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FANTINI jest wiodącym producentem przystawek do zbioru kukurydzy i słonecznika, które mogą
współpracować ze wszystkimi markami i modelami kombajnów.
Dynamiczny rozwój firmy potwierdza zdolność do zaspokajania potrzeb nawet najbardziej
wymagających klientów. Cechą charakterystyczną wyróżniającą Fantini S.r.l. na tle producentów
kombajnów dostarczających podobnych, ale standardowych produktów, jest wypracowana przez lata
doświadczeń uniwersalność wyrobów.
FANTINI powstała w 1968 roku i od założenia zlokalizowana jest w Medole, w prowincji Mantua
(północne Włochy), 120 km od Mediolanu. Teren firmy obejmuje 20 000 m2, z czego 8 000 zajmuje
hala wyposażona w nowoczesne maszyny i urządzenia.
Kluczową cechą wyrobów FANTINI jest wysoka jakość i trwałość. Każdy komponent jest poddany
gruntownej kontroli przed skierowaniem na linię montażową i lakiernię. Kadra techniczna stanowiąca
dział badawczo-rozwojowy nadzoruje zarówno procesy konstrukcji, jak również produkcji wyrobów.
Nabyte przez nią bogate doświadczenie umożliwia realizację wszelkich zmian i prototypów w celu
zaspokojenia potrzeb klientów, zgodnie z najwyższymi standardami w zakresie jakości, trwałości
i niezawodności.
Obecnie FANTINI eksportuje 97% swojej produkcji na rynki całego świata, przy udziale rozbudowanej
sieci autoryzowanych dealerów. Wyroby FANTINI są eksponowane na najważniejszych wystawach na
całym świecie.

Wałki przekładni – wyposażone w 16
wpustów
Napęd jest przenoszony przez wałki
wielowypustowe
o
dużej
średnicy
zapewniającej wyjątkową wytrzymałość.

Zespół zrywający – długość wałków
zrywających
Wałki o ponadprzeciętnej długości – 530 mm –
pozwalają na wyższą prędkość zbioru nawet
wyległego plonu.

Zespół zrywający – smarowanie wałków
Dogodne położenie miejsca smarowania
łożysk - na początku wspornika wałka zapewnia
łatwość
operacji
nawet
w warunkach polowych.
Smarowanie musi być przeprowadzane co 8
godzin pracy.

Zespół zrywający – regulowane noże
Każdy wałek zrywający został wyposażony w 4
obustronne, regulowane noże wykonane ze
stali pokrytej węglikiem wolframu.
Regulowane i wymieniane w prosty sposób
noże umożliwiają łatwy zbiór i wstępne
rozdrobnienie łodyg.
Nóż odcinający zapobiega owijaniu się trawy
wokół wałka.

Zespół zrywający – spiralne wałki
Na początku każdego wałka zrywającego
zamontowane są spiralne wałki stożkowe,
które wspomagają wprowadzanie obrywanych
łodyg.

Zespół zrywający – hermetyczne przekładnie
zanurzone w kąpieli olejowej
Wykonane z aluminium obudowy przekładni
zawierają stalowe zębatki utwardzone przy
wykorzystaniu nowoczesnej technologii.
Wbudowane mokre sprzęgło zabezpiecza
zębatki i zapewnia wyjątkową wytrzymałość
i bezpieczeństwo.

Zespół zrywający - siekacz łodyg
Siekacz łodyg jest napędzany przez
przekładnię główną i jest montowany
w środkowej części zespołu zrywającego, co
zapewnia rozdrabnianie łodyg na całej
długości walców. Wyposażony jest w 2
dwustronne noże tnące, wykonane z węglika
wolframu, które zapewniają perfekcyjne
cięcie.
Siekacz może być zakupiony w późniejszym
terminie, lecz jego montaż powinien
przeprowadzić wyspecjalizowany personel.

Zespół zrywający – siekacz łodyg: aktywacja
i dezaktywacja
Każdy siekacz łodyg może być włączony lub
wyłączony przy pomocy standardowego
klucza.

Zespół zrywający – zamknięte łańcuchy
zbierające
Łańcuchy zbierające charakteryzują się
zamkniętą konstrukcją, co podwyższa
niezawodność zespołu zrywającego (brak
ogniw łączących wyklucza przypadkowe
zerwanie łańcucha).

Zespół zrywający
łańcuchów

–

system

regulacji

Naciąg
łańcucha
jest
automatycznie
regulowany poprzez napinacz sprężysty
wykonany ze stalowych zębatek. Zapewnia on
długą żywotność z gwarancją optymalnego
funkcjonowania w każdych warunkach zbioru.

Płyty zrywające – regulacja
Płyty zrywające są regulowane silnikiem
elektrycznym i sterowane z kabiny kombajnu.
Pozwala to na dostosowanie odległości
pomiędzy płytami odpowiednio do różnej
wielkości łodyg i kolb kukurydzy.
Taki system zmniejsza straty zbieranego ziarna
oraz
zapewnia
optymalną
wydajność
przystawki.

Płyty zrywające – wskaźnik odległości
Odległość pomiędzy płytami zrywającymi
wskazuje wskaźnik umieszczony w miejscu
widocznym podczas pracy.

Napęd
–
zrywającymi

napęd

między

zespołami

Zespoły zrywające połączone są przez
podwójny łańcuch i parę teleskopowych
wałków.
Rozwiązanie to pozwala na idealne
dostosowanie każdego zespołu zbierającego
oraz łatwy i szybki demontaż.

Napęd – nowe napędy ze stożkowymi
przekładniami
kątowymi
i
wałami
przegubowymi
Koła zębate, łańcuchy i napinacze, które
zawsze
wymagały
kontroli,
regulacji
i smarowania, należą do przeszłości.
Nowy system opiera się na stożkowych
przekładniach
kątowych
i
wałach
przegubowych, zapewniając bezobsługowość
oraz sprawiając, że działanie przystawki jest
bardzo bezpieczne, ciche i trwałe.

Napęd – boczne przekładnie
Opcjonalnie możemy wyposażyć heder
w łatwo wymienne przekładnie, aby lepiej
dostosować się do szybkości zbioru adoptując
przystawkę do innej marki kombajnu.

Przystawka w zależności od ilości rzędów
napędzana jest przez 1 lub 2 wałki.

Ślimaki boczne - w kształcie stożka
Dzięki swojej pozycji i niewielkiemu kątowi
nachylenia są niezbędne w trakcie zbioru
wyległych zbóż. Ślimaki są napędzane
w sposób ciągły przez pas, co sprawia, że taki
system jest prosty w obsłudze i trwały.
Ślimaki mogą być dostarczone jako zestaw do
samodzielnego montażu.
Naciąg pasa jest szybki i
przeprowadzenia nawet na polu.

łatwy

do

Boczne osłony są podnoszone, aby w łatwy
sposób
można
było
przeprowadzić
konserwację i oczyszczanie maszyny.

Ślimak centralny
Odpowiednio zaprojektowana średnica wału
i wstęga ślimaka zapewniają doskonałe
podawanie
zebranego
materiału
na
przenośnik pochyły kombajnu. Skok śruby
ślimaka jest zwiększony w części środkowej,
co gwarantuje równomierne przemieszczanie
kukurydzy na całej szerokości przenośnika
kombajnu.

Układ hydrauliczny – zawór bezpieczeństwa
Układ hydrauliki zapewnia rozkładanie
i składanie adaptera ze stałą prędkością po
obu stronach.
Przy nagłym spadku ciśnienia zawór
bezpieczeństwa zapobiega przed upadkiem
składanych boków.

Zestaw adaptacyjny – regulowana ramka dla
wszystkich typów kombajnów
Zestaw montażowy z regulacją pochylenia
przystawki instalowany w prosty i szybki
sposób na każdym typie i marce kombajnu.
Również wały napędowe są uniwersalne
i mogą być montowane do wszystkich modeli
kombajnów.

Rozdzielacze i osłony z tworzyw sztucznych
Rozdzielacze i osłony z tworzywa sztucznego
nie wymagają konserwacji oraz nie ulegają
uszkodzeniom. Pozwalają na łatwiejszy
i szybszy poślizg wyległego plonu, co
przyczynia się do mniejszych strat kolb
w trakcie zbioru.
Dzioby z tworzyw sztucznych są bardziej
elastyczne od metalowych co zapewnia
większą odporność na uszkodzenia oraz
dłuższą żywotność.
Pokrywy z tworzyw sztucznych dostępne są
w modelach o rozstawie rzędów 70-75-80 cm.

Rozdzielacze i osłony z tworzyw sztucznych
Szczególnie długie rozdzielacze są pożądane
przy zbiorze wyległego plonu.
Metalowe osłony zostały zastąpione
tworzywem sztucznym.

Rozdzielacze i osłony
W sztywnych przystawkach rozdzielacze
możemy przestawić w pozycję transportową.
Prosty i nieskomplikowany zawias umożliwia
łatwe otwarcie osłony, a także praktyczny
dostęp do konserwacji elementów roboczych.
Specjalna blokada zawiasu uniemożliwia nagłe
zamknięcie osłony podczas konserwacji.

Połączenia napędów
Przystawki składane rozkładamy i składamy
bezpośrednio z kabiny kombajnu bez
wcześniejszej interwencji operatora.
Połączenie składanych ślimaków, napędu
zrywaczy odbywa się automatycznie poprzez
samonaprowadzające się sprzęgi.

Dane techniczne przystawek do zbioru kukurydzy FANTINI
Przystawki sztywne FANTINI LO4
Liczba
rzędów
4
5
6
8
9
10
12
12

Rozstaw rzędów

Szerokość
transportowa

Masa

70–75-80 cm
70-75-80 cm
70-75-80 cm
70-75-80 cm
70-75-80 cm
75 cm
75 cm
45 cm

315 cm (75 cm)
390 cm (75 cm)
465 cm (75 cm)
615 cm (75 cm)
690 cm (75 cm)
770 cm
920 cm
585 cm

1200 kg
1600 kg
1850 kg
2450 kg
2750 kg
3000 kg
3500 kg
2700 kg

Masa
z rozdrabniaczem
łodyg
1450 kg
1850 kg
2050 kg
2700 kg
3100 kg
3400 kg
4000 kg
-

Przystawki składane hydraulicznie FANTINI LH4
Liczba
rzędów

Rozstaw rzędów

Szerokość
transportowa

Masa

5
6
7
8
9
10
12
12

70-75-80 cm
70-75-80 cm
70-75-80 cm
70-75-80 cm
70-75-80 cm
75 cm
75 cm
45 cm

250 cm (75 cm)
315 cm (75 cm)
382 cm (75 cm)
335 cm (75 cm)
382 cm (75 cm)
380 cm
440 cm
382 cm

1800 kg
2080 kg
2400 kg
2600 kg
2950 kg
3200 kg
3700 kg
3200 kg

Masa
z rozdrabniaczem
łodyg
1950 kg
2250 kg
2700 kg
2900 kg
3300 kg
3600 kg
4200 kg
-

