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Ziegler Pick up



Ziegler Pick up

Ziegler Pick up är perfekt för enkel och effektiv strängupptagning för t.ex. raps, ärtor, bönor, 
linser samt fröväxter. Uppsamlingsbanden styrs hydrauliskt och är utrustade med 
säkerhetsventiler. Varje bälte har 36 pick up-fjädrar, och styrning är möjlig direkt från 
hytten.

Inmatningsskruven (diameter 61 cm) har flera lamellkopplingar. Två stödhjul som är 
justerbara  i 3 lägen kan även utrustas med extra dämpare, för hastigheter över 10 km/h.

Montering på alla vanliga skördetröskor går snabbt och enkelt tack vare en smidig, avtagbar 
ram. Pick upen kan även monteras på äldre tröskor då man kan utrusta den med egen 
hydraulpump och tank.

Arbetsbredd Bälten Pinnar Bredd x höjd x djup Vikt

3,0 m 6 6 x 36 3550 x 1400 x 1950 mm ca 860 kg
4,0 m 8 8 x 36 4650 x 1400 x 1950 mm ca 1 190 kg
5,0 m 10 10 x 36 5650 x 1400 x 1950 mm ca 1 550 kg
6,0 m 12 12 x 36 6650 x 1400 x 1950 mm ca 1 900 kg

Komplettera din tröska

inmatningsskruv med 
upp till 200 rpm

Pick up-pinnar

Fjäderupphängd 
uppsamlare



• Samla upp växter som står nära marken
• Stenar och jord blir kvar på fältet
• Hastigheten på uppsamlaren är justerbar mellan 0-800 rpm
• Fortsätter att arbeta när skördetröskan stoppas och backar
• Nästintill underhållsfri motor
• Mekanisk vinkeljustering av fingrarna
• Två stabila hjul för viktavlastning
• Pick up-system med hydraulisk rulle drivs direkt via tröskans hydraulsystem
• Pick up- system utan hydraulisk rulle: utrusta din pick up med tillvalen egen 

hydraulisk tank samt hydraulmotor

Fördelar med Ziegler Pick up

Fjäderupphängd uppsamlare

Pick up-pinnar

Ziegler Pick up



Etebra Maskin & Vagn AB

Larssons Väg 11
561 91 Huskvarna
036-33 66 990
info@etebra.nu
www.etebra.nu

Tillvalsutrustning

Pick up-vagn

Ziegler Pick up

Hydraulmotor samt hydraultank för egen hydrauldrift

Strängformararm

Extra Pick up-dämpare

Fler tillval & utrustningar:

• Autokontur 

Kontakta oss för mer info
om utrustning
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