom pridáte a on sa plynule
rozbehne až na nastavenou rýchlosť.

Ďalšiu kapitolu tvorí predná
náprava. Pokiaľ sa rozhodnete pre
SuperSteer TM, dostávate do ruky
traktor s polomerom otáčania
2794 mm. Súčasťou superriaditeľnej nápravy je ovládanie ťažnej sily SensitrakTM. Je to systém,
ktorý zabraňuje pretočeniu kolies
prednej nápravy pri rozjazde na
plný plyn. Kontroluje otáčky kolies
traktora a rozpojením a spätným
zapojením pohonu 4WD zabraňuje
poškodeniu mačiny, rozhrabaniu
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Práve toto jednoduché používanie je to, čo Vám ponúka systém
EasyDriveTM. I toto CVT má vlastnosti toho veľkého. Tešte sa ...
Martin Mikulík
Farmsystems s.r.o.

