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GB ÖSSZECSUKHATÓ SORFÜGGETLEN NAPRAFORGÓ BETAKARÍTÓ ADAPTEREK 

A GB összecsukható modellek 6,6 és 7,1 m munkaszélességben rendelhetők, szárzúzóval vagy szárzúzó nélkül. 
 

A fix sorfüggetlen napraforgó adapter modellek összes funkciójával rendelkeznek az összecsukható GB sorfüggetlen 

napraforgó betakarító adapterek, kiegészítve azzal, hogy nem kell kísérő járművet alkalmazni, vagy az asztalt leszerelni a 

szállításhoz és speciális kocsit használni a vontatásához. Gyorsan és a közúti közlekedést sem zavarva lehet áttelepülni a 

következő táblára, ahol szerelés nélkül, néhány percen belül elkezdhető a munka. 
 

  
 

A vágókés tengelykapcsolója a Moresil cég által szabadalmaztatott rendszer. Rendkívül megbízható, megakadályozza a 

nem megfelelő csatlakoztatásból eredő meghibásodásokat. 
Az összecsukható GB sorfüggetlen napraforgó adapter modellek biztosítják ugyanazokat az előnyöket, mint a merev 

változatok. Egyenletes, nagy sebességű vágás anélkül, hogy bármikor csökkenne a teljesítmény. 
Az összecsukható napraforgó adapterek is felszerelhetők hidraulikusan állítható magasságú szárzúzóval. 
 

Figyelem! 

A működtető kombájn típusát és évjáratát a rendeléskor kell megadni, a megfelelő csatlakozókeret és hajtás átvitel 
kialakítása érdekében. A megrendelést csak így tudjuk befogadni. A működtető kombájn függvényében, a hidraulikus 
csatlakozókészletet külön meg kell rendelni.  
 

GB-650 összecsukható sorfüggetlen adapterek kombájnra adaptálva 

Cikkszám Modell Teljes 

szélesség 
(m) 

Munka-

szélesség 
(m) 

Szállítási 
szélesség 

(m) 

Tömeg 
(kg) 

03750080 GB-650 összecsukható napraforgó adapter 

7,10 6,60 4,00 1672 

0375008001 GB-650 hidr. csatlakozóval CLAAS kombájnra 

0375008002 GB-650 hidr. csatlakozóval J. Deere kombájnra 

0375008003 GB-650 hidr. csatlakozóval N. Holland / CASE kombájnra 

0375008004 GB-650 hidr. csatlakozóval N. Holland TX  kombájnra 

0375008005 GB-650 hidr. csatlakozóval LAVERDA kombájnokhoz 

0375008006 GB-650 hidr. csatlakozóval LAVERDA M, new FENDT, new 

MASSEY F. kombájra 

037500801 GB-650 összecsukható napraforgó adapter szárzúzóval 

7,10 6,60 4,00 n.a. 

0375008011 GB-650 szárzúzóval hidr. csatlakozóval CLAAS kombájnra 

03750080111 GB-650 szárzúzóval hidr. csatlakozóval CLAAS kombájnra, 
nyitás/zárás kardánkezelés nélkül  

03750080112 GB-650 szárzúzóval hidr. csatlakozóval CLAAS kombájnra, 
nyit/zár kardánkez. nélkül, +alkatrész kit. 

0375008012 GB-650 szárzúzóval hidr. csatlakozóval J. Deere kombájnra 

0375008013 GB-650 szárzúzóval hidr. csatlakozóval N. Holland / CASE 
kombájnra 

0375008014 GB-650 szárzúzóval hidr. csatlakozóval N. Holland TX kombájnra 

0375008015 GB-650 szárzúzóval hidr. csatlakozóval LAVERDA 
kombájnokhoz 

0375008016 GB-650 szárzúzóval hidr. csatlakozóval LAVERDA M, new 

FENDT, new MASSEY F. kombájra 
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GB-700 összecsukható sorfüggetlen adapterek kombájnra adaptálva 

Cikkszám Modell Teljes 

szélesség 
(m) 

Munka-

szélesség 
(m) 

Szállítási 
szélesség 

(m) 

Tömeg 
(kg) 

03750090 GB-700 összecsukható napraforgó adapter 

7,60 7,10 4,20 1808 

0375009001 GB-700 hidr. csatlakozóval CLAAS kombájnra 

0375009002 GB-700 hidr. csatlakozóval J. Deere kombájnra 

0375009003 GB-700 hidr. csatlakozóval N. Holland / CASE kombájnra 

0375009004 GB-700 hidr. csatlakozóval N. Holland TX kombájnra 

0375009005 GB-700 hidr. csatlakozóval LAVERDA kombájnra 

0375009006 GB-700 hidr. csatlakozóval LAVERDA M, new FENDT, new 

MASSEY F. kombájra 

037500901 GB-700 összecsukható napraforgó adapter szárzúzóval 

7,60 7,10 4,20 n.a. 

0375009011 GB-700 szárzúzóval hidr. csatlakozóval CLAAS kombájnra 

03750090111 GB-700 szárzúzóval hidr. csatlakozóval CLAAS kombájnra, 
nyitás/zárás kardánkezelés nélküli  

03750090112 GB-700 szárzúzóval hidr. csatlakozóval CLAAS kombájnra, 
nyitás/zárás kardánkezelés nélküli +alkatrész kit. 

0375009012 GB-700 szárzúzóval hidr. csatlakozóval J. Deere kombájnra 

0375009013 GB-700 szárzúzóval hidr. csatlakozóval N. Holland / CASE 
kombájnra 

0375009014 GB-700 szárzúzóval hidr. csatlakozóval N. Holland TX kombájnra 

0375009015 GB-700 szárzúzóval hidr. csatlakozóval LAVERDA kombájnra 

0375009016 GB-700 szárzúzóval hidr. csatlakozóval LAVERDA M, new 

FENDT, new MASSEY F. kombájnra 

 

GB összecsukható szárzúzók és utólag rendelhető kiegészítő felszerelések 

Cikkszám Megnevezés Cikkszám Megnevezés 

0375008001 GB-650 szárzúzó adapter 0375009524 Hidr. csatlakozó klt. NewHolland TX 

0375009001 GB-700 szárzúzó adapter 0375009525 Hidr. csatlakozó klt. Laverda 

0375009521 Hidr. csatlakozó klt. CLAAS 0375009526 Hidr. csatlakozó klt. Laverda M, new FENDT, 

new Massey F. 

0375009522 Hidr. csatlakozó klt. J.Deere  0375009530 Folding nyitás-zárás kardánkezelés nélküli 
0375009523 Hidr. csatlakozó klt. NewHolland, CASE 037502501 Kpl. alkatrész kit. 
 

 


