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A nAgyoBB TERMEléKEnySégéRT

Csúcstechnológiájú vágóasztalok  
a geringhofftól.

A leg jobb megoldások fáradhatatlan 
keresése számos intelligens fejlesz- 
téshez és három fontos vívmányhoz 
vezetett.

Az első: 
A vágóasztalok közös alapgondolata 
a legmodernebb hajtástechnika hasz- 
nálata, azaz hidraulikus hajtású és 
elektronikus vezérlésű hajtóművek. 
Egy olyan technika, ami nem hasz-

nál láncokat és szíjakat. Egy döntő  
biztosíték a zökkenőmentes és in-
tenzív bevetés érdekében. 
Jobban nem lehet csinálni! Ezt az 
előnyt nyújtja minden geringhoff 
vágóasztal!  

A második: Fontos fejlesztés a  
geringhoff összecsukási technika, ami 
a lehető leggyorsabb területváltást, 
komfortos kezelést, a szállítókocsi  

elhagyását és jelentősen nagyobb 
napi területi teljesítményt tesz  
lehetővé.
A harmadik  döntő előrelépés a  
hidraulikus asztalhosszállítás, ami-
vel az asztal optimálisan igazítható 
a különböző gabonafajtákhoz és  
–magasságokhoz még betakarítás 
közben is.

Vario Star® 
merev gabonaasztal hidraulikus 
asztalhossz-állítással 

Harvest Star* Vario 
az egyetlen összecsukható és egyben 
hidraulikus asztalkitolású vágóasztal 
a világon

Harvest Star* 
csukható gabonaasztal

Ön választ:
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Robusztus, csekély karbantartás- 
igényű, hosszú élettartamú.
A nagyobb áteresztőképesség és a 
lehető legcsekélyebb karbantartá-
si ráfordítás iránti követelmény 
alternatív megoldások keresésére  
indított minket. Ennek ered- 
ményeképpen a geringhoff 
vágóasztalok hajtóműmeghajtású 
bedobócsigával, hidraulikus kasza- 
meghajtássa l  és  kü löná l ló  
hidraulika rendszerrel felszerel-
tek. A vágóasztalokat ez teszi  

A jól bevált Schumacher váltva 
szerelt pengetechnika megbíz-
ható és nagy teljesítményű vágást 
biztosít, különösen nedves beta-
karítási feltételek és erősen zöld 
állomány esetén. A késpengék és a 
kaszauj jak könnyen cserélhetők az 
összes kaszakés leszerelése nélkül. 
Valamennyi vágórendszerünknek a 
Schumacher váltva szerelt penge-
technika az alapja. 

robusztussá, hosszú élettartamú-
vá, amivel egyúttal energia és  
szervizköltség is megtakarít-
ható. A meghibásodott láncok és  
szíjak által okozott meglepetés 
már a múlté! A különösen erős 
lehúzási nyomatékú bedobócsigát 
biztonsági kapcsoló védi a túlter-
helés ellen.

HAJTáSTECHnIKA EzzEl Jó VáSáRT CSInál!



Elektronikus vezérlődoboz: intel-
ligens megoldás a fordulatszám  
ellenőrzésére, valamint a Vario, a 
csukási és repcefunkció irányítására.  

TElJES  
EllEnŐRzéS
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EgyIK TERülETRŐl A MáSIKRA 
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Előnyök:

* rendkívül megbízható, kis 
karbantartási igényű és 
gyors 

* a szállítási és betakarítási 
üzemmód közötti váltás 
mindössze 1-2 perc alatt 
lehetséges

* napi 5-6 területváltás 
esetén mindössze 5-12 
perc a teljes holtidő 

HARVEST STAR*

Ez a vágóasztal a körültekintően 
kifejlesztett és bevált geringhoff 
összecsukási technikát kínálja.  
Betakarítás hosszú átszerelési idő 
nélkül. Ez óriási mértékben meg-
növeli a kombájn ütőképességét 
és feleslegessé teszi egyrészt a 
vágóasztal időrabló fel- és lesze-
relését, másrészt a szállítókocsiba 
történő pénzügyi beruházást.

A precíz felcsukási folyamat mű- 
szakilag jól átgondolt kuplungkon-
cepción alapul. Az automatikusan 
működő motolla, kaszamű, csiga és 
kardán geringhoff technológiája 
stabil, megbízható és igen hosszú 
élettartamot biztosít.

A geringhoff kaszakuplung egy 
szabadalmazott mérnöki teljesít-
mény.

FElCSuKáS 
pERCEK AlATT



A leg jobb terményáramlás akkor 
várható, ha az asztalhosszat a  
r e p c e -  v a g y  g a b o n a m e z ő  
állapotához optimálisan állítjuk be, 
ami a vezetőfülkéből egy gomb-
nyomással elvégezhető – akár 
aratás közben is. 
Ezzel kiküszöböljük a toldólemezek 
körülményes kivételét és behelye-
zését. A Vario Star® 500 mm-es 
fokozatmentes állíthatóságot 
kínál 575 mm és 1075 mm között. 

Az adapter a legrövidebb időn  
belül átalakítható gabonára,  
repcére vagy akár szójára is. 
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MInDEn REpCE- éS gABonAMEzŐRE  
FElKéSzülTEn

VARIo STAR®



goMBnyoMáSRA

Az asztalhossz fokozatmentesen 
és hidraulikusan állítható 575 mm 
és 1075 mm között, még aratás  
közben is. gabonáról repcére történő 
átállás 5-7 perc alatt történik.
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MInDEn REpCE- éS gABonAMEzŐRE  
FElKéSzülTEn
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A Harvest Star* Vario vágóasz-
tallal létrejött az összecsuk-
ható és asztalkitolásban állítható  
gabonaasztal tökéletes kom-
binációja. A modern összecsukási 
technika lehetővé teszi a szállítá-
si és betakarítási üzemmód  
közötti váltást mindössze 1-2 perc 
alatt. Szükségtelenné válik mind 
a vágóasztal időrabló fel- és le- 
szerelése, mind a szállítókocsiba 
történő pénzügyi beruházás. Az 
automatikusan működő motolla, 

kaszamű, csiga és kardán csatla-
kozó jelenti az élenjáró geringhoff 
összecsukási technika alapját.

A  Vario technikának köszönhetően 
az asztalhossz a betakarítás alatt 
is bármikor a mindenkori helyzethez 
igazítható a leg jobb napi területi  
teljesítmény elérése érdekében. Az 
egyenletes terményáramlás miatt 
a terhelési csúcsok elkerülhetők, 
kímélve ezzel a meghajtást és 
csökkentve az üzemanyag-felhasz- 
nálást.

HARVEST STAR* VARIo VARIo éS ÖSSzECSuK-
HATóSág EgyüTT
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CSúCSMoDEllünK



Az Ön igényeinek teljes mértékben megfelelő 
vágási rendszer
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Vario Star® 
hidraulikus asztalhosszállítású merev  
gabonaasztal

Harvest Star* Vario 
az egyetlen összecsukható és egyben hidraulikus 
asztalkitolású vágóasztal a világon

Harvest Star* 
csukható gabonaasztal

További fElszErElTség HarVeSt Star* 

 Vario
HarVeSt Star* Vario Star®

közúti közlekedéshez felcsukható —

változtatható asztalhossz (mm)   575–1075 —   575–1075

jobb és bal oldali repcevágó, hidraulikus hajtás, 
külön kapcsolható

automata kardáncsatlakozó /kombájnfüggő /kombájnfüggő

motollapozíció-vezérlés /kombájnfüggő /kombájnfüggő /kombájnfüggő

feltekeredés elleni védelem

tartalék kaszakés

rendválasztó, hosszú

közlekedési keret (világítással) —

A vágóasztalok szériafelszerelése:

* hajtóművel történő meghajtás
* elektronikus fordulatszám-ellenőrzés
* kalászemelők
* különálló hidraulikarendszerű motollahaj- 

tás, kombájngyártmánytól függően 10-60 
fordulat/perc

* karbantartásmentes hidraulikus  
kaszameghajtás 1200 löket/perc  
85 mm-es kaszakés kiemelés

* automatikus talajkövetés
* rendválasztók, csukható
* 620 mm átmérőjű bedobócsiga 



A geringhoff vágóasztalok áttekintése
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Vario Star® munkA- 
szélEsség m

szállíTási 
szélEsség 
kb. m

oszToTT 
csigA

állíThATó 
AszTAlhossz  
mm

TArTAlék 
kAszAkés 

moTollA ø 
mm/x-részes

TömEg 
kb. 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

1060/6
1060/6
1060/6
1060/6
1060/6
1060/6

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

—
—
—
—
—

900/5
900/5
900/5
900/5
900/5

2360
2570
2690
2850
2970

HarVeSt Star* Vario

HVV 600
HVV 660

6,00
6,60

3,20
3,50

575–1075
575–1075

900/5
900/5

2970
3090

A geringhoff vágóasztalok valamennyi kombájntípusra adaptálhatók. Változtatások joga fenntartva. 
* Szállítás szállítókocsin  |  széria     opció    — nem szállítható
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24 óRáS  
SzERVIz
* elérhetőség a nap 24 órájában – 

minden esetre
* hosszú évekre visszatekintő, 

személyes ügyféltanácsadás
* az eredeti alkatrészek mindig 

azonnal hozzáférhetők
* helyszíni szerviz akár szokatlan 

időpontokban is

áTFogó TAnáCS- 
ADáS SzAK- 
EMBEREKTŐl
* segítség a megfelelő rendszer 

kiválasztásában
* kereskedők számára szakmai 

oktatás


