
QUASAR KUKORICA ADAPTER: A TERMÉSZET INNOVÁCIÓJA



A QUASAR kukorica adapterek fix (4-12 soros) 
és összecsukható (5-12 soros) kivitelben 
készülnek.

Mindkét változat kiváló stabilitást és 
láthatóságot biztosít munka -és szállítás 
közben is.

   MINDEN KÖRÜLMÉNY KÖZÖTT MEGBÍZHATÓ

Fix vagy összecsukható?  
Ez az Ön döntése! 

A QUASAR kukorica adapter sorozat a precíz mérnöki munka és hosszú évek 
fejlesztésének eredménye. Az adapter problémamentes működése alacsony 
karbantartási igény mellett is tökéletes munkát végez a világ minden táján, eltérő 
körülmények között. Mindezek és a magas termelékenység teszi a QUASAR-t egy
nagyon kedvelt modellé a felhasználók körében világszerte.



Robosztus, de mégis könnyű, hosszú
élettartammal! A rozsdát felejtse el!
Az alkalmazott polimerek biztosítják, hogy a
burkolatok és a rendválasztók minden körülmény
között kiválóan, problémamentesen teljesítsenek.
Az alkalmazott polimer felülete sima és
rugalmas, könnyű anyagáramlást biztosít az 
áthaladó szár -és levéltömegben

szélsőséges időjárási viszonyok között is.
Csökken a szemveszteség, mert az anyag
rugalmassága következtében, a „párnázott“
felületről kevésbé pattannak fel a csövek.
Ez különösen a magasabb betakarítási
sebességeknél fontos, mert a töréskor
felpattanó csövek és szemek még az elhaladó 
gépbe esnek vissza.

A QUASAR extrém kondíciók mellett is a legtöbbet nyújtja!
Fekvő kukoricánál előnyt jelent az alacsony építés. Száraz és nedves körülmények között is sima a
terményáramlás. A rugalmas burkolat és a csőr kiemelik a konstrukció előnyeit.

INNOVATÍV RENDVÁLASZTÓK ÉS BURKOLATOK



A burkolatok és csőrök teljesen
felhajthatók és tetszés szerint

állíthatók.

A behordócsiga nagy átmérővel
és ellenirányú csigalevelekkel
rendelkezik. Ez garantálja a
minimális veszteséget, egyenletes
és folyamatos anyagáramlást a
legnehezebb körülmények között is.
A csiga meghajtásáról egy
karbantartásmentes, olajfürdős, 
speciális alumíniumházas kivitelű
hajtómű gondoskodik.
A túlterhelést egy csúszókuplungos
biztonsági tengelykapcsoló
akadályozza meg.

Megdőlt kukoricánál 
opcionálisan kiegészítő 
csiga használható.

AKADÁLYMENTES, EGYENLETES TERMÉNYÁRAMLÁS



A szártaposók megvédik a
gumiabroncsokat a kemény
kukorica tarlótól.

A QUASAR ereje a
„LELKÉBEN“ rejlik ! A
törőhengerek egyedi
kialakítása és a soronkénti
hajtómű biztosítja e
fáradhatatlan eszköz
maximális erejét.

AZ ELSŐ KUKORICA ADAPTER INTEGRÁLT SZÁRZÚZÓVAL 

A szárzúzó és a soronkénti
hajtómű szerves egységet
képez. Ez a megoldás
biztosítja a minimális
energiafelhasználást.

Minden egyes szárzúzó
soronként is kikapcsolható.
Igény esetén a kukorica
adapter szárzúzó nélkül is
rendelhető.



Valamennyi kombájn típushoz elérhető,
45 cm-től akár 100 cm sortávolságig – a
QUASAR minden igényt kielégít.
Kombájnváltás esetén csak a
csatolóegységet kell kicserélni és máris
a megszokott komfortban használhatja
tovább QUASAR adapterét.

FUNKCIONALITÁS ÉS RUGALMASSÁG MINDEN IGÉNYRE

A tökéletesen megtervezett, csekély
karbantartást igénylő olajfürdős hajtóművek
problémamentesen és megbízhatóan
működnek: ez a megbízhatóság emelte ki a
QUASAR-t a többi kukorica adapter közül



    

A QUASAR egyszerűen átalakítható napraforgó betakarításra alkalmas adapterré.
Ezt a megoldást a CAPELLO (QUASAR) vezetette be elsőként a világon. Csak 
néhány, egyszerű és kényelmes mozdulat és a speciális „napraforgó szett“ 
pillanatok alatt felszerelhető és indulhat a betakarítás.

Átalakító szett napraforgó 
betakarításhoz

A kialakítás és a műszaki adatok változtatásának jogát a gyártó előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja.

MŰSZAKI ADATOK:

GÉP TÍPUS SOROK 
SZÁMA

SZÉLESSÉG  [m]
SÚLY  [kg] SORTÁVOLSÁG 

[cm]MIN MAX

F4 FIX 4 3,18 3,26 1210 45 - 100

F5 FIX 5 3,70 4,00 1490 45 - 100

F6 FIX 6 4,55 4,90 1750 45 - 100

F8 FIX 8 6,15 6,50 2230 45 - 100

F12 FIX 12 8,40 9,60 3650 45 - 100

R5 ÖSSZECSUKHATÓ 5 2,50 3,90 1620 45 - 100

R6 ÖSSZECSUKHATÓ 6 3,00 4,90 2050 45 - 100

R8 ÖSSZECSUKHATÓ 8 3,20 6,50 2480 45 - 100

R9 ÖSSZECSUKHATÓ 9 3,60 7,20 2820 45 - 100

HS10 ÖSSZECSUKHATÓ 10 4,20 7,80 3130 45 - 100

HS12 ÖSSZECSUKHATÓ 12 5,00 9,40 4500 45 - 100
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