KMS Odlisťovač bez vyfukovacího ventilátoru

KMS Odlisťovač je nejenom velmi
jednoduchý ve svém provozním nasazení,
ale zároveň je také velmi nenáročný na
údržbu.

KMS Odlisťovač se muže volitelně upevnit
na přední stranu, na zadní stranu, nebo
mezi nápravy.

Odlistění a vyfoukání květenství v jedné pracovní operaci
Společnost KMS Rinklin zkonstruovala
takový odlisťovač, který se postará
nejenom o pečlivé a šetrné odlistění zóny
hroznů, ale který také dočista vyfouká
květenství. Tím se omezuje napadání
houbovými chorobami nejenom
všeobecně v zóně hroznů, ale také
v samotných hroznech. Výsledkem potom
jsou zdravější hrozny, a lepší víno!

Funkce zařízení
 Odlisťovač díky kloubovému závěsu na
paralelogramu jemně klouže podél
zóny hroznů.
 Ať již jsou listy révy velké nebo malé,
suché nebo vlhké, tak se pomocí
sacího větráku zatáhnou do prostoru
mezi pryžový válec a děrovaný válec,
a oddělí se od keře.
 Odstraněné listí se vyhazuje ven ze
zařízení.
 Při nasazení v době po odkvětu
se květenství pomocí větráku
dočista vyfouká, a to znamená, že se
odstraní i ty nejmenší částečky květu.
Houby a bakterie tak nenaleznou
žádnou živnou půdu.

Rozhodující přednosti
 Menší napadání houbovými chorobami
díky čistěji vyfoukanému květenství.
 Odlistění hroznové zóny bez
poškození hroznů.
 Mnohostranné možnosti nasazení – od
doby po odkvětu až do doby
bezprostředně před sklizní hroznů.
 Flexibilní možnosti upevnění – na bod
mezi nápravami, na čelní bod, na zadní
tříbodový závěs, nebo na zdvižný rám
osečkovače, s použitím na viničním
traktoru nebo na viničním pásovém
nosiči.
 Velká rozmanitost modelů: řešení jednostranné, dvoustranné, portálové.
 Může se individuálně přizpůsobit podle
vašeho traktoru,nosiče a podle vašich potřeb.
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Prima klima v zóně hroznů
KMS Odlisťovač bez vyfukovací techniky EL 30 / EL 50
KMS Odlisťovač s vyfukovací technikou EL 50

Ve vinici jsme doma.

Usnadňujeme vám vaši práci s révou
30 let společnosti KMS
Dát do toho více přemýšlení nebo více
fyzické dřiny – takové alternativy se
v roce 1969 nabízely tehdy 17 - ti letému
Willy Rinklinovi, když on a jeho bratr
svým rodičům před jejich odcestováním
slíbili, že se postarají o ořezání listí
v révě. A tak tento mladý mechanik
zemědělských strojů vybudoval
hydraulicky poháněný řezač listí, se
kterým byla práce s listím hotová
během jednoho jediného dne!
Od té doby Willy Rinklin vyvinul velký
počet dalších speciálních zařízení, aby
tak své rodině, a veškerým ostatním
vinařům, usnadnil práci ve vinici –
nejdříve v jeho dřívějším učňovském
provozu, a od roku 1979 v jeho vlastní
firmě KMS Rinklin.

Podnik si stanovil za cíl, že bude vyrábět
taková zařízení, která budou dokonale
odpovídat specifickým obdělávacím
podmínkám ve vinařské oblasti – jako jsou
například strmé svahy, anebo zvláštní
formy pěstování.
Z toho důvodu bude každé zařízení
vyrobené výhradně ve spojení se
stanovenou zakázkou, a bude
přizpůsobené potřebám aktuálního
zadavatele zakázky.
V dnešní době podnik KMS Rinklin
zaměstnává již také syna Willy Rinklina,
pana Michaela Rinklina, který je
kvalifikovaným konstruktérem a stavitelem
strojů, a dalších 14 spolupracovníků.

Výrobková paleta podniku zahrnuje zvedače
letorostů, osečkovače, zařízení Rollfix (pro
vytahování drátů a šňůr), secí stroje, stroje
na předřez, čističe kmínků, a rovněž
zvláštní výrobky pro lanové obděláváním
teras a svažitých pozemků.

S dvojitým válcem

Dvoustranné zařízení

Technické údaje

EL30

EL 50

Hmotnost

30 kg

50 kg

Průtok hydrauliky

20 l/min

20 l/min

Pouzdro stroje

hliník

hliník

Hlukové emise

72 dB

72 dB
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