
DEWULF TORRO 
2-řádkový tažený 
sklízeč brambor



Sklízeč brambor Torro je vybaven oscilační vyorávací 
jednotkou s rychlovýměnným systémem. Tento systém 
umožňuje výměnu vyorávacích jednotek za pouhých 15 
minut.
Patentovaný systém “Inclino Master®” byl vyvinut f. 
Dewulf aby se předešlo ekonomickým ztrátám a ztrátám 
kvality produktu z důvodu jeho poškození. Tento 
inovativní, volitelný systém průběžně měří, kontroluje a 
udržuje rovnoběžnost a hloubku  sklízecí jednotky ve 
vztahu k okolnímu terénu.

1. prosévací pás má délku 3.200 mm. Na přání pás může 
byt pohaněn hydraulicky, což umožňuje 100% kontrolu a 
plynulou změnu  jeho rychlosti. Pás je vybaven mecha-
nicky pohaněným vytřasadlem s možnosti manuálního 
nastavení intenzity vytřásaní (na přání nastavení intenzity z 
kabiny traktoru). 1. prosévací pás je k dispozicí s roztečí 
36, 40, 44 nebo 50 mm. 
2. prosévací pás je dlouhý 2.400 mm a má dně rychlosti 
otáčení. Tento pás je k dispozicí s roztečí 32, 36, 40 nebo 
44 mm.

Zakřivený naťový dopravník sklízeče Torro je 
jedinečný na trhu. V důsledku této konstrukce padací 
výška produktu je snížená na absolutní minimum a 
současně minimální množství natě zůstane neoddělené. 
Intenzitu a efektivitu oddělování natě lze nezávisle 
nastavit u každého přidržovače a současně lze pomocí 
mechanické rukojeti provést společné nastavení.

Pneumatiky
V základní výbavě
Levá: Trelleborg 600/55 R26,5
Pravá: Trelleborg 600/55 R26,5
Na přání 1:
Levá: Trelleborg 850/45 R30,5
Pravá: Trelleborg 850/45 R30,5
Na přání 2:
Levá: 2 x Mitas 320/85 R38
Pravá: Trelleborg 850/45 R30,5

Sklízeč brambor Torro je vybaven bunkrem o 
kapacitě 5,5 t se dvěma rychlosti vyprazdňování. 
Kapacita bunkru může byt zvětšená na 6 tun 
pomocí volitelného zařízení pro optimalizací nakládaní. 
Pro šetrné vyskladnění produktu sklízeč může byt 
vybaven mechanicky nebo hydraulicky ovládaným 
skluzem. Na přání stroj lze ještě vybavit zařízením 
pro vyskladnění za jízdy.

2. separační jednotka s ježkovým pásem má délku a 
šířku 1.350 mm. Rychlost otáčení lze nastavit jak z 
kabiny traktoru, tak od přebírací plošiny. V základní 
výbavě jednotka má 2 odváděcí válce. Pro lepší        
odstranění hrud a kamenů na přání stroj lze ještě 
vybavit hydraulicky poháněným oběžným prstovým 
hřebenem se třemi radami pogumovaných prstů.

Přebírací stůl nabízí dostatečné místo pro min 7 osob. 
Přebírací dopravník na obou stranách přebíracího stolů 
je vybaven odpadními trychtýři. Nastavení přebíracího 
dopravníku a ježkových separačních jednotek lze   
provádět od přebírací plošiny pomocí uživatelský 
přívětivé ovládací jednotky. Na přání přebírací dopravník 
lze ještě vybavit třídící jednotkou a pevným odváděcím 
válcem. 

1. separační jednotka s ježkovým pásem má délku 2.000 
mm a šířku 1.500. Rychlost otáčení lze nastavit jak z 
kabiny traktoru, tak od přebírací plošiny. Pro zajištění 
rychle a šetrné sklizně sklízeč v základní výbavě má 3 
odváděcí válce. Na přání výšku válců lze nastavovat 
elektronicky.


