
• Mechanikus, elektromos vagy 
hidraulikus törőlécállítással is 
megrendelhető

• Az univerzális fekete színű 
vázszerkezet színes burkolatokkal is 
rendelhető

Bármely ismert 
kombájntípushoz

MEGÚJULT
FORMA

• Agronómiailag hatékony,  
késes törőhenger

• Kisebb energiaigényével  
gazdaságosabb a betakarítás

•  A késes szárroppantási technoló-
giának köszönhetően jobb talajelő-
készítés

• Szántóföldi tesztelések eredményei 
alapján továbbfejlesztett modell

• Univerzális vázszerkezetnek köszön-
hetően könnyű átszerelhetőség

• Megújult oldalhajtás

• Egy mozdulattal levehető burkolat

• Minimális karbantartás

Kukoricabetakarító adaptercsalád

Több megoldás kukorica 
betakarításhoz

Megújult törőegység

Bármely ismert 
kombájntípushoz

AZ IGÉNYES
GAZDÁLKODÓK 
ADAPTERE

• Nemzetközi bemutatókon elért ered-
mények alapján a világ egyik legjobb 
szárzúzójával rendelkezik  apró, 
egyenletesen szétterített zúzalék 

• Más adapterekkel szemben kisebb 
üzemanyagfogyasztás

• Nagyobb betakarítási sebesség: akár 
10-12 km/h állománytól függően

• Alumínium hajtóműházak, autóipari 
minőségben  könnyített szerkezet

• Nagy kopásállóságú, keményfém 
felszórt zúzókés

• Korszerű kardánhajtás  minimális 
karbantartási igény

Kukoricabetakarító adaptercsalád

Több megoldás kukorica 
betakarításhoz

A SZÁRZÚZÓ  
törőhengerhez viszonyított 

pozíciója biztosítja, hogy  
NAGY BETAKARÍTÁSI 

SEBESSÉGNÉL IS KIVÁLÓ 
SZÁRZÚZÁSI MINŐSÉGET 

nyerjünk. 
    Előnyök: 
• Alumínium hajtóműház.
• Kikapcsolható szárzúzás.
• Hosszú élettartam.
• Optimális fordulatszám 
    a tökéletes száraprításért.



BEÉPÍTETT 
OLDALMAGASÍTÁS ÉS 
VÉDŐHÁLÓ 

 6 ÉS 8 SOROS CSUKHATÓ  
ADAPTEREINK

 EUSTANDARD KÖZÚTI  
KÖZLEKEDÉSRE IS ALKALMASAK!

Ennél nagyobb csukható és fix 
vázas adaptereinkhez 
szállítókocsit ajánlunk.

Kukoricabetakarító adaptercsalád

Szántóföldi mérések igazolják, hogy a 
nagyobb teljesítményű,  
új kombájnokon 
gazdaságosabb a szélesebb,  
több soros adapter
alkalmazása a betakarítás során.

TÖRŐEGYSÉG 
    KÉSES
    TÖRŐHENGERREL:
• A négykéses típus  

 kevesebb szár kerül a kombájnba  
 kevesebb üzemanyag-felhasználás.

• Különleges bordát szereltünk minden 
késre a jobb lehúzás érdekében, amely 
ötvözi a régi bordás típus előnyeit a 
késes típuséval.

Bármely ismert 
kombájntípushoz

A NAPRAFORGÓ
BETAKARÍTÁS

ÚJ DIMENZIÓJA

• Minimális szemveszteséggel dolgozik.
• Több, mint 20 éves tapasztalat a 

napraforgó- betakarító gépgyártás 
területén

• Oldalhajtás automatikus olajzó  
rendszere  
 Professzionális kenés 

  Hosszabb élettartam. 
• A rázótálcák optimális kialakítása 

biztosítja a megfelelő anyagáramot

Rázótálcás napraforgó-
adaptercsalád

A szélső tálcák is segítik a 
szemveszteség csökkentését 
minden körülmények között!

Speciális forgókés
a tökéletes
betakarításért

• Egyszerű felépítés.
• Könnyű szerelhetőség.
• Az optimális fordulatszámú speciális forgókés 

választja le a fejeket a növényről.
• Egyedi biztosító kapcsolóval ellátott 

hajtóművédelem.
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