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  MR-700 kukorica vágóasztal 
 

 
 
DIZÁJN ÉS INNOVÁCIÓ 
 
A MORESIL MR700 kukorica vágóasztal ötvözi az 50 év alatt felhalmozódott tapasztalatot, a legmodernebb gyártási 
technológiával, megfelelve így világszerte a legigényesebb területeken is. Az MR700 vágóasztal kedvezőtlen 
körülmények között is kiállja a próbát más típusú kukorica betakarító adapterekkel szemben bármelyik piacon. 
 
Az MR700 adapter garancia a mezőgazdaságot kísérő kiszámíthatatlan külső tényezők hatására keletkező betakarítási 
problémák enyhítésére. A MORESIL ezért gyárt mezőgazdasági szakemberek által tervezet betakarítógépeket az agrárium 
részére. 
 
Az MR-700 modell több változatban és felszereltségben készül, megfelelően a különböző felhasználói igényeknek. 
Minden változatnál 50 cm a sortávolság, a magas törőegység házak és az oldalsó rendválasztó csigák a szélsőséges 
körülmények közötti betakarítást segítik. A törőegységek egymással szembeforgó hengerei felszerelhetők pengékkel. A 
vágóasztalok rendelhetők fix vagy összecsukható kerettel. 
 
TAPASZTALAT ÉS MIN ŐSÉG 
 

  
 
Szárzúzó 
 
Ez a szárzúzó kialakítás a Moresil MR700 adapteren maximális 
hatékonyságú, mégis alacsony teljesítményt igényel a kombájntól. 
  
A szárzúzók a csőtörő hengerek alatt helyezkednek el, állítható 
távolságban, ami lehetővé teszi, hogy a betakarítás kezdetétől 
egyenletesen rövid legyen a tarló és apró a zúzalék. 
 
A szárzúzó el van látva túlterhelés elleni védelemmel, ami garantálja 
a megbízhatóságot, minden betakarítási körülmények között. 
  
A kések átfordíthatók, így hosszabb az élettartamuk. 
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Betakarító szerkezet 
 
Sebességváltó - bizonyított megbízhatóság, edzett acél 
fogaskerekek speciális kenőanyag fürdőben, a hajtómű 
magában foglalja a tengelykapcsolót, a túlterhelés elleni 
védelmet, a szárzúzó önállóan szabályozható 
tengelykapcsolóját. 
 
A csőtörő hengerek 6-6 átfordítható, speciális ellenálló 
anyagból készült, egymással szembe mozgó pengékkel 
szereltek.  Minden csőtörő egység kenési rendszerrel van 
ellátva a hatékonyabb karbantartás érdekében. 
 
Behordó-láncok egy új feszítőszerkezettel vannak 
felszerelve, ami fenntartja a megfelelő feszességet, és 
lehetővé teszi, hogy módosítsa azt, minimális erőfeszítéssel. 

Behordó lemezek nagyon kemény anyagból készülnek, 
kerekített széllel. A hidraulikus rendszer beállítása a kabinból 
végezhető. 
 
Megerősített lánc-meghajtó, egy önállóan állítható, zárt 
házban, olajfürdőben futó szerkezet, amely biztosítja a 
hosszú távú működést. Ez a rendszer teszi lehetővé a pontos 
fordulatszám beállítást. A vágóasztalok opcionálisan 
kiegészíthetők a működtető kombájnnak megfelelő 
fogaskerék csoporttal. 
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Opciók 
 
Magasság érzékelő: biztosítja a vágóasztal talajkövetését. 
Sorvezető érzékelő: növeli a gépkezelő hatékonyságát. 

Szárzúzó 
Rendválasztó segédcsiga az adapter egyik vagy mindkét oldalán. Hidraulikus, vagy lánc-meghajtás. 

Napraforgó betakarító kit. Egyszerű és gyors szerelés. 

Törőhengerek szembeforgó vagy alternatív pengével. 
 
 

 

 
 

Magasság-érzékelő Sorvezető érzékelő 
Hidraulikus oldalsó segédcsiga 

(polyetilén) 
 

  
Napraforgó betakarító kit Hidraulikus vagy láncos oldalsó segédcsiga (fém) 

 

   
Szárcsonk törő Alternatív pengék Szembe mozgó pengék 
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Rendválasztó csiga 

 
A betakarítást segíti extrém körülmények között, amikor a növények erősen megdőltek, keresztben fekszenek. 
 
 
 
 

 
 
GARANTÁLJA A BETAKARÍTÁST  
 
Összecsukható modell 
 
Különböző számú sorral és sortávolsággal rendelkező adapterek készülhetnek összecsukható kivitelben. 
Egy jól megtervezett és kivitelezett összecsukható rendszerrel gyorsan és egyszerűen végrehajtani az áttelepülést. Egy 
hatékony összecsukható kivitel biztosítja, hogy a pilótafülkéből könnyen, jól áttekinthetően lehessen végrehajtani a 
műveletet. 
Összecsukható modell lehetővé teszi, hogy kevesebb idő és költség legyen az egyik helyről a másikra település. 
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Könnyű és gyors összecsukás 

 

 
 

 

 

Összecsukáskor nem kell leválasztani a TLT-ről, ez idő 
megtakarítást jelent minden manővernél, így nő a napi 
termelékenység. 
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GB sorfüggetlen napraforgó betakarító 
 

Jellemzők 
 
A GB vágóasztalok szinte minden kombájn típusra adaptálhatók.
 
Az 5 méterestől 50 centis lépésekben a 12 méteresig
méteres szélességben a FOLDING, összecsukható kivitelek

Hidraulikus orsóval emelve és süllyesz

Széles megerősített, különleges tálcák a szem

A csatlakozó és meghajtó rendszer a rendeléskor megadott kombájn modellnek megfelel

A szárzúzó berendezés igény szerint a géppel együtt rendelhet
előkészítéssel, ha a jövőben szükségessé válik a f

 

A kasza és szárzúzó szerkezet.
 
Tartozékok: 

A nyitó jel  lehetővé teszi, hogy a vezető
a szárzúzó magasságát a kabinból.
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ek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk. 

betakarító modellek 

A GB vágóasztalok szinte minden kombájn típusra adaptálhatók. 

a 12 méteresig rendelhetők fix, 10 méteresig fix szárzúzós, valamint 6,5 és 7 
méteres szélességben a FOLDING, összecsukható kivitelek 

süllyesztve a kombájnból. 

a szemveszteség minimalizálására. 

csatlakozó és meghajtó rendszer a rendeléskor megadott kombájn modellnek megfelelően készül.

igény szerint a géppel együtt rendelhető. A szárzúzó nélkül rendelt gépek is rendelkeznek 
szükségessé válik a felszerelése. 

 

A kasza és szárzúzó szerkezet. Az oldal hajtó szerkezet.

 
vezető tudja kontrollálni 

szárzúzó magasságát a kabinból. 
Tarlózúzó a kombájn gumiabroncsainak

védelmér
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k fix, 10 méteresig fix szárzúzós, valamint 6,5 és 7 

ően készül. 

. A szárzúzó nélkül rendelt gépek is rendelkeznek 

 
Az oldal hajtó szerkezet. 

 
abroncsainak torzsák elleni 

ére. 
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Szárzúzó 
 
Állítható magasságú hidraulikus zúzó, lehetővé teszi, 
hogy alacsony tarlót hagyjon a hosszú szárak ellenére is.  
 
A szárzúzó hajtóműveit kimondottan erre a munkára 
tervezték, megerősített perselyekkel a teljes 
megbízhatóság eléréséhez. 
 
Szembeforgó késes rendszer a nagyobb hatékonyság és 
az apróra vágott szalma jobb terítése érdekében. 

 
Az erőátvitel szakaszolt az egyszerű karbantartás 
érdekében. 
A zúzókések átfordíthatók és rendkívül tartósak. 

 
A munka után tökéletes és egységes tarló marad. 

 

 

MODELL TELJES szélesség (m) MUNKA szélesség (m) TÖMEG (kg) 

GB-500 5,60 5,10 1264 

GB-550 6,10 5,60 1400 

GB-600 6,60 6,10 1536 

GB-650 7.10 6,60 1672 

GB-700 7,60 7,10 1808 

GB-750 8,10 7,60 1944 

GB-800 8,60 8,10 2402 

GB-850 9,10 8,60 2484 

GB-900 9,60 9,10 2566 

GB-1000 10,60 10,10 2650 

 

  
Betakarítás szárzúzó nélküli vágóasztallal. Betakarítás szárzúzós vágóasztallal. 
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GB FOLDING összecsukható modellek 

 
 
A GB FOLDING modellek minden paraméterükben megegyeznek az adott méretű GB modellekkel, hozzátéve a gyors 
áttelepülésből adódó előnyöket, mert nem kell pótkocsi, képes áthaladni a szűk átjáróban, nem foglalja el a teljes 
közutat. 
 
Az összecsukható rendszer működtetése a vezetőfülkéből történik, nem kell szét és összekapcsolni a TLT-t. 
 
Kiemeljük a vágókések csatlakozását. Ez a Moresil által szabadalmaztatott rendszer magasan megbízható, kizárja az 
eltéréseket és a további elmozdulást megakadályozza. 
 
Az összecsukható modellel megkapjuk ugyanazokat az előnyöket, mint a fix modelleknél: az egyenletes, nagy sebességű 
vágást anélkül, hogy csökkenne a teljesítmény. 
 
Ez a modell is rendelkezik előkészítéssel a hidraulikusan állítható magasságú szárzúzóhoz, így együtt is rendelhető. 
 
Két változatban a készül, 6,5 és 7 méteres munkaszélességben. 
 

 
 
Összecsukható, egyszerű és gyors 
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G-4570 soros napraforgó vágóasztal
 

 
A Moresil G-4570 napraforgó betakarító adapterek
kombájnra adaptálva. Minden esetben, az optimális teljesítmény eléréséhez szükséges elemek felszereltek. A sorok 
közötti szélesség 500 és 800 mm között vál
 
 
Jellemzők 
Ez a vágóasztal a legtöbb kombájn típusra adaptál
 
Sorok térköze: igény szerint választható.
 
Csatlakozó rendszer a rendeléskor megadott kombájn
adaptálva, a kabinból vezérelhetők a különböz
Az adapter oldalán a színe ugyanaz, mint a 
 
Kések hajtóműve: nagyon csendes, nagy 
képes rendszer. 
 
Sebesség variátor (választható): Ezt a 
lehet szerelni sebesség variátorral, a láncok 
szabályozására, hogy összhangban legyen a kombájn 
sebességével, és a feldolgozandó anyag mennyiségével
 
 
 
 
Vágórendszer kései hátul az etetőszerkezet
behordó csigához kerültek elhelyezésre, így
egyenletes a betáplálás és nincs szemveszteség
 
Opcióként választható a tálcák tetején található 
megdőlt növények bevezetésére. Még a földön 
egyenletesen, felhalmozódás nélkül juttatva a behordó 
csigához.  
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vágóasztal 

betakarító adapterek 4-12 soros kivitelben készülnek, a rendelésben megadott 
Minden esetben, az optimális teljesítmény eléréséhez szükséges elemek felszereltek. A sorok 

közötti szélesség 500 és 800 mm között választható. 

vágóasztal a legtöbb kombájn típusra adaptálható. 

igény szerint választható.(500-800 mm) 

a rendeléskor megadott kombájnra 
k a különböző funkciók. 

ugyanaz, mint a kombájné. 

nagyon csendes, nagy vágási sebességre 

Ezt a vágóasztalt is fel 
, a láncok etetésének 

összhangban legyen a kombájn 
nyag mennyiségével.   

szerkezet végénél, közel a 
behordó csigához kerültek elhelyezésre, így folyamatos, 

veszteség.  

tetején található lánc, a 
a földön fekvőket is 

ás nélkül juttatva a behordó 
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a rendelésben megadott típusú 
Minden esetben, az optimális teljesítmény eléréséhez szükséges elemek felszereltek. A sorok 

 

 



 

Mezőgazdasági Gépkereskedelmi Kft. 
Iroda: 1158 Budapest, Késmárk u. 9. 

 

 

Postacím: 1625 Budapest, Pf. 65. 
E-mail cím: penda@penda.hu 

Telefon: 06-20/999-7230, 20/999-7231, 20/999-7232, 1/415-2140, Fax: 1/417-3239, Honlap: www.pendakft.hu 

A gépeket magyarnyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.  
A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk. 
 

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.  
moresil_betakarito_adapterek.docx|1708111420 - 10 - 

 
Állítható magasságú hidraulikus zúzó, lehetővé teszi, hogy 
alacsony tarlót hagyjon a hosszú szárak ellenére is.  
 
A szárzúzó hajtóműveit kimondottan erre a munkára 
tervezték, megerősített perselyekkel a teljes megbízhatóság 
eléréséhez. 

 
Szembeforgó késes rendszer a nagyobb hatékonyság és az 
apróra vágott szalma jobb terítése érdekében. 

 
Az erőátvitel szakaszolt az egyszerű karbantartás 
érdekében. 
A zúzókések átfordíthatók és rendkívül tartósak. 
 
A munka után tökéletes és egységes tarló marad. 
 

 

 
Gyorsan és könnyen összecsukható. 

 

 

A GB FOLDING modellek minden paraméterükben megegyeznek az adott méretű GB modellekkel, hozzátéve a gyors 
áttelepülésből adódó előnyöket, mert nem kell pótkocsi, képes áthaladni a szűk átjáróban, nem foglalja el a teljes 
közutat. 
 
Választható 
 
Szárzúzó, fix vagy összecsukható. 
Felső etetőlánc.  
Sebesség variátor az etetőláncokhoz (modelltől függően). 
 

 
 

Sortávolság 
600 
mm 

Sorok száma 6 7 8 9 10 
Teljes szélesség (mm) 4100 4700 5300 5900 6500 
Gép tömege (kg) 1250 1450 1650 1850 2050 

 
Egyéb sortávolságok is rendelkezésre állnak (min. 500 – max. 800 mm) 
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CV FOLDING összecsukható gabona vágóasztal 
 

 
 
A CV FOLDING összecsukható gabona vágóasztal biztosítja a gyors áttelepülésből adódó előnyöket, mert nem kell 
pótkocsi, képes áthaladni a szűk átjáróban, nem foglalja el a teljes közutat. 
 
Az összecsukható rendszer működtetése a vezetőfülkéből történik, nem kell szét és összekapcsolni a TLT-t. 
Ez a Moresil által szabadalmaztatott rendszer magasan megbízható, kizárja az eltéréseket és a további elmozdulást 
megakadályozza. 
Az összecsukható modellel megkapjuk ugyanazokat az előnyöket, mint a fix modelleknél: az egyenletes, nagy sebességű 
vágást anélkül, hogy csökkenne a teljesítmény. 
 
Három változatban a készül, 5,5 – 6,5 és 7,2 méteres munkaszélességben. 
 

 

 

Hátul a behordó csiga fogadja a pengesoron át a 

motolla által terelt kalászokat.  
  
Biztonsági zár a munka során felmerülő váratlan 
események elkerülése végett. 

  
 

 
A kasza csatlakozója hasonlít a napraforgó adapter 
szabadalmaztatott összecsukható és magasan megbízható 
késrendszeréhez. A vágást, az adapter teljes 
szélességében megszakítás nélkül végzi. 
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A rendszer három részből áll, összehajtva könnyen szállítható. 
A csiga és a felhordó torok közötti kis távolság jobb etetést biztosít, a termék állapotától függetlenül.  
A nagy átmérőjű behordó csiga a körülmények megfelelően hidraulikusan állítható, a sebessége a vezető által 
szabályozható. 

Nagy átmérőjű motolla [610 mm] hossza mentén lehúzható ujjakkal. 
 

 

 
A platform lehetővé teszi, hogy változtassuk a 
dőlésszöget a jobb terülés érdekében, mint azt a szója 
termékek lehetővé teszik. 
  
Talajkövető rendszer biztosítja, hogy a 
beállításnak megfelelő tarló maradjon a gép 

után. 

 
Az erőátvitel rendelkezik egy automatikus kapcsolóval, amely 
megkönnyíti az összecsukás műveletét a TLT oldalán. 

  
A kompakt, összecsukható rendszer lehetővé teszi a vezető 
jó kilátását menetirányban. Magas biztonság érhető el a közúton 
és a legdurvább terepeken is. 

 
 
Jellemzők 
 
Modell Munkaszélesség Szállítási szélesség 
CV 550 P 5,50 m 3,50 m 
CV 620 P 6,20 m 3,50 m 
CV 720 P 7,20 m 4,00 m 
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Mák betakarító adapter 
 

 
 
A vágóasztalnak, hogy a mák betakarítására alkalmas legyen, a legmagasabb minőségnek kell megfelelnie.  
A kombájnba csak az épp bugák kerülhetnek egy minimális szárcsonkkal. 
 
Ez a különleges, alacsony behordó csiga, a hozzá a lehető legközelebb elhelyezett kések és a vízszintes etető láncok 
kombinációjával érhető el.  
 
 
Jellemzők 
  

 
 


