
Az eljárás áttekintése

A környezet kímélése  
többletráfordítás nélkül 

Rugalmas bevethetőség, egyszerű kezelés 

Az egyedi gépadaptációs illesztésnek és hidraulikának köszön-
hetően  a Mais Star* Collect valamennyi szokásos kombájntí-
pussal  használható.

A bioökonómia legmagasabb szintje

Egyre szűkösebbek a megművelhető területek. A növényma-
radék organikus tömegét gazdasági és ökológiai szempontból 
fontos feldolgozni. Az új rendszerek új értékesítési lehetősége-
ket és kiegészítő hasznosítást tesznek lehetővé. A kukoricanö-
vény sajátos struktúrája kiválóan alkalmas élelmiszer, energia 
vagy akár építőanyag előállítására is.

Hatékony munka

Az innovatív szállítórendszer kompakt rendekben helyezi el a 
terményt a kombájn alatt. A kicsépelt csutka és csuhé fenn 
a rend tetejére kerül anélkül, hogy előzetesen érintkezne a  
talaj jal.

A növénymaradék betakarítása 

Modern bálaprések a talajközelben veszik fel  a növényma-
radékot és optimálisan tömörítik, hogy hatékony legyen a to-
vábbi feldolgozás logisztikája.

Kiegyenlített humuszegyensúly

A fel nem használt szerves anyag pótlólagos nitrogén- 
mennyiséget igényel. Hosszútávon ez túl magas  
talajhumusztartalomhoz és ezzel összefüggő problémákhoz 
vezet a követő kultúrák tápanyagpótlásában.

A részben fertőzött növényi anyagok nagy mennyisége prob-
lémához vezet az elkövetkezendő növényvédelem területén. 
A vegyszeres védekezés rendkívül drága és nagy ráfordítást 
igényel. A Mais Star* Collect betakarítási rendszerrel a fe-
leslegessé váló növényi anyagokat környezetkímélő felhasz- 
nálásra készítjük elő. A hátramaradó gyökér- és növény- 
részek elegendőek a kiegyenlített humuszegyensúly és a  
nagyobb tápanyaghatékonyság biztosításához.

A felszedővel ellátott önjáró silózókkal nagy területi teljesít- 
mény érhető el. Biogázüzemek részére a leg jobb minőségű alap- 
anyag szállítható az erjedő szubsztrátumokból.  Az így betakarí-
tott  anyag a silózási folyamat után minden további feldolgozás 
nélkül adagolható. 

A kukoricaszalma aprítóbetakarítókocsival történő megmenté-
se olyan kis területen gazdálkodó üzemek részére előnyös, ahol 
a terményt fiatal szarvasmarhák etetésére vagy száraz ál-
lapotban almolásra használják.
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Szemes kukoricával bevetett területeken 
még nagyobb hozam elérésére van lehetőség. 
A kukoricaszár kiegészítő betakarítása op-
timális hasznot jelent az ésszerűen és kör-
nyezettudatosan gondolkodók számára. Így 
a jövőben felmerül a kérdés, hogyan lehet 
növelni a szemes kukorica területek ho-
zamát, és hogyan használható ki a szárma-
radványban rejlő lehetőség.

Egyértelmű, hogy a szemes kukorica szár 
minősége gyakran annyira jó, hogy további 
innovatív hasznosítására is lehetőség nyílik.

Intelligens betakarítási technika az 
optimális hozam elérése érdekében

 
Egyetlen munkafolyamatban betakaríta-
ni a szemes kukoricát és rendekbe rakni  a 
szalmát – ez hozza a leg jobb eredményt.

A Mais Star* Collect-nek egyértelmű előnye 
van a szemes kukorica hagyományos beta-
karítási módszerével szemben. Haladjon a 
korral, takarítson be hatékonyan és jövőori-
entáltan! Hozza ki a maximumot földjeiből!

Betakarít és  eltakarít – 
mindezt egyszerre

Begyűjtés

A maradék növényrészek kellően értékesek a hasznosításhoz. 
Gyakran szükségtelenül energiát használunk ezeknek a 
szerves anyagoknak a megsemmisítésére. A kukorica- 
szár begyűjtése igen nagy mértékben növeli a betakarítás 
hatékonyságát és lehetővé teszi a kukoricanövény kedvező 
értékesítését. 

Az innovatív anyagtovábbítási rendszer az új hajlított 
szárzúzókésekkel, az aerodinamikailag módosított szárzúzó 
terelőburkolatokkal, valamint a mögötte lévő, nagyméretű 
vályúban futó beépített szállítócsiga a terményt a kombájn 
alatt egy kompakt rendbe helyezi le. A kicsépelt csutka és 
csuhé fenn a rend tetejére kerül anélkül, hogy előzetesen 
érintkezne a talaj jal.

Más eljárásokkal összehasonlítva a Mais Star* Collect-tel 
betakarított kukorica szárnál a legalacsonyabb a szennye-
zőanyag (föld és por) tartalom.

Betakarítás

Az alap a már bizonyított Mais Star* Horizon elv. A nagy 
teljesítményű két törőhengeres lehúzókéses betakarítási 
rendszernek köszönhetően a csőtörés minden körülmény  
között kiemelkedő. Csak néhány a számos előny közül:  
egyenletes tarló és tarlókép, a bizonyított Geringhoff  
hajtástechnológia, valamint a jó száraprítás. 
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