Twin Master S

Twin Master S

Recolhedora e trilhadora de amendoim

Verifique abaixo as especificações que fazem
da Twin Master S a recolhedora preferida por
quem entende de amendoim.

Características Técnicas
Modelo..................................................................................................................................................................Twin Master S
Potência necessária do motor...................................................................................................................................180 - 200 cv
Acoplamento..............................................................................................................................................................barra tração
Acionamento .......................................................................................................................................................TdP (1.000 rpm)
Válvulas de controle remoto necessárias ...................................................................................................................................4
Vazão necessária .............................................................................................................................................................150 L/m
Cardans........................................................................................................................................................................série 6000
Unidade recolhedora
Sistema de sustentação ................................................................................................................................sapatas deslizantes
Largura de trabalho.......................................................................................................................................................5.500 mm
Tipo de dedo recolhedor ......................................................................................................................................................rígido
Sistema de trilha e separação
Diâmetro do cilindro batedor....................................................................................................................2 côncavos de 700 mm
Comprimento do cilindro batedor............................................................................................................2 cilindros de 3.600 mm
Rotação de trabalho.........................................................................................................................................................430 rpm
Diâmetro do furos da tela de trilha (côncavo) ..............................................................................................................50x70 mm
Sistema de limpeza
Área de limpeza da peneira principal................................................................................................................................6,98 m²
Diâmetro do furo da peneira vibratória ..........................................................................................................meia lua - 5x30 mm
Fluxo de ar......................................................................................................................................................................regulável
Diâmetro da turbina....................................................................................................................................2 turbinas de 700 mm
Sistema de armazenamento
Elevador de grãos ........................................................................................................................................................2 dobrável
Quantidade e tipo de canecas .................................................................................................................................42 polietileno
Fixação das canecas......................................................................................................................................2 correntes laterais
Capacidade do graneleiro...........................................................................................................(150 sacas de 25 kg.) 3.800 kg.
Dimensões e peso
Bitolas ...............................................................................................................................................................3.630 / 3.930 mm
Altura de descarregamento...........................................................................................................................................4.000 mm
Altura de transporte.......................................................................................................................................................4.550 mm
Comprimento.................................................................................................................................................................8.000 mm
Largura..........................................................................................................................................................................6.300 mm
Peso ..............................................................................................................................................................................10.500 kg
Rodagem.......................................................................................................................................................................23.1 x 26"
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A atualização e o aprimoramento de seus produtos são objetivos constantes da MIAC, que se reserva o direito de introduzir modificações em seus componentes e acessórios sem aviso prévio.

Recolhedora e trilhadora de amendoim

Mesma qualidade do
amendoim colhido
+ inovações tecnológicas à sua disposição
= maior rentabilidade para o seu negócio!

Transmissão giratória
Maior produtividade sem desligar a TdP nas manobras.
Sistema de descarga simultâneo: descarga do produto
sem parar a colheita. Maior capacidade operacional.
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A nova recolhedora trilhadora de amendoim, Twin Master S, incorpora uma série de inovações, que
aliadas aos benefícios já existentes em nossos modelos (baixas perdas, ótima qualidade das vagens,
baixo custo de manutenção e simplicidade operacional) elevam a capacidade operacional, atendendo
às necessidades de nossos clientes de elevar a rentabilidade de seu negócio.

Painel de monitoramento.
Da cabine do trator pode-se monitorar 6 pontos da recolhedora para correções e
prevenção de problemas mecânicos :
- Rotação da TdP do trator e cardan (proteção dos elementos mecânicos da transmissão).
- Rotação da turbina (monitora uma faixa determinada pelo operador).
- Indicador de funcionamento/parada das 2 peneiras vibratórias.
- Indicador de funcionamento/parada dos 2 picadores de palha.
- Indicador de enchimento do tanque graneleiro.
- Indicador de funcionamento/parada dos elevadores de grãos.

Acesso simplificado às turbinas.
Com um sistema simplificado de destravamento e cilindro
acionado eletricamente no próprio local o operador pode
abrir facilmente a metade superior da caixa de turbina para
o trabalho de manutenção e inspeção. Ficou muito mais
simples e rápido.
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Sistema de descarga lateral em operação.
Um sistema d esteira lateral permite que se descarregue o produto ao mesmo tempo
em que se realiza o recolhimento, permitindo um ganho de tempo de
aproximadamente 20% no tempo de colheita. A esteira vazada permite a eliminação
de terra enquanto o amendoim é transportado para o transbordo.
Sensores localizados na base da esteira impedem seu funcionamento involuntário se a
esteira não estiver totalmente aberta na posição de trabalho.

Ajuste remoto do esticador da corrente.
Agora ficou simples e fácil ajustar a tensão da corrente das canecas dos
elevadores de grãos. Sem necessidade de subir na máquina pode-se realizar o
ajuste através de um prolongador localizado nas laterais do elevador de grãos.

Chapa de desgaste da turbina em ADI e de fácil substituição.

Sistema de trilha
Sistema “FABI” (fluxo axial de baixo impacto)
desenvolvido pela MIAC permite uma trilha
suave em diversas condições de umidade. O
sistema FABI permite iniciar o trabalho
mais cedo e terminar mais tarde,
aumentando a jornada diária de trabalho
da máquina, sem perder a qualidade do
produto colhido. Na Twin Master S são 2
cilindros de trilha axiais que giram em
sentido contrário, trabalhando em
conjunto com 2 turbinas e 2
elevadores de grãos

Picadores e Direcionadores de palha.
Um picador de facas em cada saída de palha deixa os
resíduos no tamanho certo para ser devolvido ao solo e os
direcionadores impedem que sejam lançados em cima das
leiras a serem colhidas, evitando acúmulo de impurezas.

Tampa de acesso ao rolo alimentador.
Localizada na parte inferior da estrutura do rolo
alimentador, ela facilita o trabalho manual de
desembuchamento nesse compartimento.

Acionamento hidráulico da plataforma recolhedora.
Permite ajuste da rotação de trabalho e inversão do
movimento para possíveis embuchamentos.

