ВАША ІДЕАЛЬНА СІВАЛКА
ТЕПЕР СТАЛА РЕАЛЬНІСТЮ

Сівалка точного висіву підібрана найкращим знавцем
вашого поля: ВАМИ

ЗМІСТ

СЕКЦІЇ

РАМА з ПЕРЕДНІМ
СКЛАДАННЯМ

РАМА без
СКЛАДАННЯ

РАМА з ВЕРХНІМ
СКЛАДАННЯМ

СЕКЦІЇ Н-І МОЖУТЬ ВСТАНОВЮВАТИСЯ МАЙЖЕ НА ВСІ ІСНУЮЧІ РАМИ СІВАЛОК. БУДЬ-ЯКІ РАМИ
І РЯДИ H-I МОЖНА ПОЄДНУВАТИ В БУДЬ-ЯКИХ КОМБІНАЦІЯХ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ВАШИХ ЦІЛЕЙ

Секції LaserPro 1 були розроблені
«з нуля» з метою відповісти на
питання, що були озвучені
прогресивними виробниками, які
використовували технології
посіву від Precision Planting, що
випереджали розвиток посівної
техніки, яка використовувалася
на їх полях. Відтепер секції
LaserPro 1 від Harvest International
грають на випередження.

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ ТОЧНОСТІ

LaserPro1 спеціально розроблені для:
• DeltaForce, vSet Classic/2/Select, mSet
• 1.6/1.9/3bu хупери, FurrowJet, SpeedTube, Multi-Hybrid,
vDrive інсектицид,
• vApply HD, різноманітні закриваючі колеса & очисники ряди & та багато
іншого

Надвузькі ряди
LaserPro1N
розроблені для
міжрядь 25-20см
без втрати
міцності і точності

LaserPro1: 35см min міжряддя
LaserPro1N: 25см min міжряддя
LaserPro1N-TR: 20см min міжряддя (twin row)

ОСОБЛИВОСТІ:
Клиновидна UltraDuty втулка
Сухо-змащений полімер; швидке налаштув.

Високопружна сталь, лазерна різка
Безпрецедентна повторюваність

Паралелограм BattleArms™
Підтримується 1" надміцним валом

Вбудовані DeltaForce кронштейни
Інтегроване регулюв. копіюючих коліс
Швидке налашт. кута коліс відносно дисків

Бокове вирівнювання копіюючих коліс
Кронштейн QuickRelease™
Знімайте закриваючі колеса швидко

Бокове вирів-ння закриваючих коліс
Нова формула PowderGuard Plus™
Тривале використання & легка очистка

Стандартні не метричні сервісні болти
Стандартні копіюючі колеса
Модернізація до 2.5" & 3" MudSmith

Хромований захист висівної трубки
Опціональна підтримка міні-хупера
Кронштейни висівних бачків

Опціональні кронштейни vApply HD

Нові 1.2 BU висівні бачки для TWIN ROW
Включають кронштейни кріплення

Рами UltraPlant стали гарним
вибором для виробників, які
шукали сівалку точного висіву,
розроблену саме для їх потреб.
UltraPlant надійні, універсальні,
передові в своєму класі рами, які
ідеально підходять для будь-яких
систем точного посіву.

Кожна модель UltraPlant включає:

UltraPlant розроблений, щоб задовільнити

Всі необхідні кріплення ряду і U-болти

зростаючий попит на операції точного

Кріплення насіннєпроводів

посіву. Із секціями LaserPro1, UltraPlant

Вакуумні порти всередині рами

досягає

найвищих

рекомендованих

Датчик робочого положення & проводка PDM

швидкостей посіву на різних ландшафтах і

Ущільнення і патрубки для вакуумних шлангів

в різних польових умовах. З можливістю

Зовнішня сталева гідравлічна лінія

обирати всі стандартні міжряддя 35 – 70см

Консоль управління гідравлікою сівалки

& різні варіанти загрузки посівного

Гідравлічні замки фіксації рами
Кронштейни вакуумних вентиляторів
Транспортні колеса & гідроциліндри

матеріалу,
Для любого міжряддя від
Для любого міжряддя від
35см. Міні-хупери або
20см. Тільки міні-хупери
бачки на ряд

перед

UltraPlant

будь-якими

не

зупиняється

викликами,

зробити свою роботу якісно.

щоб

К-ТЬ
РЯДІВ

МІЖРЯДДЯ

К-ТЬ
КОЛІС

СКЛАДАННЯ //
ЗГИНАННЯ

РОБ. ШИРИНА
(А) // ТРАНС. (В)

РОБ. ДОВЖ. (С)
// ТРАНС. (D)

ТИП ЗЧІПЛЕННЯ

ПОЛОЖЕННЯ
КОЛІС

ПЕРЕЛІК ХАРАКТЕРИСТИК
Всі характеристики нижче включені в усі базові UltraPlant моделі
Задній гідророзподільник

Вакуумна труба в крилі

Для підняття/опускання/складання

9” x 5” x 3/8”

Датчик робочого
положення сівалки

Рама
HD 7” x 7” x 3/8”

Вбудовані вакуумні порти
Для зменшення довжини зовнішніх шлангів

Кронштейн вакуумного вентилятора

Підключається до монітору 20/20

2 кронштейнив базовій комплектації
3-ій кронштейн потрібен для деяких моделей

Гідравлічний замок Grab&Go
Надійнафіксація в транспортному положенні

Точки згинання на крилах

Передній гідророзподільник
Для зчеплення,& фіксації замка
та управління маркерами

Приблизно12° вгору/вниз згин

Зовнішня сталева гідравлічна магістраль
Легке обслуговування& підвищенеохолодження масла

Змінне зчіплення
Можна змінити з 2 pt на Hammer

Центральні колеса MuckMaster
Консоль управління гідравлікою в кабіні

Зручна, підключення 3-ьох роз`ємів

Екстра широкий протектор [420 55R 22.5]
Стандарт для 40' FR моделей і вище

Powderguard Plus™

Нова формула зносостійкоїфарби
Легко миється & довгий строк служби

Всі рами мають 66 см кліренс над подвійним розкриваючим диском коли сівалка піднята в робочому положенні

Консоль управління гідравлікою

Вбудовані вакуумні порти

Кронштейни шлангів

Зовнішня сталева гідравл.магістраль Платформа для монтажу дод. систем

ПЕРЕЛІК ОПЦІЙ
Резервуари на рамі
1140 л бак для рам з СЦП, моделі 30' & вище
1900 л бак для рам з СЦП, моделі 40' & вище
Платформа для баку 3800 л і/абобаку Montag на 6 тон

Комплект насіннєпроводів

Маркери/ Грузи

Алюмінієві насінневі труби для рам 40’ & 60’ Грузи рекомендовано коли маркеризняті

С-ма центральної подачі (СЦП)

Здвоєний бак по 1140 кг, одинарний бак для моделей 20'
Розширення баку до 4500кг для Serie2 PB60’
Різні варіанти платформ

Заднє зчеплення

Доступне для міжряддь 30’ і більше
Для вузьких рядів по запиту

Вузол вакуумного розподільника
Легке підключення вакуумної труби до центральних секцій

Здвоєний бак СЦП
Нова опція 4500кг бак

Маркери /
Кронштейни грузів

LaserPro 1 / 1N Секції

Центральні колеса
Доступні гусениці для моделей 40' & 60'

40’ & 60’ Гусениці
16,75’ або 20’ CAMSO гусениці

Резервуари на рамі
(СЦП + 1900л)

Стандартніабо вузькі для міжряддя 20см і більше
Наявні кріплення для1.6bu або 3bu насін. бачків

Вузол вакуумного
розподільника

Рами без складання від H-I
дозволяють легко зібрати малу
сівалку для господарства любої
величини. Доступні як з 3-ьох
точковим зчіпленням так і
причіпні моделі. PowerPlant
прості, зрозумілі рами, з якими
легко виконати мультигібридну
технологію на звичайній 4-ьох
рядній сівалці в поєднанні з
внесенням добрив, та ін.

PowerPlant рама сумісна з будь-якими рядами
Міжряддя, яке дозволяють ваші ряди

Причіпна або 3-х точкова зчіпка
Вакуумний розподільник
Mercury вимикач
Копіюючі колеса
Дорожні вогні
190 – 570 л бак опціонально

10’ PowerPlant / 6ряд. міжряддя 50см
1.6bu бачок / 2 баки по 380л для рідких

Новинка від H-I – інноваційна
рама з верхнім складанням.
Сконструйована з революційним
надрамним UltraLift циліндром для
максимальної міцності і
опціональним HydraFlex
циліндром на крилі для
неймовірного 18° верхнього
згинання. Пристосована до
широкого діапазону міжрядь,
спроектована для точності.
UltraLift – це майбутнє сівалок з
верхнім складанням.

ДОСТУПНІ МІЖРЯДДЯ

Стандартна 3-х точкова зчіпка
Інтегрована вакуумна труба
Mercury вимикач
Дорожні вогні
1140кг одинарний бак СЦП
Опціонально копіюючі колеса
Циліндр HydraFlex на крилі

UltraLift циліндр
18° ЗГИНАННЯ ВГОРУ
(з HydraFlex циліндром)

ОДИНАРНИЙ БАК
СЦП НА РАМІ

ІНТЕГРОВАНА ПРИЖИМНА
ГІДРАВЛДІКА

12° ЗГИНАННЯ ВНИЗ

90см TWIN ROW LaserPro1N-TR з 1,2bu бачками

HARVEST INTERNATIONAL, INC – сімейний бізнес заснований в США
МИ НАПОЛЕГЛИВІ В СВОЇЙ ЦІЛІ ПОСТАВИТИ ІННОВАЦІЙНІ ПРОДУКТИ, ЯКІ ПРИНЕСУТЬ НАЙБІЛЬШУ ЦІННІСТЬ НАШИМ ЗАМОВНИКАМ

НАША ІСТОРЯ
Сім’я Фрізен у виробництві з 1963 як
засновники Meridian Industries. В 1988
компанія “Friesen of Iowa” була заснована
у Шторм Лейк, Айова, Гарі і Байроном
Фрізенами. Вони були лідерами в області
виробництва зернових шнеків і стали
широко відомими завдяки своїм
зерносховищам. В 2004 Гарі і Байрон
продали Friesen USA іншій корпорації.
Harvest International була заснована в 2007 і
очолена Джефом Сівінскі і Байроном
Фрізеном, які принесли інноваційність, якість
і довіру замовників зі свого попереднього
виробництва. В 2009 Гарі Фрізен приєднався
до команди. В 2011 новий завод компанії був
побудований в Шторм Лейк. Всі продукти, які
випускалися заводом мали неперевершену
якість.

В травні 2017 ми продали наш підрозділ
зернових шнеків і стрічкових конвеєрів через
напрямок виробництва рам і висівних секцій
сівалок, що стрімко розвивався. Сьогодні
Harvest International спрямований як ніколи
на виробництво високоякісного обладнання,
яке є лідером у своїй галузі, і вирішує реальні
проблеми в полі.

НАША МІСІЯ
Harvest International прагне забезпечити
безпрецедентну якість обладнання і сервісу.
Ми відстоюємо ідею того, що виробник має
використовувати
гарно
спроектоване
обладнання, яке може витримати всі виклики
сучасного сільського господарства. З кожним
шматочком метала, який залишає наші двері,
ми хочемо принести додаткову цінність діям
виробника.

