Допълнителна окомплектовка на хедери Geringhoff само от
МЕГАТРОН!
Персонализирайте до всеки детайл!
Всяко поле има своите специфични характеристики и предизвикателства. Нашата цел е да се
справим с тези предизвикателства и да ви осигурим хедер, с който да приберете всяко едно
зрънце. Подобрете вашия царевичен хедер с нашата гама от допълнителни опции и
аксесоари.

Автоматична система за управление
Автоматичната система за управление RowSense помага на
оператора по време на жътва като държи комбайна и
хедера в реда*. Това гарантира оптимална скорост и
резултати по време на жътва. Системата се състои от
сензори – опипвачи, които следят постоянно реда и дават
обратна връзка за корекция на системата за автопилот.
*За да работи системата RowSense е необходимо
комбайнът да е оборудван с пълен пакет автопилот и
RowSense активация.

Автоматично регулиране на височината
Сензорите за височина гарантират, че вашия хедер
автоматично копира контура на терена. Чрез
оптимизирането на височината според съответния терен,
сензорите предпазват хедера от повреди, като
същевременно спестяват износване на възлите на
редовете, за да осигурят дълъг експлоатационен живот.
Сензорите за височина работят напълно автоматично,
помагайки за намаляване натоварването на оператора и
минимизират потенциални грешки по време на жътва.

Плъзгачи за предпазване на гумите
Плъзгачите помагат за събаряне на острите стъбла на
царевичното стърнище за да предпазят от увреждане
гумите или веригите на комбайна. Освен това чрез тях се
разпределя теглото на вашия хедер и не позволяват на
сечката да контактува със земята.

Странични шнекове за полегнала царевица
Тази допълнителна опция прави жътвата на полегнала
царевица още по-лесна. Хидравлично задвижваните
шнекове (ляв, десен или и от двете страни) разположени
на страниците на хедера предотвратяват изхвърлянето на
кочани извън хедера и натрупването на стъбла.

Редуктор с ръчно превключване
Редуктора с ръчно превключване прави вашия хедер дори
още по-гъвкав. Като опция може да изберете
двускоростен или четирискоростен редуктор. Това
осигурява разнообразие от скорости за да се адаптирате
към различни условия на жътва. В комбинация с
комплекта за слънчоглед ви се отключват нови
възможности за жътва.

Пакет за жътва на слънчоглед
Като алтернатива, вашият хедер може да бъде
доокомплектован с активни (лява снимка) или пасивни
(дясна снимка) ножове за жътва на слънчоглед. В
зависимост от условията на полето и нивото на зрялост
на слънчогледа, се определя коя система от двете е поподходяща за вашето стопанство.

Защитна задна преграда
Тази опция е подходяща за намаляване на загубите при
жътва на слънчоглед, като предотвратява изпадането на
пити слънчоглед зад хедера. Преградата може да се
използва и при жътва на царевица, но не е съвместима
със страничните шнекове за полегнала царевица.

Система Mini ICF – мини мотовило
Системата Mini ICF се препоръчва за максимално добро
захранване и предотвратяване на натрупване на шума
върху хедера. Тя се състои от две мотовилки разположени
в централните два реда на хедера.

Система ICF - мотовило
Системата ICF се препоръчва за максимално добро
захранване и предотвратяване на натрупване на шума
върху хедера. Тя се състои от мотовилки разположени на
всеки ред от хедера.

Свържете се с нас за повече информация относно опциите съвместими с
вашия хедер!

