Műszaki adatok
FIX MODELLEK
Sun Star* 800 - 1600 B
Sun Star* Horizon 800 - 1600 B

SOROK

SORTÁVOLSÁG

SZÁLLÍTÁSI SZÉLESSÉG

SÚLY

cm/"

SZÁRZÚZÓ

kb. m

kb. kg

8-16
8-16

50-75/20-30
50-75/20-30

4,20-12,35
4,20-12,35

2.480-4.810
2.580-5.010

8
8

60-75/30
60-75/30

3,00-3,20
3,00-3,20

2.790
2.910

SUN STAR
*
SUN STAR HORIZON
*

FELCSUKHATÓ MODELLEK
Sun Star* 800 F
Sun Star* Horizon 800 FB

A Geringhoff adapterek valamennyi kombájntípusra adaptálhatóak. Változtatások joga fenntartva.
Széria   

választható    — nem szállítható

Egyik bevetési helyről a másikra - gyorsan
A Sun Star* család fix és felcsukható kivitelben készül. A világhírű Geringhoff összecsukási technika évtizedek óta nagyszerűen
bizonyít. A hidraulikának és az automatikusan reteszelő rugalmas hajtáselemeknek köszönhetően mindössze 1-2 percet vesz
igénybe a szállítási és a betakarítási üzemmód közötti váltás. Ez nemcsak időmegtakarítást jelent, hanem az egyébként szokásos szállítókocsit is megspórolhatjuk, valamint a nagyobb átlagos napi terület teljesítménynek köszönhetően több hasznot hoz.

napi 24 órás elérhetőség – minden esetre
hosszú évekre visszatekintő, személyes ügyféltanácsadás
eredeti alkatrészek mindig azonnal hozzáférhetők
helyszíni szerviz szokatlan időpontokban is

Az illusztrációk részben extra felszereltségűek.

*
*
*
*

SF/HU/A

24 órás szerviz

Átfogó tanácsadás
szakembereinktől
* Ingyenes tanácsadás a jó döntéshez
* Kereskedők számára szakmai oktatás
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Egyszerűen jobban betakarítani

Sun Star* és Sun Star* Horizon.
Maximális teljesítmény kompromisszumok nélkül

A siker receptje a nagy területi
teljesítmény és az alacsony betakarítási veszteség elérésére
* minden egyes sorhoz aktív betakarítási egység behordó láncokkal
és forgó szárvágó késekkel

* a növény kényszerbehúzása = nincs teljesítménykorlátozás mint
a passzív rendszerek esetében

* hatékony karosszériakialakítás a lehulló napraforgófejek és –
szemek felfogására

Aki manapság betakarító gépeket gyárt, a világpiacon csak akkor érhet

* függőleges továbbító láncok a törőegységen a gyűjtőburkolaton

el tartós sikereket, ha a leg jobb megoldást kínálja a nagyobb termelékenység

lévő lerakódások biztonságos továbbítására

és a maximális teljesítmény elérése érdekében. A Sun Star termékcsoport
*

ennek az igénynek felel meg és a napraforgó betakarításban a jelenleg
leg jobb elérhető színvonalat nyújtja.
Sun Star* Horizon néven elérhető beépített vízszintes szárzúzóval is a
szármaradvány kiváló aprításának, gyors felbomlásának és az alacsony
tarlókép elérése érdekében.

Sun Star* Horizon

Széles, ék alakú nyílású behúzó rendszer a növények szóródási és rázási veszteség nélküli
aktív leválasztására. A szállítócsigáig vezető rövid út és a sortávolság eltérések tolerálása
a veszteséget csaknem nullára csökkenti.

A mindkét külső burkolaton fent elhelyezett terelő
lemezek az oldalsó régióban lévő napraforgó fejeket
befelé terelik.
Kiváló talajkövetési funkció: a lentre beakasztott
A már bizonyított Geringhoff

sorválasztó csúcsok a munkafelszínhez képest

hajtás kevés karbantartást

kis szögben kiválóan dolgoznak még erősen dőlt

igényel és gond nélkül vissza-

állomány esetén is. A helytakarékos tárolás érde-

forgatható.

kében a sorválasztó csúcsok gyorsan levehetők.

Két szállítólánc vezeti a növényt a forgó dupla késekhez. A
két forgó, önélező vágótárcsa kíméletesen és rázási veszte-
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ség nélkül választja le a napraforgónövényt. Ez a dupla késes

Speciálisan kialakított burkolatok fog ják fel a lehulló

A Sun Star* „Horizon“ modellek csúszókuplunggal

technika alig igényel karbantartást és kb.1535 mm soronkénti

terményt, amit aztán a függőleges behúzóláncok

biztosított, hajtóművön elhelyezett vízszintes szárzú-

vágási felületet alapul véve szokatlanul hosszú élettartamú.

egyenletesen juttatnak el a cséplőszerkezethez.

zóval rendelkeznek.
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