Обръщателни плугове Ibis. Решения 2015-та

Unia Group, най-големият полски производител на селскостопански машини, въведе през тази
година няколко съществени промени в своите обръщателни плугове от серията Ibis.
В плуговете Ibis вече се прилагат нови обтегачни винтове – единият за регулация на първия
корпус, а вторият за регулиране на ъгъла на наклон на останалите корпуси. На практика лошото
регулиране на втория дава като резултат смъкване на плуга по посока на неораната почва или
изораното поле. Тогава механизаторът трябва през цялото време да контролира с кормилото
посоката на движение. Затова пък, работейки с добре регулиран плуг, в браздата може да се
отпусне кормилото и влекачът ще върви

направо. Новите обтягащи винтове улесняват

правилното регулиране на плуга.
Друга промяна засяга дисковия нож. Той вече е назъбен, а не гладък, което улеснява врязването в
почвата и отрязването на следжътвените остатъци преди обръщането на почвата от последния
корпус. Освен това ножът на плуга вече няма защита във вид на две пружини, а на една.
Регулирането на дълбочината на неговата работа сега е на 4 нива.
Копиращото колело на Ibis-а от този сезон получи амортисьор, който омекотява неговото падане
след завършено завъртане на плуга. Благодарение на това беше елеминиран резкия удар, което
предвид на стотиците му завъртания оказва влияние върху увеличаването на полезния живот на
механизма на колелото.

Освен това предплужниците при Ibis-ите имат нова система за регулация на дълбочината на
работа чрез пробити точки в стойката. Техните работни елементи имат друг ъгъл на повдигане и
подрязване, което както уверява производителят е оказало влияние върху намаляването на
съпротивлението при работа и по-доброто обръщане на почвата с израстналите растения.
Предплужниците са получили също така защита във вид на предпазни винтове.
Последната съществена промяна се отнася за Ibis-ите от серия L, в които е монтирана нова ос на
шарнирното съединение. Тя вече не е заварена, а представлява чугунена отливка, изработена от
едрозърнест материал. Производителят уверява, че полезният живот на този подвъзел сега е подълъг, отколкото в случая на предишното решение.
2. Регулирането на оста на окачването на плуга позволява той да се приспособи към различни
влекачи. Благодарение на това няма проблем с въртенето на плуга.

3. При Ibis-ите от серия L е монтирана нова ос на шарнирното съединение. Тя вече не е заварена,
а представлява чугунена отливка, изработена от едрозърнест материал.

4. В плуговете Ibis вече се използват нови обтягащи винтове - единият за регулиране на първия
корпус, а вторият за регулиране на ъгъла на наклон на останалите корпуси.

5. Копиращото колело на Ibis-а от този сезон получава амортисьор, който омекотява неговото
падане след завършено завъртане на плуга.

6. Дисковият нож вече е назъбен, а не гладък, което улеснява врязването в почвата и отрязването
на следжътвените остатъци.

7. Предплужниците при Ibis-ите имат нова система за регулация, която улеснява тяхното
регулиране хоризонтално и вертикално.

