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Novinky zo sveta...

Adaptéry Geringhoff pre kombajny AGCO
AGCO a Geringhoff podpísali do-

hodu o spolupráci, ktorá sprístupní 
celý rad žacích líšt Geringhoff pre 
kombajny Massey Ferguson a Fendt.

„Geringhoff je všeobecne uznáva-
ný ako líder v dizajne a výrobe tech-
nológie žacích líšt a kukuričných 
adaptérov,“ povedal Thierry Lhot-
te, viceprezident a výkonný riaditeľ 
Massey Ferguson, Európa a Blízky 
východ. „Jeho rozsiahle portfólio po-
krýva širokú škálu adaptérov, vďaka 
čomu sa perfektne hodia pre zákaz-
níkov kombajnov Massey Ferguson 
a Fendt, ktorí zberajú širokú paletu 
plodín po celom svete.“

Tieto nové adaptéry rozširujú po-
nuku existujúcich adaptérov Free-
Flow, PowerFlow a SuperFlow, ako aj 
kukuričných CornFlow. Vďaka novej 
spolupráci si teraz môžu zákazníci 
kombajnov značiek Massey Ferguson 
a Fendt objednať priamo u predajcu aj adaptér Geringhoff. Široký sortiment strojov Geringhoff zahŕňa lišty špeciálne navrhnuté a skon-
štruované na zber širokej škály plodín vrátane prosa a slnečnice a kukuričné adaptéry vybavené aj s drvením hmoty. Nemecký výrobca 
ponúka aj flexibilné adaptéry a sklápacie lišty obilia s pevným alebo výsuvným dnom.

„Pokiaľ ide o výkon a kapacitu, produkty Geringhoff presne zapadajú do radu kombajnov Massey Ferguson a pomáhajú nám dosiah-
nuť naše ciele maximálnej produktivity a spokojnosti zákazníkov,“ dodáva Thierry Lhotte.

Nová spolupráca by mala viesť aj k vývoju inovatívnych technológií, ktoré ďalej zlepšia efektivitu a produktivitu poľnohospodárov na 
celom svete.

Automatizačný systém lisu New Holland navádza podľa riadku slamy
Automatizačný systém lisov New Holland je prvým v odvetví a podľa výrobcu predstavuje dôležitý krok smerom k autonómnej pre-

vádzke. Systém kombinuje automatické riadenie podľa riadku slamy s automatickým navádzaním a automatickým nastavovaním hmot-
nosti balíka. Systém je kompatibilný s výkonnými lismi BigBaler Plus a BigBaler High Density. Jeho hlavnou prednosťou je zvyšovanie 
produktivity, znižovanie spotreby paliva a vyšší komfort obsluhy. Systém ocenila striebornou medailou aj komisia DLG na zrušenej výsta-
ve Agritechnica.

Systém zohľadňuje objem riadku, hrúbku vrstvy balíka, zaťaženie lisu a motora traktora. Traktor je automaticky vedený ponad riadok. 
Spoľahlivý senzor na báze LIDAR rozpoznáva polohu a prierez riadku a podľa množstva hmoty automaticky prispôsobuje rýchlosť jazdy.

Automatické riadenie zaisťuje rov-
nomerné naplnenie lisovacej komory, 
čo zvyšuje dennú produktivitu. Systém 
zároveň predlžuje životnosť lisu a maxi-
malizuje jeho hltnosť, ktorá v končenom 
dôsledku znižuje spotrebu paliva traktora 
a tým aj výrobné náklady na jeden balík.

Súčasťou novinky je sofistikovaná 
funkcia pre nastavenie požadovanej 
hmotnosti balíka. Systém odhaduje 
hmotnosť balíkov počas prevádzky a ne-
ustále ju upravuje pomocou algoritmu. 
Zaisťuje stálu hmotnosť, ideálny tvar 
a vysokú kvalitu balíka aj pri rôznorodej 
slame a úrode. A to bez zásahu trakto-
ristu.

Obsluha podľa výrobcu ťaží z komfor-
tu a bezpečnosti lisovania bez manuálne-
ho zásahu. Systém zamedzuje preťaže-
niu lisu a zahlteniu, čo takisto vplýva na 
vyššiu výkonnosť.




