
ДОБРЕ ДОШЛИ В СВЕТА НА ОТЛИЧНИТЕ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ КАЧЕСТВА

СВЕТОВНА ИНОВАЦИЯ



Италианската индустрия представя световния лидер 
сред адаптерите за царевица.



DRAGO GT, НОВАТА ГРАНИЦА ПРИ АДАПТЕРИТЕ ЗА ЦАРЕВИЦА
DragoGT е създаден чрез уникална технология, разработена във високотехнологичен завод, 
в резултат на неспирна изследователска и експериментална дейност.

УНИКАЛНИ В ЦЯЛ СВЯТ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ КАЧЕСТВА
DragoGT е оборудван с няколко патентовани изключителни особености, две от които са:
• автоматични саморегулиращи се окачени пластини
• двоен раздробител за стъбла Ефект „Ножица“
Благодарение на отличните експлоатационни качества на DragoGT ще постигнете нови нива 
в производителността и качеството на прибиране на реколтата, а оттам и нарастване на 
печалбата.

OLIMAC, НЕСПИРНИ ИНОВАЦИИ
Повече от шестдесет години Olimac проектира и произвежда единствено машини за жътва на 
царевица. Тази особеност е единствена в света и е позволила на компанията да се фокусира 
върху научни изследвания и непрекъснати технологични иновации: резултатът е представен 
от гамата адаптери за царевица Drago, които работят на всички полета по света.



Нарастващи печалби: DragoGT може да 
прибере всичко от полето без загуби.



Единствен в света, оборудван
с автоматични саморегулиращи се окачени пластини.

ОКАЧЕНИ ПЛАСТИНИ
Пластините са оборудвани със 
специално приспособление за окачване, 
омекотяващо удара на кочаните в 
пластините: кочаните се отделят по-
нежно, като не се губи зърно между 
пластините и кочаните не отскачат.
ПРЕДИМСТВА: прибиране на 
реколтата без загуби, по-голяма 
производителност.

БЕЗ НАСТРОЙКИ - ПО-БЪРЗА РАБОТА
Не се налага операторът да прави настройки, поради което работата е по-бърза, по-прецизна и по-качествена.

САМОНАГЛАСЯЩИ СЕ ПЛАСТИНИ
Пластините се отварят автоматично 
според различния диаметър на стъблата. 
Автоматизацията работи независимо за 
всеки ред. Не се налага операторът да 
прави настройки.
ПРЕДИМСТВА: пълно прибиране 
на реколтата без загуби, по-голяма 
производителност. 

ПО-ДЪЛГИ
ВАЛЦИ ЗА СТЪБЛА
Валците за стъблата са по-дълги в  
сравнение със стандартните адаптери, 
което позволява по-ниска периферна 
скорост на въртене и води до по-
внимателно отделяне на кочана от 
стеблото.
ПРЕДИМСТВА: перфектно притискане 
на стъблото, прибиране на реколтата 
без загуби.



Ненадминати експлоатационни 
качества. Drago GT увеличава
вашата производителност и намалява 
работния стрес.



Погледнете сравнението със стандартните адаптери за 
царевица.

ПЛАСТИНИ ВАЛЦИ ЗА СТЪБЛА

СТАНДАРТНИ АДАПТЕРИ 
ЗА ЦАРЕВИЦА

СТАНДАРТНИ АДАПТЕРИ 
ЗА ЦАРЕВИЦА

СТАНДАРТНИ АДАПТЕРИ 
ЗА ЦАРЕВИЦА

ПЛАСТИНИ БЕЗ
ОКАЧВАНЕ

ПЛАСТИНИ С
ОКАЧВАНЕ ФИКСИРАН ОТВОР АВТОМАТИЧЕН 

ОТВОР
ВАЛЦИ СЪС 

СТАНДАРТНА 
ДЪЛЖИНА

ПО-ДЪЛГИ 
ВАЛЦИ

кочаните се удрят 
силно в дънните 
пластини и се 
отделят с усилие.

Не се променя
при различен 

диаметър
на царевичните 

стъбла. Може да 
бъде променен само 

от оператора,
но по време на 
работа остава 

фиксиран.

Стандартна 
периферна скорост 

на въртене.

ПРЕДИМСТВА:
дънните пластини 
са оборудвани 
със специално 
приспособление за 
окачване, способно 
да намали удара 
по кочаните, така 
отделянето става по-
внимателно
и няма загуба на 
зърно, и отскачането 
на кочани.

НЕ СЕ ИЗИСКВА НАМЕСАТА НА ОПЕРАТОР.
РАБОТА БЕЗ СТРЕС.

Постоянно се променя 
при различен диаметър 
на царевичните 
стъбла, като работи 
независимо за всеки 
рог.
ПРЕДИМСТВА:
пълно прибиране на 
реколтата без загуби, 
перфектно притискане 
на стъблото, по-висока 
продуктивност.

По-ниска периферна 
скорост на въртене. 
ПРЕДИМСТВА: 
по-внимателно 
отделяне
на кочаните от 
растението, прибиране 
на реколтата без 
загуби.



По-висока ефективност при екстремни 
условия на работа.
Drago GT може да прибере всичката 
полегнала царевица.



Изключителен голям-размерен шнек и по-нисък работен ъгъл.
ГОЛЯМ-РАЗМЕР НА ШНЕКА И
НИСКОПРОФИЛНА
КОНСТРУКЦИЯ 
DragoGT е снабден с нов размер на шнек 
(Ø 500 мм, най-големият в сектора), 
който позволява по-голяма скорост 
на придвижване при полегнала и при 
суха царевица, така че да се избегне 
задръстването и загубата на зърна. 
Трансмисията на шнека се осъществява 
от цилиндрична предавателна кутия 
в маслена баня, която няма нужда от 
поддръжка. Вашият комбайн ще работи с 
най-висока производителност.
Страничните шнекове и нископрофилната 
конструкция позволяват цялостно 
прибиране на реколтата дори при 
нискоразположени или висящи кочани.

САМО 18°
РАБОТЕН ЪГЪЛ
В работно положение наклонът на рогата към 
земята има много по-малък ъгъл в сравнение с 
другите адаптери за царевица: благодарение на 
тази особеност прибирането на полегналата 
царевица вече няма да е проблем.
Ниският наклон на рогата предпазва кочаните 
от отскачане.

100% КАЧЕСТВО
Всички механични части на DragoGT се контролират от усъвършенствани 
измервателни инструменти, които проверяват точния размер. Тази система 
позволява достигане на по-високо качество, както и перфектно и дълготрайно 
функциониране на адаптера.

РЕГУЛИРУЕМИ ВРЪЗКИ: 
DRAGO GT
ВИНАГИ РАБОТИ ПРИ 18°
DragoGT може да поддържа работно 
положение от 18° с всеки тип или марка 
комбайн. Регулируемите връзки на 
DragoGT позволяват поддържане 
на оптимално работно положение, 
независимо от височината на гумите 
на комбайна.

Хипер-размерен шнек

Цилиндрични предавки на шнека в маслена баня



На всички царевични полета по света,
с всякакви видове и марки комбайни.





Единствена в света технология, способна да гарантира 
повече мощност и надеждност.
ПРЕДАВАТЕЛНИ КУТИИ
ОТ ЛЕКА СПЛАВ 
Olimac, благодарение на изключителната 
си технология, е разработила предавателни 
кутии от лека сплав: теглото на машината 
е намалено, докато здравината ѝ е 
увеличена. Изключителен резултат, 
предлаган единствено от DragoGT.

ВЛЕЗТЕ В ЕКСКЛУЗИВНИЯ КЛУБ НА 
DRAGO
Вдигнете класата и извършвайте по-
продуктивна и печеливша работа, 
благодарение на иновативна и 
единствена в света технология.

ДВОЙКИ КОНУСНИ ЗЪБНИ
КОЛЕЛА: ПОВЕЧЕ
МОЩНОСТ И ПО-МАЛКО ШУМ 
DragoGT е оборудван с двойки 
конусни зъбни колела,използвани при 
автомобилите, които позволяват пълно 
предаване на мощността и гарантират по-
тиха работа в сравнение с традиционните 
трансмисии, използвани при всички 
останали марки адаптери.

ЧЕТИРИ
СЪЕДИНИТЕЛЯ
ЗА ВСЕКИ РЕД 
Стандартните адаптери имат само 
един съединител, който се задейства при 
различни движения.
DragoGT, има четири съединителя за всеки 
рог. Тези четири съединителя имат 
различно калибриране, като всеки е точно 
отговарящ на специфично движение.
Всичко това гарантира по-добри 
експлоатационни качества и безопасност.



РАЗДРОБЯВАНЕТО Е ПО-
ФИНО В СРАВНЕНИЕ С
ДРУГИТЕ РАЗДРОБИТЕЛИ
Единствен в света, DragoGT е снабден с двоен 
раздробител Ефект „Ножица“: на всеки ред има 
четири работещи остриета. Две от тях работят от 
едната страна, другите - от другата, но с обратно 
въртене. Благодарение на това патентовано 
устройство стъблата са двойно раздробявани, а 
резултатът е по-къси и по-фини частици, разлагащи 
се по-лесно в почвата.

ИЗИСКВА ПО МАЛКО МОЩНОСТ
Този двоен раздробител Ефект „Ножица“ изисква 
по-малка мощност в сравнение с единичен 
раздробител.

При заявка, DragoGT може да бъде оборудван с двоен раздробител
Ефект „Ножица“ или с единичен раздробител.

Други адаптери за царевица DragoGT с двоен раздробител
Ефект „Ножица“

Двоен раздробител за стъбла Ефект 
„Ножица“, двойно раздробяване на стъблата.



Три вида трансмисии, нулева поддръжка.

ВЪТРЕШНА ТРАНСМИСИЯ С 
ЦИЛИНДРИЧНИ ЗЪБНИ КОЛЕЛА ЗА 
ВИСОКИ МОЩНОСТИ
DragoGT с 6-8-10-12-16-18-24 твърда рама
DragoGT с 9-10-12-16-18 сгъваема рама
Трансмисия с отлични експлоатационни 
показатели.
Нулева поддръжка, не се изисква 
повторно смазване. Пълна защита от 
замърсяване и външни предмети.

ВЪНШНА ТРАНСМИСИЯ С 
ЦИЛИНДРИЧНИ ЗЪБНИ КОЛЕЛА
DragoGT с 6-8 сгъваеми рога
Трансмисия с отлични експлоатационни 
показатели.
Нулева поддръжка, не се изисква 
повторно смазване. Пълна защита от 
замърсяване
и външни предмети.
Идеална за хълмист терен.

СЕКРЕТНИ БОЛТОВЕ
При случаи на особено голямо 
натоварване, предпазните 
болтове (с откъсващи 
се глави) на главната 
трансмисия предпазват 
частите на комбайна и 
адаптера от повреди.
 

ТРИ ПЪТИ
ПО-ДЪЛГОТРАЙНА БОЯ
Изцяло автоматизираният и 
роботизиран завод на Olimac 
гарантира тройно по-дълъг живот 
на боята, отколкото е средният за 
сектора: отлична естетика и по-
дълъг живот за адаптера.

ВЪТРЕШНА ТРАНСМИСИЯ В МАСЛЕНА 
БАНЯ
DragoGT с 6-8 сгъваема рама

Трансмисия с отлични 
експлоатационни показатели.
Нулева поддръжка, не се 
изисква повторно смазване. 
Пълна защита от замърсяване 
и външни предмети.



От 4 до 24 реда, фиксирани или сгъваеми, съобразени с 
вашите нужди

‚Total Stainless Steel‘

ИНДИВИДУАЛИЗИРАНЕ - Olimac има отдел, посветен на индивидуализирането на адаптерите DragoGT.
Екип от техници разработва и прецизира специални конфигурации, за да задоволи исканията на всеки Клиент. 

ВЕРСИЯ ИЗЦЯЛО OT НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА - При заявка, можете да имате DragoGT с капак от неръждаема стомана.

СЪС СГЪВАНЕ ОТ МЯСТОТО НА ОПЕРАТОРА - DragoGT може да бъде прибиран директно от операторското място. 
Намаленото тегло заедно с отличната видимост го прави по-лесен за придвижване по шосе.

ПОДДРЪЖКА И ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ - Изградената по цял свят мрежа от оторизирани сервизни центрове на 
Olimac осигурява компетентно съдействие и бърза реакция за решаване на всеки проблем. Използването на оригинални резервни 
части Olimac гарантира безопасното и дълго експлоатиране на вашия адаптер DragoGT.

АДАПТЕР ЗА ЦАРЕВИЦА

СГЪВАЕМ АДАПТЕР ЗА ЦАРЕВИЦА

РАЗДРОБИТЕЛ

РАЗДРОБИТЕЛ

РЕД
бр.

РЕД
бр.

МЕЖДУРЕДИЕ
см

МЕЖДУРЕДИЕ
см

ТЕГЛО
кг

ТЕГЛО
кг

ЕДИНИЧНА
тегло кг

ЕДИНИЧНА
тегло кг

ДВОЙНА
тегло кг

ДВОЙНА
тегло кг

 4 от 70 до 100 1.350 112 160
 5 от 70 до 100 1.700 140 200
 6 от 50 до 100 2.040 168 240
 8 от 50 до 100 2.670 224 320
 10 от 50 до 100 3.350 280 400
 12 от 50 до 100 3.930 336 480
 16 от 50 до 76 5.070 448 640
 18 от 50 до 76 5.700 504 720
 24 50 6.000 672 ND

 6 от 70 до 100 2.500 168 240
 7 от 70 до 100 2.750 196 280
 8 от 50 до 100 3.010 224 320
 9 от 50 до 100 3.420 252 360
 10 от 50 до 100 3.750 280 400
 12 от 50 до 100 4.340 336 480
 16 от 50 до 76 5.760 448 640
 18 50 6.400 504 ND



С DragoGT ще достигнете нови нива в производителността и 
по-високо качество при прибиране на реколтата.

ЧИСТА ПРОДУКЦИЯ С ДОБЪР ВИД
Благодарение на своите изключителни 
характеристики DragoGT може перфектно да 
отделя кочаните от стъблата, което позволява 
на комбайните да прибират реколтата чиста и в 
добър вид.

DragoGT с 24 рога

DragoGT с 16 
сгъваеми



Допълнително оборудване.

КОМПЛЕКТ ЗА СЛЪНЧОГЛЕД

ГУМЕНИ СТОПЕРИ ЗА ПИТИТЕ ИДЕАЛНИ ЗА 
ХЪЛМИСТ ТЕРЕН ИЛИ ПРИ РАЗЛИКА ВЪВ 
ВИСОЧИНАТА

КОМПЛЕКТ ЗА ПРИТИСКАНЕ НА СТЪБЛАТА ЗА
ПРЕДПАЗВАНЕ НА ГУМИТЕ НА КОМБАЙНА

АВТОПИЛОТ

КОМПЛЕКТ СЕНЗОРИ ЗА АВТОМАТИЧНО 
НИВЕЛИРАНЕ

СВЕТЛООТРАЗИТЕЛИ
ЗА ШОСЕЙНО ТРАНСПОРТИРАНЕ

Страничен и заден протектор срещу изпадане

Гумени стопери за питите

Автопилот Комплект сензори за нивелиране Светлоотразители

Ротор за рязане на слънчогледови стъбла

Комплект за притискане на стъблата



Изцяло роботизиран високотехнологичен завод. 
100% качество.

Част от производствената зона. На преден план - превозни средства с лазерно насочване.

Напълно автоматизирано боядисване с трайност на боята три пъти по-дълга от средната в сектора.

Частите за боядисване са захванати за 
релси в етапите на боядисване

Етап 1°
Пясъкоструйно 

почистване

Етап 2°
Издухване изчистване

Етап 3°
Грундиране

Етап 4°
Пещ за сушене на 

грунда

Етап 6°
Пещ за печене

Зона за боядисани 
детайли

Етап 5°
Прахово боядисване



OLIMAC: УНИКАЛЕН В СВЕТА ИНДУСТРИАЛЕН КОМПЛЕКС
Новият завод на Olimac, разположен върху 70 000 кв.м. собствена земя 
на компанията, е напълно автоматизиран индустриален комплекс, 
уникален за сектора в световен мащаб. Всички части за адаптерите 
Drago се проектират и се произвеждат от Olimac при пълна автономност.

Отделът за научни изследвания и проектиране е реалното движещо 
ядро в цялата дейност на Olimac: проектираната технология и всички 
производствени процеси подават по IT мрежата към машините. 
Контролът при всички етапи на производствения процес е стриктен и 
гарантира високо качество.

Отдел за научни изследвания и 
проектиране

Автоматизиран склад Девет автоматизирани въртящи се станции Хоризонтална работна станция:
производство на предавателни кутии и 
зъбни колела

Автоматични системи за лазерно рязане Четири автоматизирани заваръчни станции

Автоматична машина за рязане на зъбни 
колела, производство на конусни зъбни 
колела Един от боядисващите роботи

ПЪЛНА АВТОМАТИЗАЦИЯ
Най-съвременна система за пълна автоматизация позволява 
координирано, интегрирано и компютъризирано управление на 
технологичните системи и контролира всички функции в завода.



Olimac s.r.l. - Via Cuneo, 41 - 12040 Margarita (Cuneo), Италия тел.: 
+39.0171.384898 - факс: +39.0171.384904 - info@olimac.it - www.olimac.it
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