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Dla większej wyDajności

nowoczesna technologia hederów 
zbożowych firmy Geringhoff.

niestrudzone poszukiwania najle- 
pszych rozwiązań dla rolnictwa dopro-
wadziły naszych inżynierów do wielu in- 
teligentnych projektów i do trzech 
ważnych osiągnięć. 

Po pierwsze: podstawą funkcjono-
wania wszystkich hederów jest myśl 
przewodnia- zastosowanie najno-
wocześniejszej techniki napędowej, 
tzn. przekładnia w połączeniu z napę-

dem hydraulicznym i z elektronicznym 
sterowaniem. Technika, która odcho- 
dzi od łańcuchów i pasów napędowych. 
Decydujący punkt dla niezawodnego i 
intensywnego użytkowania. nie ma nic 
lepszego! Tą właśnie zaletę posiadają 
wszystkie hedery zbożowe firmy 
Geringhoff.

Po drugie: bardzo ważnym udosko-
naleniem jest technologia składania 
opracowana przez firmę Geringhoff. 
Dla możliwie najszybszej zmiany po-
zycji maszyny: komfortowa obsługa, 
brak konieczności posiadania wózka 
transportowego i wyraźnie większa 
wydajność w podczas dnia koszenia.

Po trzecie: decydującym  „krokiem 
naprzód“ jest hydrauliczna regulacja 

stołu dla optymalnego dopasowania 
się do rodzajów zbóż i ich wysokości 
nawet podczas koszenia. 

Vario Star® 
sztywny heder zbożowy z 
hydrauliczną regulacją stołu

Harvest Star* Vario 
Pirwszy na świecie heder zbożowy 
składany i z  hydrauliczną regulacją 
stołu

Harvest Star* 
składany heder zbożowy

Mają Państwo wybór:
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wytrzymałość, brak częstej kon- 
serwacji, długowieczność. 
wymogi dotyczące zwiększonej 
przepustowości i możliwie małej 
konserwacji zmusiły nas do szu-
kania alternatywnych rozwiązań. 
wynik: wszystkie hedery zbożowe 
firmy Geringhoff są wyposażone w: 
napęd przekładni ślimaka,  hydrau-
liczny napęd kosy oraz w pokładowy 
system hydrauliczny. To wszystko 
sprawia, że hedery zbożowe firmy 
Geringhoff są wytrzymałe, długo-

sprawdzona technologia zmienne-
go cięcia firmy schumacher zape-
wnia niezawodne i wydajne koszenie 
- szczególnie w warunkach wyso- 
kiej wilgotności i dużego zanieczysz- 
czenia roślinami zielonymi. Płytki 
kosy i osłony mogą być łatwo wy-
mienione bez demontażu całej kosy. 
wszystkie systemy tnące opierają 
się na technologii zmiennego cięcia 
firmy schumacher.

wieczne. zapewniają oszczędność 
energii i kosztów serwisowania. 
Przykre niespodzianki w postaci 
wadliwych łańcuchów czy pasów 
napędowych należą już do prze- 
szłości. szczególna siła napędu 
ślimaka jest zapewniona poprzez 
zastosowanie  sprzęgła poślizgo-
wego zabezpieczającego napęd śli-
maka przed przeciążeniem. 

Technika naPęDowa TajeMnica wyDajneGo  
koszenia



elektroniczne, hydrauliczne hydro-
złącze: inteligentnym rozwiązaniem 
dla kontroli obrotów i sterowania 
funkcją składania, regulacji stołu czy 
funkcji cięcia rzepaku. 

PeŁna konTRola
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szybko z jeDneGo Pola na DRuGie
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Zalety:

* ekstremalnie niezawodny, 
szybki i niewymagający 
większej konserwacji 

* zmiana z pozycji transpor-
towej do pozycji pracy od 
jednej do dwóch minut

* Przy pięciu do sześciu 
zmian pola w ciągu dnia 
potrzeba tylko do dwunas-
tu minut przygotowań 

Harvest star*

heder zbożowy harvest star* ofe-
ruje Państwu wysoko rozwiniętą i 
sprawdzona technologię składania 
firmy Geringhoff. Żniwa bez zbęd-
nych przygotowań. To sprawia, że 
wydajność kombajnu bardzo wzras- 
ta. czasochłonny montaż i de- 
montaż hederu odchodzi w niepa-
mięć tak samo, jak inwestycja w 
wózek do przewozu hederu.

Precyzyjne składanie odbywa się w 
oparciu o technicznie zaawanso-
waną koncepcję sprzężenia- tech-
nologia automatycznie pracujących 
sprzęgieł firmy Geringhoff  dla 
motowideł i kosy. ślimak i wał prze- 
gubowy okazały się być mocnymi, 
niezawodnymi i bardzo trwałymi 
elementami.

opatentowane osiągniecie na-
szych inżynierów:  sprzęgła kosy 
firmy Geringhoff.

skŁaDa sie w 
MinuTę



najlepszego przepływu masy należy 
się wtedy spodziewać, gdy długość 
stołu jest optymalnie dostoso- 
wana do charakteru i jakości pola, 
na którym rośnie zboże czy rzepak. 
idealnym rozwiązaniem jest możli-
wość regulacji stołu, której można 
dokonać z fotela kierowcy przez 
naciśniecie jednego guzika, na-
wet podczas koszenia. kłopotliwe 
ustawianie blach jest wyeliminowa-
ne. Vario star® zapewnia Państwu 

płynną regulację stołu o 500mm (od 
575 do 1075mm). w bardzo krótkim 
czasie dostosujecie Państwo płyn-
nie swój heder do zboża, rzepaku 
czy soi.
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DosTosowany Dla kaŻDeGo Pola

vario star®



Tylko jeDen PRzycisk

Długość stołu hydraulicznie regulo-
wana od 575 do 1075mm. Również 
podczas koszenia. zmiana od ziar-
na do rzepaku odbywa się w ciągu 
5-7 minut.
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DosTosowany Dla kaŻDeGo Pola
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harvest star* Vario to perfekcyj- 
na kombinacja składanego hede- 
ru zbożowego z opcją płynnej  
regulacji stołu. nowoczes- 
na technologia składania umożliwia 
zmianę z pozycji transportowej do 
pozycji pracy w 1-2 minut. czaso-
chłonny montaż i demontaż hede-
ru odchodzi w niepamięć tak samo, 
jak inwestycja w wózek do prze-
wozu hederu. automatycznie pra-
cujące sprzęgła firmy Geringhoff  
motowideł i kosy, ślimak oraz wał 

przegubowy są bazą dla zaawan-
sowanej Technologii składania firmy 
Geringhoff.

Dzięki Technologii Vario długość 
stołu może zostać odpowiednio do-
pasowana w dowolnym momencie, 
nawet podczas koszenia do każdej 
sytuacji na polu tak, żeby osiągnąć 
najbardziej wydajną powierzchnię 
stołu. wpływ masy jest równomier-
ny. nie ma możliwości przeciążenia 
ze względu na zastosowane osłony 
elementów napędowych a  zużycie 
paliwa jest zmniejszone.

Harvest star* vario TechnoloGia VaRio-  
i TechnoloGia skŁaDania PoŁĄczone
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nasza GwiazDa



heder zbożowy zgodnie z Państwa życzeniem.
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Vario Star® 
sztywny heder zbożowy z płynną regulacją stołu

Harvest Star* Vario 
jeden jedyny na calym świecie heder zbożowy 
składany z hydrauliczną regulacją stołu.

Harvest Star* 
składany heder zbożowy

dalsZe informacje dotycZące  
wyPosażenia

HarVeSt Star* 

 Vario
HarVeSt Star* Vario Star®

heder zbożowy złożony —

długości stołu zmienne (mm)   575–1075 —   575–1075

kosy boczne do rzepaku prawy +lewy, hydrauliczny 
napęd, mozliwość załączania każdej z osobna

automatyczne sprzęgło wału przegubowego / zależnie od kombajnu /zależnie od kombajnu

automatyczne poziomawanie motowideł /zależnie od kombajnu /zależnie od kombajnu /zależnie od kombajnu

osłona przeciw obijaniu się motowideł

kosa zapasowa

dzioby

oświetlona osłona do transportu drogowego —

Podstawowe wyposażenie wszystkich hed-
erów zbożowych:

* napęd poprzez przekładnie
* elektroniczna kontrola obrotów
* Podbieraki
* napęd motowideł dzięki pokładowemu 

systemowi hydraulicznemu w zalezżności 
od kombajnu

* niewymagający konserwacji hydrauliczny 
napęd kosy, 

* 1200 obrotów/ min. posuw noża 85mm
* automatyczne poziomowanie terenu
* Dzioby zewnętrzne składane
* średnica ślimaka 620 mm



hedery zbożowe firmy Geringhoff w skrócie
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Vario star® sZerokość 
robocZa m

sZerokość 
transPortowa 
ok. m

slimak, 
dZielony

długości stołu, 
Zmienne mm

wymienna 
kosa

motowidła ø 
mm

waga
ok. kg

VS 485
VS 550
VS 610
VS 670
VS 760
VS 910

4,85
5,49
6,10
6,70
7,62
9,15

2,45*
2,45*
2,45*
2,45*
2,45*
2,45*

—
—
—

575–1075
575–1075
575–1075
575–1075
575–1075
575–1075

1060
1060
1060
1060
1060
1060

2050
2310
2540
2800
2950
3300

HarVeSt Star*

HV 480
HV 540
HV 600
HV 660
HV 720

4,80
5,40
6,00
6,60
7,20

3,20
3,20
3,20
3,50
3,80

—
—
—
—
—

900
900
900
900
900

2360
2570
2690
2850
2970

HarVeSt Star* Vario

HVV 600
HVV 660

6,00
6,60

3,20
3,50

575–1075
575–1075

900
900

2970
3090
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stosowane na 
całym świecie.
serwis przez 
całą dobę.

* 24 godziny na dobę serwis osią-
galny- dla wszystkich przypad-
ków 

* Do każdego klienta podcho- 
dzimy indywidualnie

* Dostępne w każdej chwili orygi-
nalne części zamienne

* serwis na miejscu, również w 
nietypowych godzinach

nasi eksperci 
są do Państwa 
dyspozycji

* bezpłatna konsultacja 
* Profesjonalne szkolenia dla  

sprzedawców


