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TECHNOLOGIA W 
TWOICH/ W JEGO RĘKACH 

Model posiada wiele opcji do konfiguracji, dzięki 
którym dopasowuje się do zróżnicowanych 
potrzeb każdego klienta oraz rynku. Może 
zostać wyprodukowany na miarę, dopasowując 
się do odległości między rzędami od 50 cm. 
Posiada górny łańcuch nad osłoną rozdzielaczy 
oraz ślimaki boczne, które pozwalają kosić w 
ekstremalnych warunkach oraz przy wyległym 
plonie. Wyposażony jest również w siekacze łodyg, 
metalowe lub plastikowe osłony, wałki z wysokiej 
jakości stali z wymiennymi lub przeciwstawnymi 
ostrzami, samosmarującą, szczelną skrzynię z 
napędem łańcuchowym lub przekładniami, stałe 
lub rozkładane podwozie, itp. 

MR 800
Heder do zbioru kukurydzy MORESIL MR800 jest 
owocem połączenia naszego cennego 60 letniego 
doświadczenia na najbardziej wymagających polach 
uprawnych na świecie z zaawansowaną technologią 
produkcji. 

Przekłada się to na możliwości przystawki, która jest w 
stanie skosić kukurydzę w najbardziej niekorzystnych 
warunkach, co wyróżnia ją spośród innych hederów.

Heder MR800 staje się pewnym przeciwnikiem 
w walce z nieprzewidywalnymi czynnikami 
zewnętrznymi, które zawsze towarzyszą rolnictwu.

Nasze maszyny są projektowane przez 
profesjonalistów dla profesjonalistów.

JAKOŚĆ I DOŚWIADCZENIE

NOWOCZESNY 
DESIGN I INNOWACJA

MR 800



SIŁA I 
PRECYZJA

Zarówno każdy wałek jak i siekacz ma 
swoją osobną skrzynię przekładniową 
oraz osobne sprzęgło. Takie rozwiązanie 
zapewnia lepsze zabezpieczenie oraz prostą 
i szybsza konserwację maszyny.

Dzięki zaokrąglonym krawędziom, 
wyprodukowane z solidnego materiału płyty 
tnące nie uszkadzają kolb. Płyty są sterowane 
bezpośrednio z kabiny kombajnu za pomocą 
odpowiedniego systemu hydraulicznego. 

Łańcuchy wciągające charakteryzują się dużą 
trwałością oraz wysoką wytrzymałością. Rura 
napinacza jest dłuższa oraz wyprodukowana 
z tego samego materiału co rura do WOM. 
Zmiana łańcuchów jest szybka i prosta. 

Główny napęd hedera jest położony w 
szczelnej obudowie i zanurzony w kąpieli 
olejowej. Posiada również samoregulujący 
napinacz, który zapewnia zawsze 
odpowiednio dopasowane napięcie 
łańcucha.

Każda z przekładni posiada dźwignię, która umożliwia 
przyłączanie oraz odłączanie siekacza w dogodnym dla 
operatora momencie. Noże są obustronne.

Dzięki odpowiedniemu projektowi siekacza, heder MR 800 Moresil 
zużywa mniej mocy kombajnu.
Podcinacz naszego hedera w odróżnieniu od podcinaczy w innych 
hederach, znajduje się pod spodem zespołu tnącego oraz na bardziej 
wysuniętej pozycji od wałków wciągających, dzięki czemu koszenie 
tym hederem jest optymalne.
Najwyższa ochrona i precyzja - zarówno wałki i jak siekacz posiadają 
swoje indywidualne sprzęgło, dzięki czemu unikniemy ryzyka 
przeciążania.

SIEKACZ DO ŁODYG PERFEKCYJNE CIĘCIE 
ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE!

ZESPÓŁ TNĄCY



Niekorzystne warunki meteorologiczne, plagi, 
choroby lub nieodpowiednie nawożenie często 
mogą być przyczyną wylegania kukurydzy, a przy tym 
dużych strat ziarna. 

Opcja górnego łańcucha pozwoli skosić tereny, które 
dla innych hederów są niemożliwe do skoszenia.

Górny łańcuch wciągający
Dzięki temu elementowi (wyposażenie opcjonalne), 
koszenie kukurydzy w ekstremalnych warunkach 
staje się łatwiejsze, nawet przy wyległym plonie. 
Nieustanne wciąganie zapewnia wysoką wydajność 
przystawki i zapobiega utracie zbieranego ziarna. 

Zarówno w korzystnych warunkach jak i w tych 
ekstremalnych, heder MR-800 zapewni wydajne 
żniwa. 

Składanie bez konieczności odłączenia od kombajnu, 
dzięki czemu oszczędzimy czas poświęcony na 
manewry oraz zapewnimy sobie produktywny dzień 
pracy. 

Dysponujemy składanymi modelami w różnych 
wymiarach.

Sterowany z kombajnu system składania jest prosty 
i szybki. 

Na dodatek kompaktowe złożenie przystawki nie 
ogranicza widoczności z kabiny.

Nasz składany model pozwala na zmniejszenie czasu 
i kosztu przemieszczania się z jednego miejsca na 
drugie.

SKŁADANY MODEL

Górny łańcuch

ZAPEWNI POMYŚLNE 
ZBIORY



Autopilot
Wsparcie dla operatora podczas długich 
dni intensywnej pracy

Elementy opcjonalne                                              

Zestaw do koszenia 
słonecznika
Możliwość domontowania zestawu 
do zespołu tnącego i wprowadzenia 
go między rozdzielacze. Prosty i szybki 
montaż. Minimalizuje straty ziarna, 
zapobiegając kontaktowi łodygi z 
wałkami wciągającymi przystawki. 

Łamacz łodyg

Chroni przed uszkodzeniem kół 
kombajnu, które może być spowodowane 
przez ostre, ścięte łodygi

Ślimaki boczne Wałki wciągające. 

Po jednej lub po obu stronach. 
Dostępne w wariancie z układem 
hydraulicznym (ślimaki z polietylenu 
lub metalowe) lub mechanicznym 
(ślimaki metalowe). 

Heder MR-800 może być wyposażony 
w wałki wciągające z nożami naprzeciw 
lub naprzemianległymi, zgodnie z 
warunkami upraw oraz potrzebami 
klienta.

STAŁY LUB ROZKŁADANY HEDER Z 
PŁYTAMI DO KOSZENIA SŁONECZNIKA

PRZYSTAWKA ŁAŃCUCHOWA DO KOSZENIA 
SŁONECZNIKA 

GB MODEL G-4570 MODEL
Ten heder do słonecznika można do-
pasować do każdego typu kombajnu. 
Dostępny w różnych szerokościach, 
stały lub z funkcją składania.
Możliwość hydraulicznego dosto-
sowywania wysokości nagarniacza z 
kabiny operatora.
Powierzchnia płyt tnących została 
dodatkowo utwardzona, a ich roz-
dzielczość minimalizuje straty mate-
riału

Dzięki ciągłej rotacji komponentów 
działanie systemu tnącego jest ci-
che, a ruch ostrz całkowicie prosto-
linijny. Dzięki temu systemowi staje 
się możliwe koszenie przy większej 
prędkości. 
Wysokość siekacza do łodyg może 
być regulowana hydraulicznie, dzięki 
czemu pozostawia po sobie krótko 
ścięte ściernisko, niezależnie od wc-
ześniejszej długości łodyg.

Ten model przystawki może być 
dopasowany do każdego rodzaju 
kombajnu.
Rozstaw rzędów: dostępny w 
różnych szerokościach. Istnieje 
również możliwość produkcji na 
zamówienie klienta.
Regulator prędkości (opcjonalne): 
pozwala zsynchronizować prędkość 
pracy łańcuchów wciągających z 
prędkością jazdy kombajnu.

Dodatkowe łańcuchy wciągające 
położone w górnej części płyty 
usprawniają koszenie w przypadku 
wyległego plonu, podczas gdy 
poziome łańcuchy wspomagają 
cięcie i pozostawiają równomiernie 
skoszone ściernisko. 
Wysokość siekacza łodyg może 
być regulowana hydraulicznie, dzięki 
czemu pozostawia po sobie krótko 
ścięte ściernisko, pomimo że łodygi 
plonów były długie.

HEDERY DO KOSZENIA SŁONECZNIKA

Czujnik wysokości
Pozwala na szybkie kopiowanie terenu i 
skoszenie go w zadanych parametrach.

Dostępne kolory 



SKŁADANY HEDER DO ZBOŻA 

CV MODEL 
Heder do koszenia zboża został 
zaprojektowany i wyprodukowany 
przez Moresil dla zaoszczędzenia 
czasu na przemieszczaniu się oraz 
pokonywaniu wąskich przejść, bez 
zmniejszania przy tym produktywności 
cięcia. Złożenie hedera do zboża jest 
proste i szybkie. 

System składania hedera jest 
kompaktowy, dzięki czemu 
widoczność z kabiny operatora 
kombajnu nie zostanie ograniczona. 
Spełnia również wszystkie wymagania 
bezpieczeństwa, aby zapewnić 
bezawaryjne przemieszczanie się po 
drogach i po bardziej wymagających 

terenach. Napęd zespołu tnącego 
jest podłączony jedynie do WOM po 
lewej stronie, a ponadto heder jest 
wyposażony w automatyczny system 
przyłączenia do kombajnu. 

Nagarniacz o długiej średnicy - aby 
koszenie przy prędkości regulowanej 
hydraulicznie przez operatora, było 
efektywne w każdych warunkach.

Innowacyjny system cięcia Schumacher 
wyposażony w wysokiej trwałości 
walce, prowadzi zespół ścinający 
zmniejszając tarcie wałków, a przy tym 
ograniczając zużycie mocy. 

HEDER DO KOSZENIA MAKU

Heder do koszenia maku MORESIL 
osiąga cięcie, które pozwoli zachować 
najwyższą jakość produktu. Do kom-
bajnu zostanie wprowadzona jedynie 
makówka i górny fragment łodygi, 
który przylegał do owocu.

Jest to możliwe dzięki specjaln-
ym wałkom rozdzielającym o nis-
kiej trakcji z sierpem koszącym oraz 
poziomym łańcuchom wciągającym. 
Większość tych maszyn aktualnie jest 
stosowana do zbiorów przez firmy 
farmaceutyczne

Moresil jest firmą produkująca maszyny i urządzenia 
rolnicze z ponad 60 letnim doświadczeniem 
w sektorze. W ofercie Moresil znajduj się trzy 
odrębne linie produktów, takich jak: przystawki 
przystosowane do kombajnów zbożowych (do 
kukurydzy, słonecznika oraz maku), maszyny do 
zbioru oliwek lub owoców (maszyny otrząsające oraz 
maszyny do zbierania oliwek z ziemi) oraz maszyny 
do czyszczenia i selekcji zboża
Zarówno, jakość produktów Moresil jak i wszystkich 
dostawców, z którymi firma współpracuje jest 

potwierdzona certyfikatem jakości ISO 9001. Firma 
dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcji, które 
w połączeniu z wykwalifikowanym personelem, 
pozwalają marce Moresil produkować maszyny 
najwyższej jakości i dopasować się do bieżących 
zmian w rolnictwie. 
W rezultacie, firmie MORESIL udaje się zaspokoić 
oczekiwania swoich klientów oraz dopasować się 
zarówno do ich wymagań jak i tych, które pojawiają 
się na rynku.

Więcej! 
Filmy i informacje. 

Uwagi: Charakterystyka naszych produktów jest orientacyjna. Zabrania się zmiany treści bez wcześniejszej zgody Moresil, S.L. Zdjęcia maszyn mogą zawierać elementy opcjonalne. 

Wykwalifikowany personel, 
zawsze do dyspozycji naszych 
klientów

Bezzwłoczna możliwość wymiany 
części

Obsługa techniczna i serwisowa na 
miejscu 

Design i inżynieria  

Linia do malowania proszkowego Montaż

Cięcie laserem Centrum obróbcze CNC Prasa krawędziowa CNC Robot spawalniczy



MORESIL S.L. 

CTRA. CÓRDOBA - PALMA DEL RÍO, km.31 
14730 POSADAS (CÓRDOBA) HISZPANIA

TEL. (+34) 957 630 243
FAX. (+34) 957 631 477
moresil@moresil.com

www.moresil.com


