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Telefon:  06 (1) 336-0503
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Email:  info@selectorkft.hu
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Egyszerűen jobban 
betakarítani -1880 óta
Egykor a Geringhoff vezetett be elsőként a világon sok mindent, ami ma már 

standardnak számít. Hogy csak néhány dolgot említsünk: felcsukható kukorica 

csőtörők, hajtóművek alkalmazása szíjak, láncok helyett, felcsukható és hidrauli-

kus asztalhosszállítású gabonabetakarító adapterek.  

1880 Carl Geringhoff megalapítja a németországi Ahlenben az aratáshoz szükséges 
gépekkel és kis teljesítményű energiafejlesztőkkel foglalkozó kovácsolási és 
mezőgazdasági gépkereskedelmi cégét. 

1890 Bekapcsolódás a cséplőgépek fejlesztésébe.

1956 Szakosodás a kukoricamorzsolásra. 

1958 Bekapcsolódás a mezőgazdasági vontatókhoz csatlakoztatható OE típusú kukorica 
csőtörők fejlesztésébe.

1962 A kombájnok elejére csatlakoztatható első GP kukorica csőtörő adapter bemutatása.

1964 Geringhoff kiszállítja az első alsó szárzúzós GM kukorica adaptert. 

1977 Az első, kombájnra szerelhető HZ vízszintes szárzúzós kukorica adapter piaci beveze-
tése.

1983 Világújdonság! Geringhoff bemutatja a világon első, a közúti közlekedéshez felcsukható 
GP 600/3 típusú kukorica adaptert. 

1987 A forradalmian egyedülálló egy törőhengeres, teljesen integrált száraprítóval ellátott 
PC adapterek gyártásának beindítása.

1989 Az első, a KRESZ előírásainak megfelelő közúti közlekedésre alkalmas felcsukható, 
kombájnhoz csatlakoztatható KSW gabonaasztal bemutatása.

1995 Világújdonság! Az egyedülálló három törőhengeres technikával és integrált száraprító 
berendezéssel ellátott új Rota Disc® kukorica adapter bemutatása.

1996 Az új, felcsukható, csaknem valamennyi kombájngyártmányra érvényes engedéllyel 
rendelkező Grainstar* gabonavágó asztal gyártásának beindítása. 

1997 A hajtóművel történő meghajtás bevezetése szériaszinten. A csőtörő adaptereknél 
ekkor először vált szükségtelenné az erőátvitelhez szükséges szíjak és láncok hasz-
nálata.

1998 Az új Mais Star* kukorica adapter bevezetésre kerül Észak-Amerikában, Afrikában és 
részben Dél-Európában mint extrém feltételek között működő speciális gép.

1999 Geringhoff bemutatja a gabona és szemes kukorica feldolgozására szolgáló első CGM 
nagy darálót, melynek kapacitása max. 65 tonna/óra max. 550 kW-os hajtási teljesít-
mény mellett.

2001 A nagy kombájnokra tervezett 12-soros felcsukható kukorica adapterek első szériája 
Észak-Amerika irányába elhagyja a gyárat.
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2003 A vízszintes szárzúzós Mais Star* MS-SC típusú kukorica adapterek gyártásának 
megkezdése.

2003 Geringhoff kibővíti a gabonaasztalok termékpalettáját a fokozatmentes asztalhossz- 
állítású Vario Star® típussal.

2004 Geringhoff bemutatja az első, aktív vízszintes tarlóvágóval felszerelt Rota Disc® 
kukorica adaptert, a Horizon Star® típust.

2004 A max. 7,2 méteres munkaszélessségű, a közúti közlekedéshez felcsukható  
Harvest Star* gabonaasztal piaci bevezetése.

2007 Világújdonság! A világ első, felcsukható és fokozatmentesen állítható asztalhosszállí-
tású  Harvest Star* Vario gabonabetakarító piaci bevezetése.

2007 Geringhoff exportálja a szériában gyártott első 24-soros kukorica adaptereket 
Észak-Amerikába.

2007 Bemutatásra kerül a Sun Star* és a Sun Star* Horizon napraforgó betakarító 
adapter, melyek használata során a növény vízszintes és függőleges kényszer-
behúzásával minimumra szorítható a betakarítási veszteség.

2009 Geringhoff bemutatja az integrált horizontális szárzúzóval felszerelt  Mais Star* 
adaptert, a Mais Star* Horizon típust.

2009 Újdonság! Geringhoff elsőként mutatja be a kombájnok első tengelyét tehermentesítő 
innovatív rendszert, ami azt jelenti, hogy az első tengely terhelése a kombájn elejére 
helyezhető nagyobb adapterek használatakor sem lépi túl a megengedett értéket.

2009  Piaci bevezetésre kerül a darálékot silózsákba töltő, új Geringhoff SiloForce-Mill 
daráló és zsákológép.

2011  A SunLite* napraforgó vágóasztal gyártása elindul.

2011  A Geringhoff bemutatja a sorfüggetlen Independence kukorica csőtörő adapter 
prototípusát a hannoveri Agritechnica vásáron.

2012  A TriFlex* szalagos vágóasztal első előszériája elhagyja az ahleni gyárat.

2012  Bejelentik az amerikai gyártóbázis alapítását.

Ma a Geringhoff világszerte a 

betakarító adapterek vezető 

specialistái közé tartozik és 

évről évre innovatív megoldá-

sokkal lendíti előre a műszaki 

fejlődést.
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Mindig előre –  
Geringhoff kukorica adapterek
Geringhoff több mint 50 éve gyárt kukorica adaptereket. Mindig két kérdésre koncentráltunk: Az egyik: Hogyan lehet tovább töké-

letesíteni az aratási technikát úgy, hogy „egyszerűen jobban lehessen betakarítani“? 

A másik: Hogyan kell megépíteni egy csőtörőt, hogy a kukoricaföldeken a legnagyobb hasznot termelje? 

Egy olyan kérdés, amire nemcsak egy, hanem öt választ is adunk: Öt különböző betakarítási rendszer, hogy világszerte minden kö-

vetelménynek meg tudjunk felelni.

Erős lehúzási nyomatékú és 

üzembiztos: a Geringhoff-

hajtóműmeghajtás

Az automata hidraulikus felcsukási technikát 

sok évvel ezelőtt a Geringhoff fejlesztette ki. 

Akkor is ha időközben a „felcsukhatóság“ alap-

felszereltséggé vált, még ma is mi határozzuk 

meg a mércét. 
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Horizon Star® 

Horizon Star® gépünket a csőtörő-, vágó- és 

aprítótechnika hármas kombinációja teszi kivá-

ló adapterré. A vízszintes tarlóvágókés garan-

tálja a rövid szárcsonkokat,  így az optikailag is 

meggyõzõ tarlóképet, továbbá kiemelkedõen 

hatékony a kártevõk elleni küzdelemben.

Mais Star*

Az MS adapterek alapelve: Az egyenként négy 

késlappal felszerelt, egymással szemben forgó 

két törőhenger erőteljesen, de ellenőrzötten 

húzza lefelé a kukoricaszárat, ami aprítás nélkül 

marad a földön. Ez többek között a talajerózióval 

szemben nyújt védelmet. Maximum 24 soros  

kivitelben szállítható, ezzel a mérettel a világon 

a legnagyobbnak számít.

Mais Star* Horizon

A Mais Star* Horizon kivitelnél beépítésre került 

egy kiegészítő vízszintes szárzúzó, ami stabil, 

csaknem karbantartásmentes egységet képez 

a törőegységgel. Ez teszi lehetővé az alacsony 

tarló elérését és a lehúzókésekkel behúzott ku-

koricaszalma kis energiafelhasználással történő 

aprítását. A szárzúzó kikapcsolható.

Rota Disc®

Ennél az egyedülálló, három rotoros technikájú 

és beépített tarlóvágó késsel szerelt kukorica 

adapternél a betakarítás és a száraprítás egyet-

len rendszerben valósul meg. A növényáramlással 

ellentétesen forgó 15 db önélezős aprító tárcsa 

hosszanti irányban is aprítja és intenzíven bontja 

rostjaira a kukoricaszárat.



Vario Star® Harvest Star*
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A nagyobb termelékenység elérése érdekében – 
Geringhoff csúcstechnológiájú vágóasztalok
A jobb megoldások utáni szakadatlan kutatás sok intelligens fejlesztéshez és a 

következő három vívmány eléréséhez vezetett: Az első: Valamennyi vágóasztalnál 

a legmodernebb hajtástechnika, azaz a hidraulikus hajtású és elektronikus 

vezérlésű hajtóművek alkalmazása az alapgondolat. A láncok és szíjak nélküli 

technika döntő pozitívum a zökkenőmentes, intenzív bevetéshez.

A második: Fontos fejlesztés a Geringhoff összecsukási technika, ami lehetővé 

teszi a lehető leggyorsabb váltást, a komfortos kezelést, a szállítókocsi elha-

gyását és a jelentősen nagyobb napi területi teljesítményt.

A harmadik: Döntő előrelépés a hidraulikus asztalhosszállítás, mellyel az asztal 

még aratás közben is optimálisan igazítható a különböző gabonafajtákhoz és  

–hosszúságokhoz.

Fix gabonaasztal 500 mm-es hidraulikus asztalhosszállítási lehetőséggel (575 

mm és 1075 mm közötti tartományban) annak érdekében, hogy az asztal még 

aratás közben is optimálisan igazítható legyen a különböző gabonafajtákhoz és 

–hosszúságokhoz. Kíméli a meghajtó egységeket és üzemanyagot takarít meg. 

Felcsukható gabonaasztal. A rövid felszerelési idő jelentős mértékben megnöve-

li a kombájn ütőképességét, hiszen mindössze 1-2 perc alatt válthatunk szállítási 

és betakarítási üzemmód között. Kiemelkedő eleme az automatikusan működő 

motolla, csiga és kardántengely kapcsolás. 



Harvest Star* Vario 

500  mm
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A Harvest Star* Vario vágóasztallal létrejött az összecsukható és asztalhossz-

ban állítható gabonaasztalok világszerte egyedülálló, tökéletes kombinációja. A 

Vario technika biztosítja az egyenletes terményáramlást, a felcsukási technika 

pedig lehetővé teszi a hosszú felszerelési idő elkerülését. 

A gyors és pontos összecsukási folyamat műszakilag jól átgon-

dolt kuplungkoncepción alapul.  Az automatikusan működő mo-

tolla, kaszamű, csiga és kardántengely kapcsolás Geringhoff-

technológiája stabil, megbízható és  igen hosszú élettartamot 

biztosít.

Szabad kilátás a vezetőfülkéből, áttekinthető marad a terület.
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SunLite*, Sun Star* és Sun Star* Horizon. 
Kompromisszumok nélkül a maximális  
teljesítményért 
Aki ma betakarítógépeket gyárt, a világpiacon csak akkor tud sikeres lenni, ha a magasabb teljesítménnyel és termelékenységgel 

kapcsolatos elvárásokra megfelelő választ tud adni. A SunLite* és a Sun Star* termékcsaláddal a Geringhoff megfelel ezen kihívá-

soknak – és világszerte új szintre emeli a napraforgóbetakarítás technológiáját.

Egy egyszerű megoldás, amely azonban nagyon 

meggyőző részleteiben.

A SunLite* nagy behordócsigájának 

köszönhetően és lekerekített vályúformájá-

val optimális anyagáramlást biztosít. A felső 

továbbító henger, a behordócsiga és a kasza  

mechanikus meghajtása megbízható és kis 

teljesítményt igényel. A keskeny szemfogó 

tálcák a különböző sortávolságok közötti ma-

ximális rugalmasságot biztosítják.  Az egyedi-

leg beállítható továbbító hengerrel együtt ez 

biztosítja a kivételesen alacsony veszteségű 

betakarítást.
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A mindkét külső burkolaton magasan fent 

elhelyezett terelő lemezek az oldalsó régióban 

lévő napraforgó fejeket befelé terelik.

Speciálisan kialakított burkolatok fog ják fel a lehulló ter-

ményt, amit aztán a függőleges behúzóláncok egyenletesen 

juttatnak el a cséplőszerkezethez.

Igény esetén összecsukható kivitelben is rendelhető.

Sikerünk titka az alacsony betakarítási 

veszteség és a nagy területi teljesítmény 

elérése érdekében a Sun Star* betakarító 

rendszer széles, ék alakú behúzó területe, mely 

lehetővé teszi a növények szóródási és rázási 

veszteség nélküli kímélő, de aktív leválasztását.

Sun Star* Horizon néven vízszintes szárzúzó-

val is elérhető. Előnye, hogy alacsony tarló 

marad utána, illetve a szármaradványok kiváló 

aprításának köszönhetően a szárak gyorsan 

elbomlanak.
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Készen minden feladatra 
Az alapítók találékonysága és mérnökeink lelkes kutatási, fej-

lesztési munkája volt és lesz a siker kulcsa, aminek eredménye a 

sok innováció és szabadalom. A leg jobb megoldások utáni fo-

lyamatos kutatásban ügyfeleink is részt vállalnak azzal, hogy 

megosztják velünk ötleteiket vagy egyszerűen csak elmondják 

tapasztalataikat, problémáikat. Munkatársaink minden vevői 

kívánságot és a legkisebb jobbítási lehetőséget is megvizsgál-

ják, hogy a vezető technikát egyre jobbá tegyék. Termékeink ál-

landó újításával és továbbfejlesztésével értük el azt, hogy a 

„Made by Geringhoff“ kifejezés világszerte egyet jelent a inno-

vatív technológiával és a kiváló minőséggel.
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       Geringhoff-gyártás
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A Geringhoff cég tradíciókban gazdag, ötödik generációs családi 

középvállalat. A 130 évvel ezelőtt kezdődött sikertörténet el-

választhatatlanul összekapcsolódik a münsterlandi régióval  

(Észak-Rajna-Vesztfália) és az ott élő emberekkel. Partnereink-

kel való szoros kapcsolat és munkatársaink vállalattal történő 

azonosulása nélkül nem lennénk azok, akik ma vagyunk. Sok máso-

dik, illetve harmadik generációs ügyfelünk van, ennél közelebb pe-

dig nem is kerülhetünk hozzájuk, kívánságaikhoz, igényeikhez.

Ötödik generáció óta  
közel ügyfeleinkhez

24 órás szerviz
* napi 24 órás elérhetőség – minden esetre

* hosszú évekre visszatekintő, személyes ügyféltanácsadás

* eredeti alkatrészek, melyek mindig azonnal hozzáférhetők 

* helyszíni szerviz akár szokatlan időpontokban is

Átfogó szaktanácsadás 
szakembereinktől
* segítség a megfelelő rendszer kiválasztásában 

* kereskedők részére szakmai oktatásGeringhoff – világszerte bevetésen





Egyszerűen jobban betakarítani.


