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Każde pole
jest jedyne
w swoim
rodzaju,
dlatego

inżynierowie

firmy

Geringhoff przy produkcji przystawek do zbioru kukurydzy na
ziarno dbają o ich najwyższą jakość
i elastyczność. Dzięki staraniom
naszych specjalistów oddajemy w
Państwa ręce niezawodne maszyny,
za których pomocą możecie kosić
wydajniej i osiągać po prostu najlepsze zbiory. Od ponad 55 lat firma
Geringhoff zajmuje się produkcją
przystawek do zbioru kukurydzy na
ziarno i od tego czasu towarzyszy
nam niezmiennie jedno pytanie: Jak
musi być skonstruowana przystawka, żeby na wszystkich polach na
świecie osiągała najlepsze wyniki?
Odpowiedź brzmi: Tak, żeby potrafiła sprostać wszelkim wymaganiom. Tak, żeby na każdym polu, w
każdym kraju osiągała maksymalną
wydajność.
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Optymalizacja dzięki ekspertom
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Zawsze na odpowiedniej wysokości
Szczególnie duża przepustowość
wciąganej masy jest optymalnie
wspomagana przez regulowany
przenośnik ślimakowy, co szybko i
łatwo przeciwdziała zmieniającym
się warunkom. Duża średnica ślimaka sprawia, że przepływ masy jest
zapewniony, co zapobiega spadkowi
wydajności maszyny.

Zalety:
* Chroni zbiory
* Zapewnia maksymalny
przepływ masy
* Cicha, równomierna praca
* Szybkie i łatwe dostosowanie się do warunków
podczas żniw

Połączenie formy i
funkcjonalności
W jednym miejscu połączone ze
sobą forma i funkcjonalność tworzą
perfekcyjną harmonię. Konstrukcja
wspiera płynny transport koszonej
masy kukurydzy do kombajnu i zapewnia wysoką wydajność. Dzięki
temu nawet duża ilość skoszonych
roślin łatwo dotrze do młocarni.
Duża ilość części użytych do budowy przystawek jest z aluminium,
co wpłynęło na znaczne obniżenie
wagi maszyn.

Zalety:
* wspomaga maksymalną
przepustowość
* wysoka wydajność
* niska waga
* chroni plony
* równomierne obciążenie
młocarni
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Więcej czasu na r

To jest pewne
Cechy:

Zalety:

* lekkie i wytrzymałe dzioby z
tworzywa sztucznego
* doskonałe cechy prowadnicze
gwarantujące optymalne rozdzielenie plonów do poszczególnych rzędów przystawki
* siłowniki podnoszące dzioby
* możliwy montaż i demontaż bez
użycia narzędzi

* łatwy dostęp do obsługi i
koserwacji
* niezawodne zabezpieczenie kolb
* zminimalizowane straty
* optymalna ochrona przed
zanieczyszczeniami
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rzeczy ważne

Pełna kontrola
Cechy:

Zalety:

* Wyświetlacz godzin roboczych
maszyny i stan płyt tnących
* Wyświetlacz liczby obrotów
* Przełącznik między regulacją
płyt tnących a funkcją składania
* Sterowanie wybraną funkcją poprzez sterowanie motowidłami
kombajnu
* Dwa wariany: maszyny sztywne i
składane

* Szybka kontrola stanu
napędu kombajnu podczas
pracy
* Łatwe monitorowanie
położenia płyt tnących i
zmian
* Szybki dostęp do wszystkich funkcji
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Potęga:
napęd firmy Geringhoff
Wysoka wydajność wymaga niezawodnego napędu.
Wielokrotnie wypróbowany system
przekładniowy firmy Geringhoff
jest mocny i pracuje bez poślizgu.
Bezproblemowe jest też wykorzystanie reversu przystawki. Bardzo
długa żywotność przystawek, niewielka konserwacja i elastyczność
w przypadku zmiany kombajnu.

Zalety:
* Maksymalne bezpieczeństwo pracy
* Niesamowita moc przy
niskim poborze mocy
* Niskie koszty utrzymania
* Napęd bez łańcuchów i
pasów
* Bezproblemowa zmiana
biegów
* Bardzo dluga żywotność
maszyny

Pewne połączenie:
system SKŁADANIA
Niezawodne, niewymagające częstej konserwacji połączenie napędu
rzędów zapewniają udane zbiory
bez żadnych zakłóceń.
Zalety:
* bezobsługowe sprzęgła
* doskonałe przeniesienie mocy
* wysoka niezawodność i czas
pracy maszyny

Polączenia rzędów składających się wyposażone są w
samonapinające się, elastyczne sprzęgła.
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Szybko z pola na pole
Niewątpliwą zaletą przystawek do
zbioru kukurydzy na ziarno firmy
Geringhoff, jest możliwość składania maszyny do transportu drogowego. Jeszcze bardziej interesujący
jest efekt oszczędności: kto krócej
obsługuje maszynę, może być bardziej wydajny. Zmiana pozycji maszyny

z pozycji pracy do pozycji transportowej trwa zaledwie 1-2 minut. Zmiana ustawienia maszyny odbywa się
poprzez naciśnięcie jednego guzika.
Mais Star* und Mais Star* Horizon
w wersji składanej są wyposażone
seryjnie w automatyczne i samonapinające się szybkozłącze, zazę-

Zalety:
bia się automatycznie i nie trzeba
ręcznie wkładać wału przegubowego.

* Wyjątkowo krótki czas przygotowania maszyny do pracy z pozycji
transportowej i odwrotnie
* w pełni automatyczne, sterowanie
bezpośrednio z kabiny kierowcy
* automatyczny system sprzęgłowy
zapewniający maksymalne bezpieczeństwo pracy
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Szczegóły
systemu
* Walce zbierające z listwami tnącymi i
dodatkowymi krawędziami tnącymi
* Delikatne wciąganie roślin kukurydzy
* Łatwa konserwacja i wymiana
* Trwałość i niezawodność
* Optymalne wciąganie roślin kukurydzy
nawet w trudnych warunkach

1 Napęd

Mais Star*
Dwa walce obracające się naprzemian
(każdy z nich wyposażony jest w cztery listwy
nożowe) ciągną łodygi kukurydzy efektywnie,
delikatnie, w sposób kontrolowany w dół.
Kolba kukurydzy jest zrywana przez płyty
zrywające. Słoma pozostaje nierozdrobniona
na polu i służy między innymi ochronie przed
erozją.

* bezobsługowe i zamknięte w kąpieli
olejowej przekładnie
* lekki i trwały stop aluminiowy
* działąjace w kapieli olejowej sprzęgło
poślizgowe do rotorów wciagajacych
rośliny kukurydzy

Konstrukcja
* bezramowe i lekkie
* wszystkie elementy konstrukcyjne
zafiksowane w przekładni
* łatwy, przyjzny dla serwisowania
montaż
* rzędy przystawki w razie potrzeby
można pojedyńczo wymienić

3 Regulacja płyt
zrywających
* Hydrauliczne otwieranie i zamykanie
płyt zrywających
* Pełna kontrola z kabiny kierowcy
* Ruchome, precyzyjne i szybkie sterowanie regulacją płyt zrywających
* pomaga przy zminimalizowaniu strat
i zapewnia idealne, bezproblemowe
zbiory
* Samoczyszczący system przy otwieraniu

2 Łańcuchy wcią- 4 Automatyczne
gające
napinacze
* ekstremalnie wytrzymałe i niezniszłańcuchów
czalne łańcuchy wciągające
* osłona łańcuchów wciągających dla
ochrony przed zanieczyszczeniami
* Szybki system wymiany kluczem łańcuchowym firmy Geringhoff minimalizuje czas potrzebny na konserwację.

* Automatycznie napięte łańcuchy
wciągające
* Brak potrzeby czasochłonnej ponownej regulacji
* Maksymalne bezpieczeństwo pracy
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Szczegóły
systemu
* Walce zbierające z listwami tnącymi i
dodatkowymi krawędziami tnącymi
* Delikatne wciąganie roślin kukurydzy
* Łatwa konserwacja i wymiana
* Trwałość i niezawodność
* optymalne wciąganie roślin kukurydzy
nawet w trudnych warunkach

Mais Star* Horizon
Przystawka do zbioru kukurydzy na ziarno Mais Star*
Horizon uzupełnia zalety Mais Star* o wydajną zintegrowaną sieczkarnię horyzontalną.
Optymalnie umieszczony pod rzędami zbierajacymi rozdrabniacz łodyg pozostawia za sobą równomiernie
krótko ścięte ściernisko, również wtedy, gdy odstępy
między rzędami są różne albo gdy istnieje konieczność
koszenia poprzecznie do rzędów. Masa kukurydzy zanieczyszczona chwastami lub trawą jest także bez żadnych problemów rozdrabniana, jak również szczególnie
łykowate i przejrzałe rośliny kukurydzy.

Właściwości
* rewelacyjne rozdrobnienie łodygi
* bardzo dobre rozprowadzenie rozdrobnionych roślin kukurydzy
* krótkie ściernisko
* sprzegła poślizgowe dla ochrony
przed zanieczyszczeniami
* dodatkowe płozy zabezpieczające
przed kontaktem z podłożem
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Sieczkarnia pozioma
* specjalnie powleczone, samoostrzące
się noże sieczkarni
* W razie potrzeby istnieje możliwość
odłączenia sieczkarni (opcjonalne)
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To trzeba zobaczyć

Włączona/odłączona

Dzięki sieczkarni poziomej po zbiorach pozostaje czysty obraz żniwny
z krótko przyciętym ścierniskiem i
dobrze rozdrobnioną słomą kukurydzianą. To tworzy swoistą ochronę
dla pola i tworzy optymalne warunki dla następnych upraw.

W razie potrzeby sieczkarnia
horyzontalna przy pomocy kilku
ruchów może zostać odłączona
lub z powrotem włączona
(opcjonalne).
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Wyposażenie na każdą ewentualność: dodatkowo

Skrzynie biegów
* 4-biegowa skrzynia biegów, dodatkowo
* Warianty liczby obrotów optymalnie dopasowane do zbioru kukurydzy i słonecznika

Stożkowe ślimaki do zbioru
leżącej kukurydzy
* Stożkowe ślimaki dla polepszenia zbiorów
podczas gdy kukurydza leży na polu
* Napęd hydrauliczny
* W zależności od potrzeb montowany po
prawej stronie lub obustronnie

Aktywny dodatek do zbioru
słonecznika

Pasywny dodatek do zbioru
słonecznika

* Dodatkowe wyposażenie do zastosowania
Państwa przystawki firmy Geringhoff do
zbioru słonecznika
* Wybór systemu zależy od wielkości areału i
dojrzałości roślin

* Dodatkowe wyposażenie do zastosowania
Państwa przystawki firmy Geringhoff do
zbioru słonecznika
* Wybór systemu zależy od wielkości areału i
dojrzałości roślin

Automatyczne poziomowanie

Łamacz ścierniska

* Pracujace automatycznie poziomowanie przystawki dla regulacji nachylenia maszyny
względem podłoża
* Dodatkowa możliwość regulacji pochyłości
na zboczach (zależne od modelu kombajnu)

* Obciążone sprężynami z regulowaną wysokością płozy zgniatają łodygi ścierniska
* Pewna ochrona opon kombajnu
* Zapewniają minimalny odstęp do ziemi
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Dane techniczne
Mais Star*

liczba rzędów

odległość między
rzędami cm/“

szerokość
transportowa m

waga ok. kg

modele sztywne
MS 400 – 1800 B
MS 800 – 2400 B
MS 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

modele składane
MS 600F – 1600 FB

6–16

70–75/30

3,00–6,30

2080–5660

modele sztywne
MS-H 400
MS-H 500
MS-H 600
MS-H 800 B
MS-H 900 B
MS-H 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
2500
2850
4000

modele składane
MS-H 600 F
MS-H 800 FB
MS-H 900 FB
MS-H 1200 FB

6
8
9
12

70–80
70–80/30
70–75
70–75/30

3,00
3,00–3,30
3,75
4,80

2460
3290
3750
4730

Mais Star* HORIZON

Geringhoff-Przystawki do zbioru kukurydzy na ziarno są kompatybilne z wszystkimi modelami kombajnów.
Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian.
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Stosowane na
całym świecie.
Serwis przez
całą dobę.
* 24 godziny na dobę serwis osiągalny- dla wszystkich przypadków
* Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie
* Dostępne w każdej chwili oryginalne części zamienne
* Serwis na miejscu, również w
nietypowych godzinach

Nasi eksperci
są do Państwa
dyspozycji.
* Bezpłatna konsultacja
* Profesjonalne szkolenia dla
sprzedawców
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Stosowane na całym
świecie

