
TruFlex (Razor) Air
  Levegőterelő rendszer a hozam maximalizálása érdekében

Head of the class - no matter the cropM
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A levegőterelő rendszer

Maximalizálja hozamait

Újítások részletesen

Közvetlenül az ujjak fölött találhatóak a 
rések, ahol a levegőáramlás kilép, és így az 
ott található magokat a szalagra tereli. 

Közben a levegőnyomás ellenőrzötten 
és egyenletesen lép ki. 

Ujj
Levegőnyílás
Levegőtorlasz



A különlegesen érzékeny termények, melyek
az utolsó érési fázisban könnyen kihullhatnak, a 
veszteségek messzemenő csökkentése érdekében 
egy speciális betakarítási technológiát igényelnek. 

A TruFlex (Razor) Air levegőterelő rendszerrel 
felszerelt szalagos vágóasztal a gabona 
és hüvelyesek betakarításához készült, 

mint pl. szója és repce. 
Az új, beépített levegőterelő rendszer a 
vágási folyamatban a felrepedt hüvelyekből 
kieső magokat célzottan a szalagra 
irányítja és beszállítja a cséplőszerkezethez. 
A szabályozható levegőáramlat felfogja 
azokat a magokat és növényrészeket, 
amelyeket a motolla nem hord fel a szalagra.



TruFlex Air / TruFlex Razor Air

Különlegességek 
és előnyök

Az ellenőrzötten kilépő levegő azzal az előnnyel 
jár, hogy az elveszni látszó magok nagy részénél 
megakadályozza a talajra hullást, és közvetlenül 
utána visszajuttatja a szállítószalagra.

A hagyományos vágóasztaloknál a magok előre 
gurulnának a vágóélek elé és elvesznének.
A dőlt gabonánál és szójánál a vágóasztal 
talajközeli vezethetősége különösen 



előnyös, mert a beépített levegőrendszerrel 
ellátott flexibilis késtartó gerenda képes 
alkalmazkodni a talaj egyenetlenségeihez.

A flexibilis késtartó gerenda és a 
levegőterelő rendszer kombinációja teszi 
a rendszert mélyvágásnál, egyenetlen 
talajon talajkövetővé, ami minimalizálja a 
veszteségeket és optimális megoldást kínál 
nehéz körülmények mellett a betakarításhoz.

Hagyományos rendszerek
A hagyományos rendszerek erős 
figyelmet követelnek meg a vezetőtől, 
különösen nagy munkaszélességnél. 
A Geringhoff TruFlex (Razor) Air egyedülálló, 
mert a levegővezető rendszer a késtartó 
gerendába van beépítve, és nem egy 
csőrendszeren keresztül halad, amely 
már a motolla előtt belenyúl a 
terménybe. 

A túlérett szójahüvelyek érintése például 
szemveszteséget okoz. A repcéhez ilyen 
rendszerek nem alkalmazhatóak, mert azokat 
nem lehet a szűk állományban vezetni.



TruFlex Air / TruFlex Razor Air

Levegőterelő rendszerrel



TruFlex / TruFlex Razor

Levegőterelő rendszer nélkül

A videóhoz:
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A változtatások jogát fenntartjuk 

Az ábrák részben különleges felszereléseket is tartalmaznak
Adatok és értékek az aratási feltételektől függőek

 » A levegőterelő rendszer kimondottan a különösen 

érzékeny terményekhez lett kialakítva

 » Az egyedülálló levegőterelő rendszer nem zavarja az állományt, 

mivel a vezetékek a vágóasztalba vannak integrálva

 » A rendszer kíméli a túlérett terményt

 » A levegőterelő rendszer úgy maximalizálja a hozamot, 

hogy a vágóasztalról leeső magokat visszafújja

 » A levegőáramlás erőssége a szalagsebességtől függetlenül 

kényelmesen szabályozható a vezetőfülkéből

 » Így gyorsan hozzáállítható a legkülönbözőbb növénykultúrákhoz
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