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A CAPELLO olaszországi üzemé-
ben 5-féle adaptert gyártanak, ezek: 
a DIAMANT és QUASAR kukorica-, 
a HELIANTHUS sorfüggetlen napra-
forgó-, a SPARTAN direktvágó- és a 
GRAIN SYSTEM összecsukható ga-
bona adapter. Magyarországon leg-
inkább a QUASAR típusú kukorica 
adapter terjedt el, amely a precíz mér-
nöki munka és 50 év tapasztalatának 
eredménye.

Fix vagy összecsukható? 
Ez az Ön döntése!

A QUASAR és DIAMANT kuko-
rica adapterek fix (4-12 soros) és ösz-
szecsukható (5-12 soros) kivitelben 
készülnek. Mindkét változat kiváló 
stabilitást és láthatóságot biztosít 
munka és szállítás közben is. 

Az adapter problémamentes mű-
ködése alacsony karbantartási igény 
mellett is tökéletes munkát garantál 
a világ minden táján, eltérő körül-

mények között. Összecsukható vál-
tozatnál a kardán oldása/záródása 
automatikus. Mindezek és a magas 
termelékenység teszi a QUASAR-t 
egy nagyon kedvelt modellé, nem 
csak Európában, de Amerikában és 
Ausztráliában is.

Innovatív rendválasztók 
és burkolatok

A QUASAR kukorica adapter ro-
busztus külleme ellenére mégis köny-
nyű, hosszú élettartamú! Az alkal-
mazott polimerek biztosítják, hogy a 
burkolatok és a rendválasztók min-

den körülmények között ki-
válóan, problémamentesen 
teljesítsenek. 

A rendválasztó burko-
latok felülete sima és rugalmas, ami 
könnyű anyagáramlást biztosít az át-
haladó szár- és levéltömegben, szél-
sőséges időjárási viszonyok között is. 
Csökken a szemveszteség, mert a bur-
kolat rugalmassága eredményeként a 
„párnázott” felületről kevésbé pattan-
nak fel a csövek. 

Ez különösen a magasabb beta-
karítási sebességeknél fontos, mert a 
felpattanó csövek és szemek még az 
elhaladó gépbe esnek vissza. A ru-
galmas burkolat és a csőr kiemeli a 
konstrukció előnyeit.

Az adapter minden egyes részéhez 
a legjobb minőségű anyagot használ-

ják, a vázát pedig speciális svédacél-
ból készítik. Karbantartása a minimá-
lis gépismereteken kívül nem igényel 
szakmai tudást: egyszerű felépítésé-
nek köszönhetően egy-egy javítást 
akár a gépkezelő is el tud végezni.

A gyártás fontos része a minő-
ség-ellenőrzés: a CAPELLO gyárban 
minden egyes sorhajtóművet a nor-
mál működés 150%-án tesztelnek, 
így bizonyosodva meg arról, hogy 
csakis hibátlan egység kerül beépí-
tésre. 

Akadálymentes, 
egyenletes 
terményáramlás

A behordócsiga nagy átmérővel 
és ellenirányú csigalevelekkel ren-
delkezik. Ez garantálja a minimális 
veszteséget, az egyenletes és folya-
matos anyagáramlást a legnehezebb 
körülmények között is. A csiga meg-
hajtásáról egy karbantartásmentes, 
olajfürdős, speciális alumíniumházas 
kivitelű hajtómű gondoskodik. A túl-
terhelést egy csúszókuplungos biz-
tonsági tengelykapcsoló akadályozza 
meg.

A QUASAR extrém körülmények 
mellett is a legtöbbet nyújtja! Megdőlt 
kukoricánál opcionálisan rendterelő 
csiga használható. Száraz és nedves 
viszonyok között is sima a termény-
áramlás. 

5 kombájnadapter – 50 év tapasztalat
A 2014-es AGROmashEXPO-n még újdonságként mutatkoztak 
be a CAPELLO adapterek, amelyek dinamikus formájuknak és 
letisztultságuknak köszönhetően azonnal elnyerték a szakértő gazdák 
tetszését. Az elmúlt közel egy évben számos magyar gazdaságban 
bizonyították, hogy minden tekintetben megfelelnek az elvárásoknak, 
és méltó versenytársai a piacon lévő hasonló adaptereknek.
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AZ ÚJ DIREKTVÁGÓ ADAPTER

SORFÜGGETLEN NAPRAFORGÓ 
BETAKARÍTÓ ADAPTER

 A TERMÉSZET INNOVÁCIÓJA

ÖSSZECSUKHATÓ 
GABONA ADAPTER

Kizárólagos forgalmazó 2014-től a General-Agri Hungary Kft.
Email: info@capello.hu • info@general-agri.hu

Tel.: +36-30-906-4515 • www.capello.hu • www.general-agri.hu

Tekintse meg 

a CAPELLO kombájn adaptereit 

az AGROmashEXPO kiállítás 

C pavilonjában!

Az első kukorica adapter 
integrált szárzúzóval

A 3 késes szárzúzó és a soronkénti 
hajtómű szerves egységet képez, szük-
ség estén viszont minden egyes szár-
zúzó egység soronként kikapcsolható. 
A törőhengerek egyedi kialakítása és 
a soronkénti hajtómű biztosítja e fá-
radhatatlan eszköz maximális erejét.

Az adapter kiegészítéseként alkal-
mazható csonktaposók (szártaposók) 
megvédik a drága első gumiabron-
csokat a kombájnon a manapság igen 
kemény kukoricacsonkok okozta sé-
rülésektől. Alkalmazásuk jelentősen 
meghosszabbítja az első abroncsok 
élettartamát, ezzel csökkentve az üze-
meltetési költségeket. 

Funkcionalitás és 
rugalmasság minden 
igényre

A QUASAR kukorica adapter va-
lamennyi kombájntípushoz elérhető, 
a sortávolság pedig 45 cm-től akár 
100 cm-ig terjedhet – a QUASAR így 
minden igényt kielégít. Kombájnvál-
tás esetén csak néhány részegységet 
kell kicserélni, és máris a megszokott 
komfort mellett használhatja tovább 
QUASAR adapterét.

Átalakító szett naprafor-
gó-betakarításhoz

A QUASAR azok számára 
is megfelelő, akik a kukori-
ca mellett kisebb területen 
napraforgót termesztenek, 
hiszen a gép egyszerűen át-
alakítható napraforgó-be-
takarításra alkalmas adap-
terré. Kevesen tudják, hogy 
ezt a megoldást a CAPEL-
LO (QUASAR) vezette be 
elsőként a világon.

Akinél már több Capello 
adapter is bizonyított

A régi magyar CAPELLO-tulaj-
donosok közül Melicz Lajos sem 
bízta a véletlenre, amikor úgy dön-
tött, napraforgó adaptert vásárol a 
már meglévő CAPELLO adaptere 
mellé: a QUASAR megbízhatósága 
és munkaminősége alapján a HE-
LIANTHUS napraforgó adaptert 
választotta. 

Ahogyan ő fogalmazott: „Ha az 
ember megtapasztalja, hogy valami 
jó, nem igazán akar mással kísérletez-
ni!” 

A CAPELLO adapterek kizáróla-
gos magyarországi forgalmazója a 

General-Agri Hungary Kft.

További információért ke-
ressen minket az alábbi 
elérhetőségek egyikén:

  Tel.: +36-30/906-4515
email: info@capello.hu;  

info@general-agri.hu 
web: www.capello.hu;  
www.general-agri.hu

(A képek csak illusztrációk!)


