
Eno rotorski vrtavkasti zgrabljalniki 
Delovne širine 2,90 - 4,45 m



Zanesljivi rotorji za 
JF-STOLL zgrabljalnike

Vzmetni prsti so izdelani iz vzmetne 
žice debeline 9 mm, ki je bombirana z 
jeklenimi kroglicami. To zagotavlja dolgo 
življenjsko dobo  
in dvoletno  
garancijo.

JF-STOLL eno rotorski zgrabljalniki  
so narejeni iz robustnih in zanesljivih 
pogonov, ki zahtevajo minimalno 
vzdrževanje.

Zaprta krivulja
Jekleni ščit varuje krivuljo pred vdorom 
travinj. Preprosto nastavitev krivulje  
opravimo z vzvodom. S tem omogočimo 
zgrabljanje v vseh pogojih na različnih 
travinjah.

Snemljive roke zgrabljalnika
Snemljive roke omogočajo zgrablajniku 
hitro in enostavno pretvorbo v transportni 
položaj.

Transportni nosilec rok
Snemljive roke lahko  
fiksiramo na posebne  
transportne nosilce.

Tehnologija tangencialne  
postavitve rok
Tangencialna tehnologija pomeni, da  
roke niso postavljene pravokotno na  
center rotorja. To zagotavlja, da so roke 
pozicionirane optimano za nežno in 
učinkovito zgrabljanje.

R 420 DS



Eno rotorski vrtavkasti zgrabljalniki
Eno rotorski  
vrtavkasti zgrabljalniki 
R 285 DS
Delovna širina: 2,90 m

R 315 DS
Delovna širina: 3,15 m

R 365 DS
Delovna širina: 3,60 m

Eno rotorski  
vrtavkasti zgrabljalniki
R 420 DS
Delovna širina: 4,15 m

R 460 DS
Delovna širina: 4,45 m

Slika prikazuje R 460 DS, ki je  
opremljen z blažilcem in vzmetjo  
za enostavno dvigovanje zavese.



Eno rotorski zgrabljalniki z  
odličnim sledenjem tlem

R 420 DS

Gibljiv 3-točkovni priklop je standard za 
zgrabljalnike iz JF-STOLLa.  Na ta način 
lahko zgrabljalnik sledi tlem neodvisno od 
fiksnega 3-točkovnega priklopa traktorja. 

Sistem prav tako zagotavlja, da zgrab-
ljalnik sledi zavojem traktorja, kar daje 
dovolj prostora za krožne prehode tudi 
po  neravnih terenih. Ko dvignemo zgrab-
ljalnik, se avtomatsko postavi v nevtralno 
pozicijo, kjer se tudi zaklene. Zgrabljalnik 
R 460 DS ima blažilec tresljajev, kateri 
obsorbira tresljaje med dviganjem.

Gibljiv 3-točkovni priklop je oblikovan tako, 
da zgrabljalnik sledi traktorju ob zavijanju. 

Delovna višina
Delovno višino je mogoče  
enostavno prilagoditi s priročno  
ročico v bližini vpetja.

Gibljiv 3-točkovni priklop je standard.



Parkirni položaj
Demontažne roke morajo biti zložene na 
transportnem nosilcu. Varnostni obroč in 
zavesa za redi morata biti dvignjena. Po 
končani sezoni zgrabljalnik zasede malo 
prostora.

Enostaven dvig zavese za redi 
Zavesa zgrabljalnika se z enostavnim 
dvigom postavi v transportni položaj.  
R 460 DS  ima vzmet za pomoč pri dvigu 
(slika).

Nastavljiva zavesa za redi
Nastavljiva zavesa je narejena iz  
odpornega platna. Ojačana je z  
vgrajenimi ploščatimi vzmetmi in je 
nastavljiva za vse pogoje zgrabljanja.

Varnost pri transportu
Pri dvigu zgrabljalnika se ta avtomatsko 
postavi v centralni položaj. Pri transport-
nem položaju se lahko gibljivi priklop 
fiksira. To zagotovi varnost transporta in 
minimalno nihanje.

Optimalna postavitev napredne osi
Os je široka  in pozicionirana naprej od  
centra krivulje, kar omogoča  odlično 
sledenje tlem, s tem pa odlično kvaliteto 
zgrabljanja.

Enostaven priklop na traktor
Zgrabljanik se enostavno priklopi na  
traktor iz parkirnega položaja na 
3-točkovni priklop traktorja. 
To omogoča sprostitev gibljivega priklopa 
pri montaži in demontaži.



3-kolesni tandem
Da bi omogočili učinkovitejše delovanje 
stroja, se lahko montira 3- kolesni tandem. 
Dodatno prednje kolo je vrtljivo vpeto.

Oprema za hribovita področja
Pri zgrabljanju na ekstremno hribovitem 
področju, ta vzmet pomaga zadržati  
delovni položaj (blaži nihanja).

Prednje podporno kolo
Na gibljivem 3-točkovnem priklopu lahko 
vgradimo podporno kolo. Vrhnja povezava 
se opravi z verigo, ki omogoča gibanje.

Dodatna oprema

Varnostne table 
Zgrabljalnik je lahko opremljen s posebnimi 
varnostnimi tablami in odsevniki kot opcija.

4- kolesni tandem
4-kolesni tandem omogoča nežno  
prilagajanje zgrabljalnika, posebno  
na neravnih in vlažnih terenih.

Transportni položaj
Vsi zgrabljaniki imajo minimalno  
transportno širino. Ko se vse demontažne  
roke vzmetnih prstov postavijo v nosilec, 
je transporna širina samo 1.60 m  
(R 460 DS -1.90 m). 

R 285 DS v transportnem položaju – z rokami vzmetnih prstov v nosilcu za transport.
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JF-STOLL proizvaja vrtavkaste obračalnike 
z delovno širino od 4,5 m do 9 m.

JF-STOLL proizvaja vrtavkaste zgrabljalnike 
delovne širine od 2,9 m do 8 m.

JF-STOLL precizni silažni kombajni imajo 
širino pobiralne naprave od 1,6 m do 3,1 m. 
(možno priključiti kosilnik, več redno  
koruzno enoto, Pick Up). 

Proizvodni program JF-STOLL mešalnih 
vozov ima kapacitete volumna od 6,5 do 
45 m3.

Z uporabo JF-STOLL strojev izboljšate tako 
tehnične kot finančne rezultate poslovanja.

Silažni kombajn priključen na prikolico iz 
JF-STOLLa omogoča delo enega človeka 
pri veliki kapaciteti.

JF-STOLL ima kosilnike za vse vrste travinj. JF-STOLL kosilniki imajo delovno širino 
od 1,7m do 12 m. Imajo možnost širokega 
raztrosa, enojne ali dvojne redi.

JF-STOLL je prvi razvil vlečen trojni  
 kosilnik z širino 12 m. 

JF-STOLL prodajni program
- od polja do pridelkov
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Tehnični podatki  R 285 DS R 315 DS R 365 DS

Delovna širina  2,90 m 3,15 m 3,60 m

Premer rotorja  2,40 m 2,65 m 2,95 m

Št. rok na rotorju/  vzmetnih prstov na roki  8/3 9/3 10/4

Snemljive roke DA DA DA

Transportna  širina 1,60 m 1,60 m 1,60 m

Tangencialno vpetje rok DA DA DA

Tip priklopa 3-točkovni priklop 3-točkovni priklop 3-točkovni priklop

Zaprta krivulja - - -

Prednje podporno kolo Opcija Opcija Opcija

Traktor, minimum 15 kW/ 20 KM 15 kW/ 20 KM 18 kW/ 25 KM

Širokokotni kardan 540 (min-1) 540 (min-1) 540 (min-1)

Napredna os DA DA DA

Centralna nastavitev višine DA DA DA

3 kolesno podvozje - - Opcija

4 kolesno podvozje - - Opcija

Blažilec - -- -

Pnevmatike 15/6.00-6 15/6.00-6 16/6.5-8

Teža 275 kg 340 kg 405 kg

 

R 420 DS R 460 DS

Delovna širina 4,15 m 4,45 m

Premer rotorja 3,20 m 3,50 m

Št. rok na rotorju/vzmetnih prstov na roki 12/4 12/4

Snemljive roke DA DA

Transportna  širina 1,60 m 1,90 m

Tangencialno vpetje rok DA DA

Tip priklopa 3-točkovni priklop 3-točkovni priklop

Zaprta krivulja DA DA

Traktor, minimum 26 kW/ 35 KM 33 kW/ 45 KM

Hitrost kardana 540 (min-1) 540 (min-1)

Prednje podporno kolo Opcija Opcija

Napredna os DA DA

Centralna nastavitev višine DA DA

3 kolesno podvozje Opcija -

4 kolesno podvozje Opcija Opcija

Blažilec - DA

Pnevmatike 18/8.5-8 16/9.9-8

Teža 450 kg 526 kg

 Nekatere fotografije prikazujejo produkte z dodatno opremo. Poglejte cenik dodatne in standardne opreme. 
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije in specifikacij brez objave. Možnost napak pri tiskanju.


