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SunLite* (Horizon)
Napraforgó betakarító adapterek
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Napraforgó betakarítás

Az elő érintés számít



A napraforgó betakarításához kifinomult érzékre 
és a növénnyel való kíméletes bánásmódra van 
szükség. Csak így biztosíthatók a maximális 
hozamok. Ehhez különösen fontos a növény 
első érintése. A speciálisan a napraforgó 
betakarításához kifejlesztett, különösen stabil 
csúcsok tökéletes indításról gondoskodnak.

Biztonságos vezetés

A csúcsok biztosan vezetik a növényt a vágókéshez. 

A beépített maggyűjtő megakadályozza a 

fenyegető szemveszteséget. Az optimális szélesség 

folyamatos sorfüggetlen betakarítást tesz lehetővé. 

Ez kíméli mind a vezetőt, mind a vágószerkezetet.

 ► Az optimálisan kialakított csúcsok és egy 

maggyűjtő a maximális szintre emelik a hozamot

 ► Sorfüggetlen betakarítás a jól kialakított 

csúcs-szélességnek köszönhetően

 ► Kopásálló, tálcás formájú csúcsok

 ► Speciálisan a napraforgó kímélő 
kezelésére lett kialakítva

 ► Maximális hozam nagyobb 
menetsebességnél (> 10 km/h) is



A növények átadása

Kíméletes és óvatos 
a maximális hozam 
érdekében

 ► A lassú fordulatszámnak köszönhetően 
nagyon nyugodtan forog, kíméletesen 
szállítja a terményt, valamint 
maximális hozamról gondoskodik, 
mert kevésbé pergeti el a magokat

 ► A külső részen lévő takarító pálcák 
elősegítik a terményáramlást

 ► Nagy bedobócsiga (Ø 620 mm) a 
kíméletes továbbítás érdekében

A magasságállítható, degresszív előtömörítő 
henger segíti a termény kímélő továbbítását 
a szállítócsigához. Közben különösen finoman 
kezeli és óvatosan húzza be a napraforgót. A 
620 mm-es nagy átmérőjének köszönhetően 
a henger alacsony fordulatszámmal 
dolgozik. Ez jelentősen növeli a vágóasztal 
teljesítményét és hatékonyságát.



Karosszéria és felépítés

Egy karcsú konstrukció

 ► Maximális hozamok a csatlakozósorokkal 
való kíméletes bánásmód által

 ► Szerszámmentesen hozzáférhető 
komponensek a gyorszáraknak 
köszönhetően

A napraforgó nagyon érzékeny. A vágóasztal 
külső oldalai karcsúsítottak. Elkerülhetők 
a rázkódások vagy sérülések és az abból 
adódó veszteségek. A vágószerkezetet láncok 
hajtják meg biztonságosan, ami egyben 
gyorsan és szerszám nélkül hozzáférhető.



SunLite* Horizon horizontális szárzúzóval

Fedezze fel a 
szárzúzás előnyeit

Fokozza igényeit! A napraforgó 
legnagyobb részben kopást okozó 
növényi anyagból áll. A zúzás által 
a növénymaradékok egyenletesen 
terítik be a talajt. Ez sok előnnyel 
jár. Növelje növényi termékeinek 
minőségét, és közben kímélje gépeit.

 ► Elkerülhető a hosszú, agresszív 
tarló okozta gépkárosodás

 ► Az azt követő munkafolyamatok 
zökkenőmentes végrehajtása 
(nincs eltömődés)

 ► A betegségnyomás csökkentése



 ► Hektáronkénti dízel-megtakarítás (akár 
20%-ig is a soros adapterekhez képest)

 ► A növényi anyagokat a legközelebbi 
talajmunkáknál be lehet dolgozni

 ► Rövidre vágott tarló elősegíti 
a szalma rothadást

Gépei ezt meghálálják Önnek. A jól 
átgondolt szárzúzó rendszer által 
a legtöbb koptató növényi anyag 
egyszerűen a szántóföldön marad. 
Ezt nagyon megköszönik a gépei, 
melyeknek így jóval kevesebbet kell 
teljesíteniük. Ez csökkenti a kopást és 
növeli a napi termelékenységet.



A horizontális szárzúzó

Több teljesítmény 
érdekében

 ► Extrém tiszta munkák még a 
legkörülményesebb betakarítási 
körülmények mellett is

 ► Megnövelt vezetési kényelem a 
kombájn mozgatókarjával vezérelhető 
hidraulikus magasságállító jóvoltából

 ► A szárzúzó optikai magasságkijelzése

A horizontális szárzúzó tökéletesen illeszkedik 
a karosszéria formájához. Az egymással 
szemben forgó kések megakadályozzák az 
eltömődést, és magas fordulatszámuknak 
köszönhetően a legnehezebb körülmények 
között is tökéletesen elvágják a növényt. 
Karbantartásmentes, élettartam kenésű 
hajtóművek hajtják meg a szárzúzót.



A horizontális szárzúzó 
meghajtási koncepciója

Megbízható és  
erőteljes

 ► Külön-külön biztosított  
szárzúzó hajtóművek

 ► Duplex lánchajtás

 ► Megbízható & karbantartásszegény

A horizontális szárzúzó meghajtása 
egy megbízható és robusztus 
Duplex lánchajtással történik. 

A maximális üzembiztonság garantálására 
minden szárzúzó hajtómű saját bütykös 
tengelykapcsolóval van ellátva.



Üzembiztonság

Maximális megbízhatóság



A betakarítás közbeni maximális biztonság 
biztosítására minden szárzúzó hajtómű saját 
bütykös tengelykapcsolóval van ellátva. A 
szárzúzót széles külső csúszótalpak, valamint 
egy rugóval mentesített aprító gerendely 
biztosan vezetik a szántóföld talaján. A laposan 
szerkesztett késtartók megelőzik a leállást, 
mivel nem kerülnek érintkezésbe a talajjal.

 ► Maximális üzembiztonság a külön-külön 
biztosított szárzúzó hajtóműveknek, 
a széles külső csúszótalpaknak 
és a rugóval mentesített késtartó 
gerendelynek köszönhetően

 ► A vezető tehermentesítése az aprító 
gerendely és a talaj közötti váratlan 
érintkezések automatikus kikerülése által



A szárzúzó magasságállítása variálható

Maximális távolság

 ► A kaszakések és a horizontális szárzúzó 
közötti maximális távolság 750 mm

 ► Kb. 150 mm tarlóhossznál 
a növényszár kb. 870 mm 
magasságban kerül befogásra

 ► Hosszabb tarlónál magasabban 
is lehet a befogás

A horizontális szárzúzó a vezetőfülkéből 
tetszés szerint hidraulikusan emelhető vagy 
süllyeszthető - a vezető kívánsága szerint. 

A vágóasztallal kombinálva így a legkülönbözőbb 
betakarítási eredmények érhetők el.

750 mm

kb. 150 mm

kb. 870 mm



A szárzúzó magasságállítása variálható

Minimális távolság

 ► A kaszakések és a horizontális szárzúzó 
közötti minimális távolság 300 mm

 ► Minimális tarlóhossznál a napraforgó kb. 
200 mm magasságban kerül befogásra

A vágóasztal beállítható egy 200 mm-es 
minimális magasságra. Így az extrém rövid szárú 
napraforgó is veszteségmentesen betakarítható. 

A nem homogén összetételű állományok 
nem jelentenek különösebb gondot a 
SunLite* Horizon-nak és a vezetőnek.

300 mm
kb. 220 mm



Tartozékok és opciók

Fekvő napraforgó 
betakarító készlet

 ► Optimalizált betakarítás 
megtört állományokban

 ► Lehetséges az elfeküdt 
napraforgó betakarítása

 ► Maximális hozamok

 ► Talajkövető vezetés rugós 
előfeszítettség által

Extrém feltételek különleges intézkedéseket 
követelnek meg. Ideális feltételek mellett 
betakarítani az egy dolog - de extrém 
feltételek mellett az teljesen más. Az 
opcionálisan kapható fekvő napraforgó 
betakarító készlet felállítja a talajon fekvő 
napraforgókat és beszállítja a vágóasztalba, 
így megkönnyíti a fekvő termék betakarítását.



Fekvő napraforgó betakarító készlet

Egyszerű a felszerelése

 ► A fekvő napraforgó betakarító 
készlet minden probléma nélkül 
utólagosan felszerelhető

 ► Nagyobb termelékenység, nagyobb 
gazdaságosság, nagyobb haszon

Az opcionálisan kapható fekvő napraforgó 
betakarító csúcsok egyszerűen, könnyen 
és kevés mozdulattal felszerelhetőek 
a meglévő konstrukcióra.

Gyors átszerelés a termelékenység növeléséért.
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