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MINDEN  
TERÜLET MÁS 
ÉS MÁS 

A Geringhoff ezért az adapterek 

fejlesztése és gyártása során a 

lehető legnagyobb rugalmasságra 

törekszik, hogy megbízhatóbban, 

hatékonyabban, egyszerűen jobban 

tudjunk betakarítani.  A Geringhoff 

több mint 55 éve gyárt kukorica 

adaptereket és felteszi a kérdést: 

Hogyan kell megépíteni egy kuko-

ricacsőtörőt, hogy a világ bármely 

pontján lévő földterületen a legna-

gyobb hasznot hozza? Úgy, hogy az 

Ön igényeit kielégítse és az adott 

körülmények között maximális  

teljesítményt nyújtson.
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EGyEDI BETAKARíTÁSI TEcHNIKA
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A vályúban tökéletes összhang-
ban egyesül a forma és a funkció. 
A kialakított forma segíti a  
növény kombájnhoz történő  
ellenállásmentes áramlását és 
igen nagy felvevőkapacitással bír. 
így a legsűrűbb állományok is gond  
nélkül és sértetlenül megtalálják az 
utat a cséplőműbe. 
Ezen felül a nagy mennyiségű 
alumínium alkatrész csökkenti a 
gép össztömegét. 

MINDIG A MEGfELELő  
MAGASSÁGBA

A foRMA ÉS fuNKcIó 
ÖSSzHANGjA

Az Ön előnye:

* elősegíti a maximális  
áteresztést 

* nagy felvevőkapacitás
* csekély tömeg
* kíméli a terményt
* a cséplőmű egyenletes 

terhelése

Az Ön előnye:

* kíméli a terményt 
* maximális áteresztő- 

képességet biztosít
* nyugodt, egyenletes futás
* gyors és egyszerű alkal-

mazkodás a betakarítási 
feltételekhez 

A magasságában állítható bedo- 
bócsiga optimálisan támogatja a 
különösen nagy áteresztőképességű 
terményáramlást. 
A változó feltételeket gyorsan 
és egyszerűen ellensúlyozza. A 
szállítócsiga nagy átmérőjének 
köszönhetően az anyagáramlás 
rendkívül kíméletes és emellett a 
teljesítmény sem csökken
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Az Ön előnye:

* szerviz- és karbantartási 
munkálatok esetén  
egyszerű hozzáférés

* a kukoricacsövek  
megbízható továbbítása

* a veszteség minimumra 
szorítása

* optimális védelem az  
idegen testekkel szemben

Tulajdonságok:

* könnyű és robusztus műanyag 
burkolatok 

* a kitűnő csúszási tulajdonságok 
következtében a növény alig 
rázkódva jut el a törőegységhez

* a burkolatok felnyitását gáz-
rugók segítik

* a szerelés és szétszerelés 
szerszám nélkül lehetséges

BIzoNyoS

TÖBB IDő MARAD A LÉNyEGRE
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TÖBB IDő MARAD A LÉNyEGRE

TELjES ELLENőRzÉS

Az Ön előnye:

* a kombájnhajtás munkaál-
lapotának gyors ellenőrzése

* a változtatások és a 
törőlécállítás legegyszerűbb 
felügyelete

* gyors hozzáférés  
valamennyi funkcióhoz

Tulajdonságok: 

* az üzemóra és a törőlécek állása 
látszik a kijelzőn 

* fordulatszámjelző monitor 
* átkapcsolási lehetőség a 

törőlécállítás és a csukási funkció 
között 

* a kombájn motollavezérlésén 
keresztül a kiválasztott funkció 
vezérlése

* két változat: merev és csukható 
gépekre 
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Az Ön előnye:

* maximális üzembiztonság
* minimális gépállásidő
* a kis erőigény ellenére is 

erőteljes
* kevés karbantartást 

igénylő
* láncok és szíjak nélküli 

hajtás
* problémamentes  

visszaforgatás 
* hosszú élettartam

A nagy teljesítmények rendkívüli 
hajtásokat igényelnek.
A már számtalanszor bizonyí-
tott Geringhoff hajtóműrendsze-
rek erős lehúzási nyomatékúak és 
csúszás nélkül dolgoznak. Az adap-
terek gond nélküli visszaforgatása, 
a kimagasló élettartam, a csekély 
karbantartásigény és a nagy rugal-
masság kombájncsere esetén mind 
egy-egy érv a Geringhoff mellett.

A sorok közötti karbantartásmen-
tes csillapító kuplungok zavarmen-
tes és erőteljes használatot tesz-
nek lehetővé. 

Az Ön előnye: 

* karbantartásmentes kuplungok
* kiemelkedő erőátvitel
* a legmagasabb üzembiztonság 

és gépfutási idő

EGy ERőTELjES DARAB:  
A GERINGHoff HAjTÁS

BIzToS KApcSoLóDÁS

A csukódó sorösszekötések 
önfeszülő, flexibilis kuplun-
gokkal felszereltek. 
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GyoRSAN EGyIK TERÜLETRőL  
A MÁSIKRA

Az Ön előnye:
* a munka és a közlekedési 

üzemmód között a leggyorsabb 
váltás

* közvetlenül a kombájnfülkéből  
teljesen automatikus és kényel-
mes irányítás 

* automatikus hajtáskuplung a 
maximális üzembiztonság  
érdekében

Közúti közlekedésben vitathatat-
lan a csukható adapterek előnye. 
Még érdekesebb azonban a megta-
karítási oldal: akinek rövidebb ideig 
tart a betakarítási és közlekedési 
üzemmód közötti váltás, az hosz- 

szabb időn át tud produktív lenni.  Ez 
a váltás 1-2 percet vesz igénybe és 
gombnyomásra történik. A csukható 
kivitelű Mais Star* és Mais Star* 
Horizon gépeknél szériafelsze-
relés az ugyancsak automatikus és  

önfeszítő hajtáskuplung, ami le-
hetővé teszi a kombájnspecifi-
kus oldalirányú szintezés teljes 
kihasználását, szükségtelenné 
téve a kardáncsonk kézzel történő 
feltolását.



A Rota Disc® adapter ötvözi a kímélő és 
csekély termésveszteséggel járó beta-
karítást a rendkívül hatékony szárzúzó 
technikával. Két törőrotor húzza be a kuko-
ricanövényt, míg a 15 aprítótárcsás vágóro-
tor a teljes munkát elvégzi és a szárat fel- 
aprítja. A növényáramlással ellentétesen 
ható rotációval az aprítás és a rostokra 
bontás hatásfoka rendkívül megnő. 

Rota Disc® - a nagy betakarítási teljesítmény 
és a tökéletes aprítási technika jól sikerült 
kombinációja igazi előnyt jelent a gazdák 
számára.
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Rota DisC®

A rendszer  
részletei 
* két rotoros betakarító rendszer
* 15 db önélezős aprítótárcsával 

ellátott forgó vágórotor
* integrált tarlóvágó kés
* kímélő behúzás
* egyszerű karbantartás és csere
* alacsony kopású
* a növény optimális tartása 

nehéz körülmények között is 

4 Automatikus 
láncfeszítők 
* a láncok teljes élettartamuk 

alatt automatikusan feszítettek
* nincs időigényes utánállítás
* maximális üzembiztonság

1 Hajtás 
* karbantartásmentes olajfürdős 

hajtómű
* könnyű és nagy szilárdságú 

alumíniumötvözet
* olajfürdőben futó  

törőhenger-biztonsági kapcsoló

3 Törőlécállítás 
* a törőlécek hidraulikusan nyit-

hatók és zárhatók
* a vezetőfülkéből teljesen el-

lenőrzés alatt tartható
* a törőlécbeállítás fokozatmen-

tes, precíziós és gyors vezérlése
* minimalizálja a veszteséget és 

ideális betakarítási eredményt 
ad

* nyitáskor működésbe lép az 
öntisztító rendszer 

2 Behordóláncok 
* rendkívül robusztus és alacsony 

kopású behordóláncok
* a behordó láncok védettek 

az idegen testek bejutásával 
szemben

* a Geringhoff láncgyorscsere 
rendszer minimalizálja a karban-
tartási igényt

Építési mód 
* keret nélküli és súlytakarékos
* valamennyi elem közvetlenül a 

hajtóműnél rögzített
* egyszerű, kis szervizigényű 

felépítés
* a törőegységek szükség esetén 

egyesével cserélhetők
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Tulajdonságok
* rendkívül jó száraprítás
* a kukoricaszárapríték nagyon jó 

elosztása
* alacsony kukoricatarló
* idegen test elleni biztonsági 

kapcsoló a késfejben
* kiegészítő papucs készlet aka-

dályozza meg a talaj jal történő 
érintkezést

* kiegészítő mulcs használata 
vagy utólagos aprítási munkák 
feleslegesek 
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A Horizon Star®II kiegészíti a  
RoTA DISc®-alapelv előnyét egy forgó moz- 
gást végző alsó vízszintes tarlóvágóművel. 

A betakarító, vágó és aprító technika 
e kombinációja kiváló adapterré teszi a   
Horizon Star®II modellt. Az alsó horizont 
tarlóvágómű biztosítja az alacsony tarlót, 
a tiszta tarlóképet és a kiváló kártevőmen-
tesítést

HoRizon staR®II

A rendszer  
részletei
* két rotoros betakarító rendszer
* 15 db önélezős aprítótárcsával 

ellátott forgó vágórotor
* integrált tarlóvágó kés
* kímélő behúzás
* egyszerű karbantartás és csere
* alacsony kopású
* a növény optimális tartása 

nehéz körülmények között is 
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Vízszintes 
szárzúzómű
* speciális bevonatú, önélezős 

száraprító kések
* hajtás a törőegység hajtómű-

veken keresztül
* a szárzúzó tökéletes pozí- 

cionálása az alacsony tarló és 
a magas hektárteljesítmény 
érdekében
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Alacsony tarló és egyenletes tar-
lókép. A gyakorlatban tökéletesí-
tett technológiának köszönhetően 
adott a kártevők elleni hatékony 
mechanikus védelem. A Geringhoff 
kukoricaszár és –tarló rostokra 
bontási technikájával a kukorica-
bogár túlélési esélyei a minimumra 
csökkennek.

Kiegészítő mulcs használata vagy 
utólagos aprítás felesleges. A talaj- 
munkák azonnal megkezdhetők. 

KEVESEBB MuNKAfoLyAMATLÁTHATó EREDMÉNy
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Extra felszerelés – minden igényhez

VÁLTóHAjTóMŰ
* 4 fokozatú váltó, utólag is felszerelhető
* több fordulatszám variáció optimálisan a 

kukorica és napraforgó betakarításához

cSIGA fEKVő KuKoRIcÁHoz
* kúpos csiga fekvő kukoricához a betakarítá-

si eredmény javítására
* hidraulikus meghajtás
* választás szerint jobb oldalra vagy mindkét 

oldalra szerelve

AKTíV NApRAfoRGó KÉSzLET
* kiegészítő egység arra, hogy a meglévő 

Geringhoff kukorica adapter napraforgó 
betakarítására is használható legyen

* a rendszer kiválasztása a betakarítási 
terület nagyságától és a termény érettségi 
állapotától függ 

AuToMATIKuS TALAjKÖVETő
* automatikusan működő talajkövető a talaj-

felszín egyenetlenségeinek kiegyenlítésére 
* oldalirányú szintezéshez is szállítható (kom-

bájnmodelltől függően)

pASSzíV NApRAfoRGó KÉSzLET
* kiegészítő egység arra, hogy a meglévő 

Geringhoff kukorica adapter napraforgó 
betakarítására is használható legyen

* a rendszer kiválasztása a betakarítási 
terület nagyságától és a termény érettségi 
állapotától függ 

TARLóTApoSó
* a magasságban állítható, rugós terhelésű 

csúszótalpak lehajlítják a tarlót
* a kombájn abroncsainak biztos védelme
* biztosítja a talajtól számított minimum tá-

volság meglétét 



Rota DisC® Sorok SzámA SorTávolSág  
cm/“

SzállíTáSi SzéleSSég 
m

TÖmeg 
kb. kg

merev modellek
RD 400 – 1800 B
RD 800 – 2400 B
RD 800 – 1800 B

4–18
8–24
8–18

70–75/30
20
22

3,00–13,85
4,50–12,65
4,85–10,45

1290–5560
2160–6020
2160–4670

CSukhATó modellek
RD 600F – 1600 FB 6–16 70–75/30 3,00–6,30 2080–5660

HoRizon staR®II

merev modellek
HSII 400
HSII 500
HSII 600
HSII 800 B
HSII 900 B
HSII 1200 B

4
5
6
8
9
12

70–80/30
70–80
70–80/30
70–80/30
70–80/30
70–75/30

3,00
3,76–4,10
4,40–4,90
5,80–6,50
6,50–7,30
8,60–9,30

1520
1835
2120
2690
3130
3990

CSukhATó modellek
HSII 600 F
HSII 700 F
HSII 800 FB 
HSII 900 FB
HSII 1200 FB

6
7
8
9
12

70–80
70–75
70–80/30
70–75
70–75/30

3,00
3,75
3,00–3,30
3,75
4,80

2460
2900
3220
3510
4570
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Műszaki adatok

A Geringhoff adapterek valamennyi kombájntípusra adaptálhatók. Változtatások joga fenntartva.
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24 óRÁS  
SzERVIz
* elérhetőség a nap 24 órájában – 

minden esetre
* hosszú évekre visszatekintő, 

személyes ügyféltanácsadás
* az eredeti alkatrészek mindig 

azonnal hozzáférhetők
* helyszíni szerviz akár szokatlan 

időpontokban is

ÁTfoGó TANÁcS- 
ADÁS SzAK- 
EMBEREKTőL
* segítség a megfelelő rendszer 

kiválasztásában
* kereskedők számára szakmai 

oktatás



17  ROTA DISC® | Horizon Star® II 

VILÁGSzERTE BEVETÉSEN


