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Рами с гумени вериги 

Предлаганите от нас рами с гумени вериги са 

предназначени за всички марки комбайни. Рамите 

позволяват движение на комбайна с висока скорост 

(до 30км/ч), добра проходимост и комфорт при 

управление, като същевременно запазват цялостта 

на почвата. Рамите са разработени в три варианта:

ULTRON, TRITON и EVO AXLE. Разликата в моделите е в ходовата част - със стоманено или 

гумено покритие, брой на ролките, широчина на веригите (BRIDGESTONE / GOODYEAR). 

Като нововъведение се счита изнасянето на водещото колело с ъгъл спрямо почвата до 400, 

което позволява проходимост на машинта дори в най-трудните условия на работа.

ХОДОВА ЧАСТ: 

ролки и ленивци с гумено покритие;
колесарка:  с механично балансиране;

захват: директен към крайното  предаване, 

триточково фиксиране за бърз 

монтаж и демонтаж;

обтяжно устройство: цилиндро-бутална 

група с гресиране и азотен амортисъор;

звездочка: 23 прешлена;

гумена верига: BRIDGESTONE 864мм.

Ходова рама – ULTRON
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Рами със стоманени вериги

Рамите със стоманени  вериги се 

предлагат във два варианта 

– стандартен и усилен. Този тип рами 

позволява работа на машината в 

силно наводнена и блатиста почва.

Ходовите рами са окомплектовани със:

ХОДОВА ЧАСТ: 

ролки тип FL8;
ходови вериги: сухи или самосмазващи се -  CAT D4 – 35 до 39 сектора; 

ленивци: с различни диаметри в зависимост от модела на рамата;

тракове: с гумено или стоманено покритие 700мм/800мм/900мм/1000мм ;

захват:  с една централна тръба, две полутръби или „U” - образно директно 

захващане;

звездочки: 21, 23 и 25 зъба;

обтяжно устройство: хидромеханично бутало за обтягане на веригата. 
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Tоварни рампи
Предлаганите от ЕМ ТРАК рампи са с дължина до 

5 метра и обща товароносимост до 25 000кг. Те 

могат да бъдат поръчани с гумено покритие и с 

допълнителен страничен борд. 

Контакти

Индустриални гуми
При нас ще намерите висококачествени гуми за 

селскостопански и индустриални машини.

Гумите са производство на лидерите в бранша - 

шведската фирма TRELLEBORG,  американската 

TITAN и др.

Филтри
Предлагаме широка гама от висококачествени 

маслени, въздушни, горивни и хидравлични 

филтри.  Филтрите са производство на 

американската фирма LUBERFINER и се поддържат 

на склад в търговската мрежа в страната.

1513 София, бул. „Божил Ласков” 27, e-mail: offi ce@emtrack.bg, тел.: 0889/ 99 09 21
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