
HOLMI: Привіт Арнє, в
каталозі я побачив
EasyConnect – навіщо він
потрібен клієнтам?
Арнє Вестфаль:   
EasyConnect від HOLMER 
потребують наші клієнти 
які мають більш рядні 
копачі, більше ніж 6 
рядків для швидкого 
з'єднання. 

HOLMI: Добре можеш
розповісти як працює
EasyConnect?
АВ: Звісно, наприклад
водій приїжджає своїм T4-
30 на поле. Там він
відчіпляє причіп з 9-ті
рядним копачем. Тепер
він повертається до
кабіни, під'їздить
комбайном до
транспортного причепа.
Тепер в гру входить
EasyConnect, так як треба
під'єднати гідравліку,
напругу центральне
змащення. Усе це
можливо під‘єднати прямо
з кабіни.
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HOLMI: Точно? Він може
не виходити з кабіни?
АВ : Ні, від тепер йому
вже не потрібно виходити
з кабіни! Водій входить в
меню на екрані та
вибирає гідравлічне
з'єднання. Потім
кріпильна пластина
з'єднюются з гідравлікою,
електрикою в повністю
автоматичному режимі.
Без EasyConnect водієві
потрібно виходити та
проводити з'єднання 12
шлангів та багатої
кількості кабелів. Це не
дуже приємно взимку, чи
коли йде дощ, а ще
потрібно бути уважним
щоб не провести
помилкове з'єднання!
Якщо комбайн має
EasyConnect водію
потрібно лише під
'єднатися, та можливо
відразу копати.

HOLMI: А йому потрібно
під'єднати кабелі на
світло чи ще що?
АВ : Ні, усі з'єднання
виведені на крипіжну
пластину, також і
електрика!

HOLMI: Круто! Але Арні,
тоді EasyConnect дуже
чутливий та часто
протікає.
АВ : Ні Holmi, наприклад
мій клієнт з фірми Liebnau
працює вже з 2011 року з
системою EasyConnect, та
в нього не було таких
проблем.

HOLMI: При роз'єднані
потрібно водію виходити?

АВ : Так. Він також як і
при з'єднанні може не
виходити з кабіни.
Роз'єднання також в
автоматичному режимі.
Йому лише потрібно
вийти та причепити
причіп та тормозну
систему причепа.

HOLMI: Навіщо в загалі
знімати копачі?
АВ : Ну Holmi, HR 9 має
ширину 4,35 м, з такою
шириною заборонено
їздити по шляхам
загального користування.

HOLMI: Зрозуміло! Таку
систему потребують і інші
сільгоспмашини,
наприклад Зернови
комбайни. HOLMER
насправді вигадав щось
цікаве!

Зчіпка HOLMER EasyConnect.

Terra Dos T3 під'їжджає до транспортного причепа.


