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English

Magyar

A kulcs a szűk sorközű vetéshez

Head of the class - no matter the crop

A kulcs a szűk sortávolságokhoz

37,5 cm - senki sem tud keskenyebbet

A kulcs a
sikerhez: a törőegység
A Freedom törőrendszer szabadalmaztatott,
forradalmian új formája egyszerre két
láncot is lehetővé tesz, mint egy standard
törőegységnél - akár 37,5 cm esetén is.
A törőegységek szögben elfordított
behúzóláncainak komoly funkciójuk van,
amelyet így csak a Geringhoff produkál. A
rendszer optimalizálja a növény átvételét,
maximalizálja a hozamot, valamint megelőzi
a veszteségeket és az eltömődést, még
mielőtt azok létrejöhetnének.

A szűk sortávolságok betakarításának a kulcsa
a Freedom. 37,5 cm (75 cm) sorközökhöz az
összes közül a Freedom a legjobb betakarító
adapter. Szerelje fel Freedom kukorica csőtörő
adapterét a Geringhoff bevált törőrendszereivel.

Válassza a Mais Star* vagy a Rota Disc®
System egységeit. Így Ön dönthet a földjén
maradó maradéknövények kezeléséről.

A rendszer részletei

A Mais Star* Elv

Két, egyenként négy-négy késléccel felszerelt
egymással szemben forgó törőhenger húzza a
kukoricaszárat agresszívan, de kontroláltan lefelé.
A kukoricacsövet eközben a törőlécek lehúzzák.
A kukoricaszalma aprítatlanul a szántóföldön
marad és többek között véd az erózió ellen.

»» Magas menetsebességek minden
betakarítási feltétel esetén
»» Nagyon csekély teljesítményigényre van
szükség a rendszer meghajtásához
»» A maradék növény csekély felaprítása
»» Nincs kukoricatarló feldolgozás

A rendszer részletei

A Rota Disc® Elv

Két törőrotor húzza befelé a kukoricanövényt. A
kukoricacsövet eközben a törőlécek lehúzzák.

»» Kiváló száraprítási minőség magas
menetsebességeknél is

A 15 aprítótárcsás vágórotor felaprítja a
maradéknövényt. A növényáramlással
ellentétesen ható rotációval az aprítás és a
rostokra bontás hatásfoka rendkívül megnő.

»» Egyenletes szárapríték elosztás, jól
alkalmas a további talajműveléshez
»» Egyenletesen rövid kukorica tarlókép

Miért kell szűk sortávolság?

A válasz, a nagyobb
hatékonyságért
A szűk sorközök bevezetése eredményhez
vezethet eróziós problémák esetén,
vízvédelmi területeken és, ha
termőföldjei hozampotenciálját
jobban ki szeretné aknázni.

»» Több növény a termőföldön
nagyobb hozamot jelenthet
»» A növények egyenletes eloszlása gyorsabb
növekedést eredményez a tápanyagok és a
víz jobb felhasználásának köszönhetően
»» Gyengébb a gyomnyomás a termőföldön
a gyorsabb árnyékolás által
»» Kettős alkalmazás bérvállalkozóknak
37,5 cm és 75 cm sortávolság esetén

Tartozékok és műszaki részletek

Műszaki részletek

Modell

Munkaszélesség

Szállításiszélesség

Szállítócsiga

Súly kb.
Mais Star*
illesztéssel

Súly kb.
Rota Disc®
illesztéssel

12 soros

4,50 m

4,83 m

∅ 450 mm

2 890 kg

3 070 kg

16 soros

6,00 m

6,36 m

∅ 450 mm

3 540 kg

3 780 kg

24 soros

9,00 m

9,40 m

∅ 450 mm

5 290 kg

5 650 kg
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A változtatások jogát fenntartjuk
Az ábrák részben különleges felszereléseket is tartalmaznak
Adatok és értékek az aratási feltételektől függőek
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