
TruFlex (Razor)
Szalagos vágóasztal

Head of the class - no matter the cropM
a

g
ya

r



TruFlex & TruFlex Razor

A talajkövetés mestere

TruFlex 30



Az érzékeny terményfajták különleges 
követelményeket támasztanak a mai 
vágóasztalokkal szemben. Veszteséget 
minimalizáló talajközeli betakarítás 
és egyenletes terményáramlás 
jelentik a különbséget. A TruFlex-szel 
(Razor) újra értelmezheti a talajközeli 
betakarítást. Döntse el Ön:

TruFlex: 30 láb (9,20 m) széles szalagos 
vágóasztal flexibilis késtartó gerendával, 
merev kerettel és merev motollával

TruFlex Razor: 35, ill. 40 láb (10,70 / 
12,20 m) munkaszélességű szalagos 
vágóasztal teljesen flexibilis késtartó 
gerendával, háromrészes kerettel 
és háromrészes motollával

TruFlex Razor 35 / 40



Alkalmazási lehetőségek

Minden kultúrához



A TruFlex (Razor) szalagos vágóasztal 
alkalmazható minden gabona-, repce-, 
szója-, valamint különleges terményhez 
(mint borsó, lencse, farkasbab, ...). Közben 
tökéletesen alkalmazkodik a mindenkori 
terményfajta betakarítási körülményeihez. 



Keret és karosszéria

Stabil könnyűszerkezetes 
felépítés és 
mélységvezetés

 » Háromrészes keret a 35 és 40 láb széles  
TruFlex Razor esetén

 » Merev keret a 30 láb széles TruFlex esetén

 » Könnyűszerkezetes felépítés

 » Optimális talajkövetés a 
mélységvezető kerekek által



Forduló ujjas motolla

Egy egyedülálló 
motollakoncepció

 » Háromrészes motolla a 35 és 40 láb 
széles  
TruFlex Razor esetén

 » Merev motolla a 30 láb 
széles TruFlex esetén

 » Optimális terményáramlás

 » Csekély saját tömeg

 » Szabad rálátás a vágóasztal közepére

A fordulóujjas- vagy flip-over motolla 
kiváló minőségű alumíniumból van, ezért 
csekély a saját súlya. Ráadásul olyan a 
felépítése, hogy szabad rátekintést enged 
a vágóasztal közepébe. A vezető így teljes 
ellenőrzése alatt tarthatja és áttekintheti a 
vágóasztalt és a betakarítandó termést. 



Kasza- és vágószerkezet

Ne hagyjon semmit 
a szántóföldön

A flexibilis késtartó gerenda lehetővé 
teszi közvetlenül a talaj fölötti 
betakarítást. Ezt az is elősegíti, hogy a 
betakarító adapter teljes szélességében 
talajkövető berendezés van beépítve.

 » Kiváló erőátvitel

 » Szériaszerű középső, kétoldalas meghajtás

 » Súlymegtakarítás a rövid 
meghajtási utak által

 » Egyszerű késcsere a Schuhmacher 
rendszerű kaszánál



 » A késtartó gerenda igény szerint 
beállítható mereven vagy flexibilisen

 » Betakarítás közvetlenül a talaj fölött

 » Játszva kikerülhetőek a talaj 
egyenetlenségei és az idegentestek

 » Egyszerű tisztítás és karbantartás

 » Keskeny oldalelemek



Terményáramlás és adagolás

Szállítószalagok a 
nagyobb hatékonyság 
érdekében

 » A szalagsebesség állíthatósága által 
a terményáramlás optimalizálható

 » Nincsenek csúcsok a továbbításnál

 » Hosszabb cséplési idő, növekvő 
nedvesség esetén is

 » Jobb kombájnkihasználás az 
egyenletesebb adagolás által

A TruFlex (Razor) a nehéz szállítócsiga helyett 
könnyű és robusztus szállítószalagokkal 
van felszerelve. Ezek egyenletes 
terményáramlásról gondoskodnak és növelik 
a kombájn kihasználtságát. Ez növeli a napi 
termelékenységet és hatékony betakarítást 
garantál. A szalagsebesség kényelmesen állítható 
a fülkéből a Geringhoff kezelőterminálon. 



Terményáramlás és adagolás

Egy kímélő rendszer, 
nagy hatással

 » Csekély a vályú saját tömege 

 » Kíméli a betakarítandó termést, 
kevesebb magtörés

 » Támogatja a maximális 
anyagtovábbítást

 » Segít a veszteségek csökkentésében

A bedobócsigás betakarítással ellentétben, 
a szállítószalagos betakarításnál nem létezik 
hibás beállítás, így nem áll fenn a betakarítandó 
termés véletlen előre dobásának veszélye sem. 
Az intelligens rendszer ezenfelül megszünteti 
a kés és a csiga közötti potenciális teret, ahol 
nagy a veszteség veszélye. A betakarítás 
biztonságosabb, kímélőbb és mégis hatékonyabb.

A TruFlex (Razor) egyszerűen és 
gyorsan hozzáállítható különböző 
betakarítási feltételekhez.



Maximalizálja hozamait

IAS: Integrated 
Air System

A különlegesen érzékeny termények, melyek
az utolsó érési fázisban könnyen kihullhatnak, a 
veszteségek messzemenő csökkentése érdekében 
egy speciális betakarítási technológiát igényelnek. 

Az új, beépített levegőrendszer a vágási 
folyamatban, pl. a felrepedt hüvelyekből 
kieső magokat célzottan a szalagra irányítja 
és beszállítja a cséplőszerkezethez.

Újítások részletesen

Közvetlenül az ujjak fölött találhatóak a 
rések, ahol a levegőáramlás kilép, és így az 
ott található magokat a szalagra tereli. 

Közben a levegőnyomás ellenőrzötten 
és egyenletesen lép ki. 

Ujj

Levegőnyílás

Levegőtorlasz



A Geringhoff TruFlex (Razor) Air egyedülálló, 
mert a levegőrendszer a késtartó 
gerendába van beépítve, és nem egy 
csőrendszeren keresztül halad, amely már 
a motolla előtt beleér a terménybe.

 » Különösen érzékeny és rövid növésű 
terményfajtákhoz lett kifejlesztve

 » A beépített rendszer nem ér 
bele az állományba



Tartozékok és műszaki részletek

Repce betakarításhoz kiváló

A TruFlex (Razor) szalagos vágóasztal 
az összes gabona- és szójafajta mellett 
kiválóan alkalmas a repcéhez is. 

Az opcionális repce felszereléshez 
következő komponensek tartoznak:

 » Adagolócsiga

 » Repce oldalvágó

Elősegíti a
terményáramlást
Az adagolócsiga jobb terményáramlásról 
gondoskodik az olyan terményfajtáknál, 
mint a repce, a hosszú szárú gabonafélék 
és a különleges termények (pl. 
bükköny, farkasbab, borsó, ...).

400 mm-es átmérőjével és további lehúzó 
profilokkal a leghatékonyabbak közé tartozik.



Tartozékok és műszaki részletek

Műszaki részletek

Modell Munkaszélesség Szállítási szélesség 
kocsin

Behúzócsiga
∅ / Szélesség

Súly kb.
illesztéssel

TruFlex 30 9,20 m 2,60 m 600 mm /  
1800 mm 2 780 kg

TruFlex Razor 35 10,70 m 3,00 m 600 mm /  
1800 mm 3 900 kg

TruFlex Razor 40 12,20 m 3,00 m 600 mm /  
1800 mm 4 260 kg
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