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Magyar

Az ICF rendszer számtalan lehetőséget kínál 
Önnek, hogy kukorica adapterét személyes 
igényeinek legmegfelelőbben szerelje fel.

Több lehetőség, nagyobb hatékonyság!

 
Minden terület más és más. Egyedül Ön is-
meri a sajátosságokat. Köztudott, hogy a 
betakarítási feltételek minden évben változ-
hatnak. Ne engedje, hogy az aratási körülmé-
nyeken múljon a hozam, takarítson be inkább 
a saját szabályai szerint és optimalizálja  
eredményeit évről évre.

Az ICF rendszer magában foglal hét egyé-
ni, speciálisan a csőtörőre hangolt funkciót, 
hogy a munkavégzés során Ön minden kihí-
vásnak meg tudjon felelni.

Oldalsó csigák fekvő kukoricához (választható)

A fekvő kukoricához való oldalsó csigák felszerelhetők a csötörő 
jobb és bal oldali szélső burkolatára egyaránt. Különösen magas 
vagy fekvő állományok esetén bármilyen burkolatmagasításnál 
hatékonyabbak az oldalsó csigák. A vezetőfülkéből  közvetlenül 
működtethető vezérlés segít elkerülni a szemveszteséget és így 
javítva a hozamot.

Crop Sweeper motolla (választható)

A Crop Sweeper motolla a legnehezebb feltételek között is hozzásegíti 
az optimális hozam eléréséhez még akkor is, amikor más csőtörők már 
feladták.  Mivel a motollával bármilyen aratási feltétel mellett válto- 
zatlanul tartható a magas sebesség, a cséplési idő akár 50 %-kal 
csökkenhet. A jól átgondolt koncepció tiszta, karcsú megjelenést kölc-
sönöz a kukorica adapternek. A motolla pozíciója mindössze egyetlen 
gombnyomással célzottan igazítható előre/hátra vagy fel/le.  Igény 
szerint bármikor leszerelhető, azonban gyorsan be fog ja látni, hogy 
nem tud róla lemondani!

Egy magasságában állítható behordócsiga tökéletesen  
alkalmazkodik a folyamatosan változó követelményekhez.

Nagy csigamenetek gondoskodnak arról, hogy a ferde fel-
hordóhoz a terményadagolás gyors és kíméletes legyen.

A behordó láncok támogatják a hatékony, de kíméletes  
betakarítási folyamatot.

A maximális teljesítmény és rugalmasság garantálása ér-
dekében az ICF rendszerbe hidraulikus törőlécállítás került 
beépítésre.

Mivel a követelmények területenként változnak, a  
sorválasztó csúcsok fokozatmentes, szerszám nélküli,  
betakarítási feltételekhez történő állítási lehetősége  
szériafelszerelés.Kezdjen el a saját 

igényei szerint  
betakarítani! 
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Az Ön gyári képviselője:
Selector Export-Import Kft. 
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