


Heder pentru floarea-soarelui cu lanțuri 
Model G-4570 Cu ajutorul lanțurilor de colectare, modelul G-4570 

efectuează recoltarea de floarea-soarelui în mod eficient 
chiar și în cele mai solicitante condiții.

Datorită sistemului de reglare, hederul poate fi 
adaptat la orice combină și permite ajustarea unghiului 
de înclinare. Culoarea părților laterale este identică cu 
culoarea combinei.

Variator de turație (opțional): Acest heder poate fi 
echipat cu variator de turație pentru sincronizarea 
vitezei lanțului de colectare cu viteza combinei.

Nº de rânduri 
(1)

6 7 8 9 10

Distanță 
între rânduri  

(2)

600 
mm.

Lungime totală 
(mm.) (3)

4100 4700 5300 5900 6500

Greutate 
(Kgs.) (4)

1250 1450 1650 1850 2050

Disponibil în orice distanță la cerere. 



PLIERE RAPIDĂ ȘI 
UȘOARĂ.

Tăierea este realizată cu ajutorul cuțitelor rotative stea 
în contact cu o altă secțiune de cuțit în partea din spate 
a setului de colectare și foarte aproape de transportorul 
elicoidal central. 

Șasiu pliabil (opțional): Pentru a facilita transportul sau 
trecerea prin spații înguste. 
Poate fi prevăzut și cu tocător cu reglaj de înălțime 
hidraulic, care se pliază împreună cu hederul. 

Lanțurile de colectare montate pe partea superioară 
a tăvii (opțional) colectează plantele culcate pe sol în 
mod uniform, astfel prevenind acumularea resturilor 
vegetale. Lanțurile laterale ajută la alimentarea 
hederului.



Heder pentru floarea-soarelui cu talere

Model GB Acest heder poate fi montat pe orice tip de mașină de 
recoltat. 

Disponibil în mai multe lungimi începând de la 5 
metri, în incremente de 0,5 m, dar putem executa orice 
lungime la cerere.

Tamburul hidraulic acționat din combină execută 
ridicarea și coborârea.

Datorită sistemului de reglare, hederul poate fi 
adaptat la orice combină și permite ajustarea unghiului 
de înclinare.

Dacă modelul dvs. nu este prevăzut cu tocător 
(opțional), elementul poate fi adăugat ulterior.
Culoarea părților laterale este identică cu culoarea 
combinei.

PIERDERE 
MINIMĂ DE BOABE

Cutie de lame: Mișcare complet rectilinie și funcționare 
silențioasă, datorită componentelor în rotație continuă. 
Sistem performant, potrivit pentru tăiere rapidă. 

Indicatorul de deschidere arată operatorului la ce 
înălțime se află tocătorul.



TOCĂTOR DE TULPINI
Înălțimea reglabilă a tocătorului hidraulic permite 
tăierea aproape de nivelul solului, chiar și în cazul 
tulpinilor lungi.

Cuplajele tocătorului sunt prevăzute cu bucșe 
speciale, ranforsate și au fost concepute în mod special 
și pentru fiabilitate maximă.

Sistemul de rotație inversă asigură eficacitate sporită 
și distribuirea paielor tocate.

Bara de transmisie a tocătorului este detașabilă 
pentru o întreținere ușoară.

Lamele tocătorului sunt reversibile și foarte durabile.

Zdrobitorul îndoaie miriștea pentru a 
proteja anvelopele combinei și pentru a 
asigura spațiu minim deasupra solului.

MODEL
Lățime 
totală 

Lățime de 
lucru

Greutate  
(kg.)

Greutate 
cu tocător 
inclus (kg.)

GB500 5,64 5,14 1.264 1.884

GB550 6,10 5,60 1.400 2.035

GB600 6,56 6,06 1.536 2.186

GB650 7,03 6,53 1.672 2.357

GB700 7,50 7,00 1.808 2.513

GB750 8,19 7,69 1.944 2.674

GB800 8,65 8,15 2.402 3.162

GB900 9,58 9,08 2.566 3.481

GB1000 10,50 10,00 2.650 3.791

GB1200 12,36 11,86 3.010 -

EFICIENȚĂ 
ÎN LUCRU

Modele de referință. Orice lungime disponibilă la comandă.



Modele Pliabile GB
Acest heder oferă toate dotările modelului cu cadru ri-
gid, la care se adaugă avantajul transferurilor rapide, 
fără remorcă și abilitatea de a trece prin spații înguste.

Sistemul de pliere este acționat din cabina combinei, 
fără a fi nevoie de deconectarea prizei de putere (PTO).

Dorim să vă atragem atenția și asupra sistemului special 
de cuplaj al cuțitului de tăiere. Sistemul brevetat de 
Moresil este foarte fiabil, prevenind eventualele dere-
glări și, astfel, și dislocarea cuplajelor.

Modelul pliabil oferă aceleași avantaje ca și modelul cu 
cadru rigid în ceea ce privește tăierea dreaptă și viteza 
ridicată, fără orice diminuare a performanței.

Modelul poate fi echipat cu tocător de tulpini cu re-
glaj hidraulic de înălțime.

Disponibil în două variante de lățime de lucru: 6,5 m și 
7 m.TIMP REDUS DE TRANSFER 

ÎNTRE LOCAȚII



Modelul este prevăzut cu un ecran care aco-
peră tamburul și secții crestate sub talere pen-
tru performanță de colectare superioară. Acest 
model este prevăzut cu scut reglabil pentru a 
permite adaptarea mai bună la condițiile cul-
turilor și pentru a ajuta florile să ajungă la cuți-
te într-o poziție care permite tăierea numai a 
florii, lăsând tulpinile lungi la sol.

Heder de recoltare pentru floarea-soarelui cu talere

Model GBE Modelul GBE este o variantă a modelului GB, proiec-
tat în mod special pentru a lucra fără tocător, la viteză 
mare, ceea ce asigură eficiență sporită la curățare.
Tamburul este echipat cu elemente de ejectare pen-
tru rată de colectare ridicată și pentru a evita acumu-
larea resturilor.



HEDER PLIABIL PENTRU CEREALE 
Acest heder pliabil pentru cereale este proiectat pentru 
a reduce timpul necesar pentru deplasare și pentru a 
trece prin spații înguste fără a renunța la eficiența unui 
secerător fix. Operațiunea de pliere se realizează foarte 
rapid. 

Acest heder este dotat cu transportor elicoidal, tambur, 
lamă de tăiat și transmisie cu reglare automată dedicate.

Transportor elicoidal central de diametru mare 
[610 mm], cu degetele retractabile pe întreaga lungime. 

Model CV

Transmisia este efectuată numai de priza de pute-
re (PTO) din partea stângă, prin cuplare automată 
pentru pliere ușoară.

Sistemul de cuplaj al cuțitului de tăiere 
este asemănător sistemului brevetat și foarte 
fiabil care este folosit de mulți ani în hederele 
pliabile pentru floarea-soarelui. Tăierea se face 
pe întreaga lățime a hederului, fără întreruperi. 



Sistemul compact de pliere permite o bună vizibilitate din cabină. Sistemul asigură și un nivel înalt 
de siguranță atât pentru deplasările rutiere, cât și pe teren dificil. 

Platforma este dotată cu funcție de reglare a 
unghiului de înclinare pentru penetrare mai bună 
în cazul culturilor precum soia.

Distanța mică între transportorul elicoidal și gâtul 
combinei asigură colectare mai eficientă, indiferent 
de starea produsului.

Suportul transportorului elicoidal este din 
oțel inoxidabil pentru a asigura un flux mai bun.

Dotat cu blocare de siguranță pentru preveni-
rea accidentelor de muncă.

Sistemul de tăiere SCHUMACHER de ultimă 
generație include role de ghidaj pentru reduce-
rea fricțiunii și cuțite speciale care reduc puterea 
necesară pentru tăierea materialului. 

PENTRU CEI MAI 
EXIGENȚI 
PROFESIONIȘTI

MODEL Lățime de lucru Lățimea de transport

CV 550 P 5,50 m 3,50 m

CV 620 P 6,20 m 3,50 m

CV 720 P 7,20 m 4,00 m



Heder de recoltare pentru porumb
Model MR 700

Tipul de heder MR-700 oferă opțiuni multiple de 
configurare, pentru a corespunde nevoilor clienților 
și ale pieței. Dotările și opțiunile disponibile includ 
soluții cu distribuirea de rânduri la orice distanță 
începând de la 50 cm; variante cu lanțuri superioare 
pe capac și cu transportoare elicoidale laterale 
pentru recoltare în condiții de lucru dificile, când 

toate tulpinile sunt culcate; variante echipate cu 
tocător de tulpini; capac din plastic sau din metal; 
secții de recoltare interschimbabile, cu cuțite laterale 
sau cu mișcare în direcții opuse; transmisie cu lanț în 
cutie etanșă cu lubrifiere automată sau cu unități de 
angrenare; unități cu cadru rigid sau pliabil etc.

Lanț de colectare superior: Acest element (opțional) 
este foarte util în cazul în care recoltarea se face în 
condiții de lucru dificile, când plantele sunt culcate, 
asigurând colectarea continuă și randamentul ridicat, cu 
pierderi minime de boabe.

Notă: Descrierea dotărilor disponibile cu produsele noastre au caracter informativ.  Ne rezervăm dreptul de a modifica aceste caracteristici fără orice notificare prealabilă.  Echipamentele din poze pot include elemente opționale. 

Dotat cu senzori de sol pentru copierea terenului 
și pentru deplasarea eficientă a utilajului.

Tamburul de diametru mare permite recoltarea eficientă în orice condiții, viteza cilindrului se poate 
regla direct din cabină.



Notă: Descrierea dotărilor disponibile cu produsele noastre au caracter informativ.  Ne rezervăm dreptul de a modifica aceste caracteristici fără orice notificare prealabilă.  Echipamentele din poze pot include elemente opționale. 

MORESIL este un producător de mașini agricole cu 
experiență de peste 60 de ani în domeniu. Producătorul 
dezvoltă trei grupe de produse separate: hederele de 
recoltare, echipamentele pentru recoltarea măslinelor și a 
fructelor și mașinile de curățat cereale. 

Procesul de fabricație MORESIL este certificat conform 
standardului de calitate ISO 9001, asemenea furnizorilor săi. 

Cu unități moderne de producție și tehnicieni calificați, 
MORESIL produce materiale care oferă beneficii excelente 
și se adaptează întotdeauna cerințelor privind dezvoltările 
agricole

Tehnologia noastră ne permite să corespundem exigențelor 
clienților noștri și să ne adaptăm cerințelor pieței. 

Mai multe informații și 
videoclipuri

Personal calificat la dispoziția 
clienților noștri. 

Piese de schimb disponibile 
din stoc.

Asistență și întreținere la 
fața locului.

Tehnologie și proiectare 

Unități de vopsitorie electrostatică Linie de asamblare

Decupare cu laser Prelucrare pe mașini CNC Îndoire pe mașini CNC Robot de sudură 



MORESIL S.L. 

CTRA. CORDOBA - PALMA DEL RIO, km.31 
14730 POSADAS (CORDOBA) ESPAÑA

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

www.moresil.com
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