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MAIS STAR* | MAIS STAR* HORIZON
Magyar

MINDEN
TERÜLET MÁS
ÉS MÁS
A Geringhoff ezért az adapterek
fejlesztése és gyártása során a
lehető legnagyobb rugalmasságra
törekszik, hogy megbízhatóbban,
hatékonyabban, egyszerűen jobban
tudjunk betakarítani. A Geringhoff
több mint 55 éve gyárt kukorica
adaptereket és felteszi a kérdést:
Hogyan kell megépíteni egy kukoricacsőtörőt, hogy a világ bármely
pontján lévő földterületen a legnagyobb hasznot hozza? Úgy, hogy az
Ön igényeit kielégítse és az adott
körülmények

között

teljesítményt nyújtson.

maximális
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Betakarítási szakemberek által a
bevetésre optimalizált
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Mindig a megfelelő
magasságba
A magasságában állítható bedobócsiga optimálisan támogatja a
különösen nagy áteresztőképességű
terményáramlást.
A változó feltételeket gyorsan
és egyszerűen ellensúlyozza. A
szállítócsiga nagy átmérőjének
köszönhetően az anyagáramlás
rendkívül kíméletes és emellett a
teljesítmény sem csökken

Az Ön előnye:
* kíméli a terményt
* maximális áteresztőképességet biztosít
* nyugodt, egyenletes futás
* gyors és egyszerű alkalmazkodás a betakarítási
feltételekhez

A forma és funkció
összhangja
A vályúban tökéletes összhangban egyesül a forma és a funkció.
A kialakított forma segíti a
növény kombájnhoz történő
ellenállásmentes áramlását és
igen nagy felvevőkapacitással bír.
Így a legsűrűbb állományok is gond
nélkül és sértetlenül megtalálják az
utat a cséplőműbe.
Ezen felül a nagy mennyiségű
alumínium alkatrész csökkenti a
gép össztömegét.

Az Ön előnye:
* elősegíti a maximális
áteresztést
* nagy felvevőkapacitás
* csekély tömeg
* kíméli a terményt
* a cséplőmű egyenletes
terhelése
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Több idő marad

Bizonyos
Tulajdonságok:

Az Ön előnye:

* könnyű és robusztus műanyag
burkolatok
* a kitűnő csúszási tulajdonságok
következtében a növény alig
rázkódva jut el a törőegységhez
* a burkolatok felnyitását gázrugók segítik
* a szerelés és szétszerelés
szerszám nélkül lehetséges

* szerviz- és karbantartási
munkálatok esetén
egyszerű hozzáférés
* a kukoricacsövek
megbízható továbbítása
* a veszteség minimumra
szorítása
* optimális védelem az
idegen testekkel szemben

5 Mais Star* | Mais Star* Horizon

marad a lényegre

Teljes ellenőrzés
Tulajdonságok:

Az Ön előnye:

* az üzemóra és a törőlécek állása
látszik a kijelzőn
* fordulatszámjelző monitor
* átkapcsolási lehetőség a
törőlécállítás és a csukási funkció
között
* a kombájn motollavezérlésén
keresztül a kiválasztott funkció
vezérlése
* két változat: merev és csukható
gépekre

* a kombájnhajtás munkaállapotának gyors ellenőrzése
* a változtatások és a
törőlécállítás legegyszerűbb
felügyelete
* gyors hozzáférés
valamennyi funkcióhoz
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Egy erőteljes darab:
a Geringhoff hajtás
A nagy teljesítmények rendkívüli
hajtásokat igényelnek.
A már számtalanszor bizonyított Geringhoff hajtóműrendszerek erős lehúzási nyomatékúak és
csúszás nélkül dolgoznak. Az adapterek gond nélküli visszaforgatása,
a kimagasló élettartam, a csekély
karbantartásigény és a nagy rugalmasság kombájncsere esetén mind
egy-egy érv a Geringhoff mellett.

Az Ön előnye:
* maximális üzembiztonság
* minimális gépállásidő
* a kis erőigény ellenére is
erőteljes
* kevés karbantartást
igénylő
* láncok és szíjak nélküli
hajtás
* problémamentes
visszaforgatás
* hosszú élettartam

Biztos kapcsolódás
A sorok közötti karbantartásmentes csillapító kuplungok zavarmentes és erőteljes használatot tesznek lehetővé.
Az Ön előnye:
* karbantartásmentes kuplungok
* kiemelkedő erőátvitel
* a legmagasabb üzembiztonság
és gépfutási idő

A csukódó sorösszekötések
önfeszülő, flexibilis kuplungokkal felszereltek.
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GYORSAN EGYIK TERÜLETRŐL
A MÁSIKRA
Közúti közlekedésben vitathatatlan a csukható adapterek előnye.
Még érdekesebb azonban a megtakarítási oldal: akinek rövidebb ideig
tart a betakarítási és közlekedési
üzemmód közötti váltás, az hosz-

szabb időn át tud produktív lenni. Ez
a váltás 1-2 percet vesz igénybe és
gombnyomásra történik. A csukható
kivitelű Mais Star* és Mais Star*
Horizon gépeknél szériafelszerelés az ugyancsak automatikus és

önfeszítő hajtáskuplung, ami lehetővé teszi a kombájnspecifikus oldalirányú szintezés teljes
kihasználását,
szükségtelenné
téve a kardáncsonk kézzel történő
feltolását.

Az Ön előnye:
* a munka és a közlekedési
üzemmód között a leggyorsabb
váltás
* közvetlenül a kombájnfülkéből
teljesen automatikus és kényelmes irányítás
* automatikus hajtáskuplung a
maximális üzembiztonság
érdekében
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A rendszer
részletei
* 4 késlappal és ellenkésekkel
szerelt törőhengerek
* kímélő behúzás
* egyszerű karbantartás és csere
* alacsony kopás
* nehéz betakarítási körülmények
között is optimális növénytartás

1 Hajtás
* karbantartásmentes olajfürdős
hajtómű
* könnyű és nagy szilárdságú
alumíniumötvözet
* olajfürdőben futó
törőhenger-biztonsági kapcsoló

Mais Star*

2 Behordóláncok

A 4-4 késlappal felszerelt, egymással szemben forgó két törőhenger hatékonyan,
kímélően és ellenőrzötten húzza lefelé a
kukoricaszárat. A csöveket a törőlécekhez
húzza le. A kukorica növény aprítás nélkül
marad a területen, ami védelmet biztosít
többek között az eróziótól.

* rendkívül robusztus és alacsony
kopású behordóláncok
* a behordó láncok védettek
az idegen testek bejutásával
szemben
* a Geringhoff láncgyorscsere
rendszer minimalizálja a karbantartási igényt

Építési mód
* keret nélküli és súlytakarékos
* valamennyi elem közvetlenül a
hajtóműnél rögzített
* egyszerű, kis szervizigényű
felépítés
* a törőegységek szükség esetén
egyesével cserélhetők

3 Törőlécállítás
* a törőlécek hidraulikusan nyithatók és zárhatók
* a vezetőfülkéből teljesen ellenőrzés alatt tartható
* a törőlécbeállítás fokozatmentes, precíziós és gyors vezérlése
* minimalizálja a veszteséget és
ideális betakarítási eredményt
ad
* nyitáskor működésbe lép az
öntisztító rendszer

4 Automatikus
láncfeszítők
* a láncok teljes élettartamuk
alatt automatikusan feszítettek
* nincs időigényes utánállítás
* maximális üzembiztonság

9 Mais Star* | Mais Star* Horizon

2

3

1

4

10 Mais Star* | Mais Star* Horizon

A rendszer
részletei
* 4 késlappal és ellenkésekkel
szerelt törőhengerek
* kímélő behúzás
* egyszerű karbantartás és csere
* alacsony kopás
* nehéz betakarítási körülmények
között is optimális növénytartás

Mais Star* Horizon
A Mais Star* Horizon egy nagy teljesítményű vízszintes szárzúzóval egészíti ki a
Mais Star* előnyeit.
A törőegységek alatt optimálisan elhelyezett szárzúzó egyenletesen alacsony tarlót
hagy hátra még akkor is, ha változik a sortávolság vagy ha nem soron vezetve, hanem
keresztirányban kell dolgozni. Nemcsak a
gazos vagy füves állományokat aprítja gond
nélkül, hanem az erős és túlérett területeket is.

Tulajdonságok
* rendkívül jó száraprítás
* nagyon jó kukoricaszárapríték
elosztás
* alacsony kukoricatarló
* idegen test elleni biztonsági
kapcsoló a késfejben
* kiegészítő papucs készlet véd a
talaj jal történő érintkezéstől
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Vízszintes
száraprító
* speciális bevonatú, önélező
aprító kések
* igény esetén kikapcsolható
(opcionális)
* a szárzúzó tökéletes elhelyezkedése
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LÁTHATÓ EREDMÉNY

BE | KI

A vízszintes száraprítónak köszönhetően a betakarítás után tiszta
tarlókép, alacsony tarló és jó szárapríték marad hátra, ami kíméli a
talajt és a következő termésnek
optimális előfeltételeket teremt.

Szükség esetén a vízszintes száraprító egy apró kézmozdulattal ki- vagy ismét bekapcsolható
(opcionális).
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Extra felszerelés – minden igényhez

VÁLTÓHAJTÓMŰ

Aktív napraforgó készlet

PASSZÍV NAPRAFORGÓ KÉSZLET

* 4 fokozatú váltó, utólag is felszerelhető
* több fordulatszám variáció optimálisan a
kukorica és napraforgó betakarításához

* kiegészítő egység arra, hogy a meglévő
Geringhoff kukorica adapter napraforgó
betakarítására is használható legyen
* a rendszer kiválasztása a betakarítási
terület nagyságától és a termény érettségi
állapotától függ

* kiegészítő egység arra, hogy a meglévő
Geringhoff kukorica adapter napraforgó
betakarítására is használható legyen
* a rendszer kiválasztása a betakarítási
terület nagyságától és a termény érettségi
állapotától függ

CSIGA FEKVŐ KUKORICÁHOZ

Automatikus talajkövető

* kúpos csiga fekvő kukoricához a betakarítási eredmény javítására
* hidraulikus meghajtás
* választás szerint jobb oldalra vagy mindkét
oldalra szerelve

* automatikusan működő talajkövető a talajfelszín egyenetlenségeinek kiegyenlítésére
* oldalirányú szintezéshez is szállítható (kombájnmodelltől függően)

Tarlótaposó
* a magasságban állítható, rugós terhelésű
csúszótalpak lehajlítják a tarlót
* a kombájn abroncsainak biztos védelme
* biztosítja a talajtól számított minimum távolság meglétét
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Műszaki adatok
Mais Star*

Sorok Száma

Sortávolság
cm/“

Szállítási szélesség
m

Tömeg
kb. kg

Merev modellek
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

Csukható modellek
MS 600F – 1600 FB

6–16

70–75/30

3,00–6,30

2080–5660

Merev modellek
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

Csukható modellek
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

A Geringhoff adapterek valamennyi kombájntípusra adaptálhatók. Változtatások joga fenntartva.
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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 TANÁCSADÁS SZAKEMBEREKTŐL
* segítség a megfelelő rendszer
kiválasztásában
* kereskedők számára szakmai
oktatás

17 Mais Star* | Mais Star* Horizon

VILÁGSZERTE BEVETÉSEN

