
KuKuričný adaptér Quasar:  Prirodzene inovatívny



Quasar je dostupný ako pevný /od 4 do 
12 riadkov/ alebo sklopný / od 5 do 12 
riadkov/.

Obidva modely majú vysoký výkon a 
taktiež sú kompaktné počas prepravy. 
Majú vysokú stabilitu a umožňujú dobrú 
viditeľnosť pre obsluhu.

Robustný ale stále ľahký, dlhé servisné 
intervaly. Špeciálne tvarované plastové kryty 
zabezpečujú vysokú kvalitu zberu za každých 
podmienok.

Použitím kvalitných technických polymérov 
sa zaistil hladký a plynulý tok zberanej hmoty 
a tiež bezproblémové spracovanie kôrovia. 
Flexibilné polyméry stlmujú nárazy kukuričných 
šúľkov a tým znižujú straty vypadávania zŕn a 
šúľkov samotných, tým vieme dosiahnuť vyšších 
pojazdových rýchlostí.

Aj pri extrémnych zberových podmienkach, poukazuje kukuričný adaptér Quasar na svoje prednosti. 
A to: nízky profil deličov umožňuje pozbierať šúľky i v poľahnutom poraste, minimálny trecí odpor pre 
plynulý tok zberanej hmoty, či elasticita špicov.

   SPOľAhlivý dO POSlednéhO hektáRA

Pevný alebo sklopný? 
to je vaša voľba.

našim know how sú aj 
inovatívne špice a deliče.

kukuričné adaptéry série Quasar sú výsledkom precízneho inžinierskeho projektu , 
ktorého dokonalosť je rokmi prenesená do perfekcionizmu. Bezproblémové adaptéry 
Quasar s nízkou servisnou náročnosťou majú za sebou milióny hektárov po celom 
svete. všetky tieto fakty spojené s  vysokou produktivitou a kvalitou práce, robia 
model Quasar populárnym medzi farmármi a službármi po celom svete.



Špice sú zaklápateľné a výškovo nastaviteľné. 
výškové nastavenie sa robí jednoducho 

pomocou skrutky.

Priebežná závitovka s veľkým 
priemerom špirálovo- priečneho 
opásania.To garantuje hladkú  a 
kontinuálnu dopravu materiálu 
aj počas najťažších zberových 
podmienok s minimom strát. 
Závitovka je  poháňaná bez 
údržbovou prevodovou skriňou 
vyrobenou z hliníkových zliatin a  
s integrovanou klznou spojkou.

Aktívny delič sa používa pri 
zbere poľahnutého porastu 
a je v doplnkovej výbave 
adaptéra. 

Ochranné plazy chránia koleso 
pred poškodením agresívnym 
kukuričným strniskom.

Profil a konštrukcia 
nožových vťahovacích 
valcov a ich prevodová 
skriňa sú srdcom tohto 
výnimočného adaptéra.

hlAdký A Plynulý tOk MAteRiálu

Prvý kukuričný adaptér s integrovaným 
drvičom kôrovia.

Spodný horizontálny drvič 
kôrovia je integrovaný do 
prevodovej skrine vťahovacích 
valcov a nie do prídavnej 
prevodovky. 
toto riešenie  znižuje príkon 
adaptéra. 
každý drvič môže byť 
individuálne vypnutý.
na želanie adaptér môže byť 
dodaný bez drviča kôrovia.



    

dostupný pre každý značku kombajnu, s 
medziriadkovou vzdialenosťou od 45 [cm] 
do viac ako 100 [cm] – Quasar napĺňa všetky 
očakávania. A keď kombajn vymeníte, 
žiadny problém: jednoducho sa vymení 
pripojovací medzikus pre daný typ.

Ako prvý svojho druhu, Quasar môže byť prestavbou upravený na zber slnečnice. 
niekoľko jednoduchých úkonov a slnečnicová výbava  je namontovaná.

Prestavbový set na 
zber slnečnice.

Zmena technických parametrov vyhradená bez predošlého ohlásenia.

technické PARAMetRe

 FunkčnOSť A FlexiBilitA PRe kAždý PRíPAd

Perfektne navrhnutá, takmer bezúdržbová 
prevodová skriňa pohonnej jednotky s olejovou 
náplňou pracuje spoľahlivo a bezporuchovo: 
spoľahlivosť radí Quasar medzi vyhľadávané 
kukuričné adaptéry.

Model typ Počet riadkov
Šírka [m]

váha [kg] vzdialenosť riadkov 
[cm]      min.           max.

F4 Pevný 4 3,18 3,26 1210 45 - 100

F5 Pevný 5 3,70 4,00 1490 45 - 100

F6 Pevný 6 4,55 4,90 1750 45 - 100

F8 Pevný 8 6,15 6,50 2230 45 - 100

F12 Pevný 12 8,40 9,60 3650 45 - 100

R5 skloPný 5 2,50 3,90 1620 45 - 100

R6 skloPný 6 3,00 4,90 2050 45 - 100

R8 skloPný 8 3,20 6,50 2480 45 - 100

R9 skloPný 9 3,60 7,20 2820 45 - 100

SH10 skloPný 10 4,20 7,80 3130 45 - 100

SH12 skloPný 12 5,00 9,40 4500 45 - 100
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