
SunLite* Horizon

A SunLite* napraforgóvágó asztal 
erősségei kombinálva egy erős lehúzási 
nyomatékú vízszintes szárzúzóval – ez 
a SunLite* Horizon alapelve. 

A hatékony és jövőorientált beta-
karításért… 

A vízszintes szárzúzó optimális elhelyez-
kedésének köszönhetően a SunLite* Ho-
rizon  egyenletesen alacsony tarlóképet 
hagy hátra még akkor is, ha változik a 
sortávolság vagy ha nem soron vezet-
ve, hanem keresztirányban kell dolgozni. 
Nemcsak a gazos vagy füves állományo-
kat aprítja gond nélkül, hanem az erős 
és túlérett területeket is. Előnyt jelent 
a jó rothadás, ami feleslegessé teszi 
az utólagos mulcsozási vagy szárzúzá-
si munkálatokat, sőt a kártevők túlélési 
esélye is csökken.

napi 24 órás elérhetőség – minden esetre | hosszú évekre 
visszatekintő, személyes ügyféltanácsadás | eredeti  
alkatrészek mindig azonnal hozzáférhetők | helyszíni  
szerviz rendkívüli időpontokban is | ingyenes tanácsadás a 
jó döntéshez | kereskedők számára szakmai oktatás

A SunLite* és SunLite* Horizon gépek valamennyi szokásos 
kombájnnal kompatibilisek.

A jól átgondolt Geringhoff adaptációs rendszernek kö- 
szönhetően az egyedi illesztéssel gyorsan és könnyen 
csatlakoztatható a kombájnok felfogatásához.

Már betakarí- 
táskor gondoljunk 
a jövőre! 

24 órás szerviz

Modell Munkaszélesség

SunLite* 610 / 
SunLite* Horizon 610

6,10 m / 20‘

SunLite* 760 / 
SunLite* Horizon 760

7,60 m / 25‘

SunLite* 915 / 
SunLite* Horizon 915

9,15 m / 30‘



SunLite*SunLite*

A terménybetakarítás nagy igénybevételt 
jelentő szezonális munka, ahol nincs helye 
gépkiesésnek vagy terményveszteségnek. 
Aki gazdaságilag sikeresen szeretne mű-
ködni, annak tudnia kell 100 %-ban a tech-
nikára hagyatkozni.

Kis tömeg – tartós bevetés 

A Geringhoff betakarítási szakemberei 
folyamatosan figyelemmel kísérik a gya-
korlatból érkező  műszaki és gazdasá-
gossági követelményeket és intelligens 
megoldásokat dolgoznak ki, hogy meg- 
könnyítsék a napi munkát és növeljék a 
termelékenységet.

A SunLite* sorfüggetlen napraforgóvágó 
asztal használatával Ön egy bizonyítot- 
tan Geringhoff-minőségű, megbízható 
munkagépet kap. Profitáljon a több mint 
130 éves betakarítási tapasztalatból és a 
Geringhoff gépek egyedülálló előnyeiből.

Kis erőfelhasználás

Az adagolóhenger, a bedobócsiga és a kaszakés haté-
kony és megbízható mechanikus hajtása kis erőfel-
használást igényel. A SunLite* sajátos konstrukciója 
folytán az erőigény tovább optimalizált:
a munkaszög és a gravitáció együtt könnyíti meg a 
behúzást úgy, hogy a követő anyagáram a már levá-
gott fejeket automatikusan és ráfordítás nélkül jut-
tatja el a kombájnhoz és segíti az adagolást.

Optimális terményáramlás

A lekerekített vályú formának és a 620 mm átmérőjű 
bedobócsigának köszönhetően alacsony fordulatszám 
mellett is nagyon magas az áteresztőkapacitás, nyu-
godt a terményáramlás és minimálisak az üzemelteté-
si és karbantartási költségek. Így csökkennek az üze-
meltetési és karbantartási költségek és egyúttal óvjuk 
a terményt, a környezetet.

Csekély termésveszteség

Különböző sortávolságok esetén a maximális variál-
hatóságról a keskeny szemfogócsatornák gondoskod-
nak, amik az egyedileg beállítható adagolóhengerrel 
kombinálva különösen kis terményveszteséget biz-
tosítanak.

Könnyen hozzáférhető komponensek

A jól hozzáférhető gépelemeknek köszönhetően az 
eseti jellegű karbantartás vagy a kopóalkatrészek 
cseréje gyorsan és egyszerűen kivitelezhető.

A sorfüggetlen 
napraforgóvágó 
asztal 
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