




TEHNOLOGIA VĂ 
STĂ LA DISPOZIȚIE 

Modelul MR-700 este dotat cu o gamă largă de 
opțiuni, oferind configurarea cea mai potrivită 
pentru fiecare client și pentru orice piață. 

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.





Este prevăzut cu câte un levier pe ambele părți ale 
angrenajului de cuplare pentru conectare și deconectare 
manuală oricând. Lamele sunt reversibile.

Tocătorul pentru modelul de heder Moresil MR 700 a fost conceput 
în așa fel încât să funcționeze la capacitate maximă, dar să utilizeze cât 
mai puțin din puterea combinei.

Tocătorul se află în partea din față a echipamentului, sub secțiile 
de recoltare, poziție care permite componentei să taie tulpinile de la 
începutul recoltării, lăsând în urmă miriște foarte scurtă și uniformă în 
lungime.

Protecție maximă și acuratețe îmbunătățită. Prevăzut cu ambreiaj 
dublu independent pentru prevenirea supraîncărcării.

TOCĂTOR DE TULPINI TEHNOLOGIE 
DESĂVÂRȘITĂ 
PENTRU TOCARE 
PERFECTĂ





Plierea poate fi făcută și fără decuplarea prizei de 
putere (PTO), astfel reducând timpul necesar pentru 
manevrare și asigurând productivitate optimă.

Modelul pliabil este disponibil cu număr diferit de 
rânduri și cu distanțe diferite între rânduri.

Sistemul de pliere este comandat ușor și rapid de pe 
combină.

Pliere eficientă, cu vizibilitate excelentă din cabină.

Modelul nostru pliabil vă permite să reduceți atât 
timpul, cât și costul deplasării de la o locație la alta.

MODELUL PLIABIL



Senzor de ghidare 
între rânduri
Face munca operatorului mai puțin 
extenuantă.

OPȚIUNI

Kit de recoltare pentru 
floarea-soarelui 
Poate fi adaptat la unitatea de rând.  
Asamblare rapidă și ușoară.  Previne 
contactul între placă și secțiile de 
recoltat, astfel reducând la minim 
pierderea de semințe.

Tocător de tulpini
Previne contactul dintre anvelopele 
combinei și tulpinile de porumb, astfel 
prevenind avarierea combinei.

Protecție laterală Secțiuni de recoltare

Pe o parte sau pe ambele părți ale 
hederului. Transmisie hidraulică sau cu 
lanț. 

Hederul MR700 poate fi echipat cu 
secțiuni cu lame care se mișcă în 
direcție opusă sau cu mișcare laterală, 
în funcție de nevoile clienților și de 
condiția culturii.

Senzor de înălțime
Îmbunătățește performanța hederului 
în cazul tăierii aproape de nivelul 
solului și permite recoltare la viteză 
mai mare.





HEDER PLIABIL 
PENTRU CEREALE

MODEL CV 
Hederul pliabil pentru cereale este 
proiectat pentru a reduce timpul 
necesar pentru deplasare și pentru 
a permite trecerea utilajului prin 
spații înguste, și toate acestea fără a 
renunța la eficiența unui secerător fix.  
Operațiunea de pliere se realizează 
foarte rapid.

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.  Transmisia este 
efectuată numai de priza de putere 

(PTO) din partea stângă, prin cuplare 
automată. 

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

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

HEDER 
PENTRU MAC

Hederul pentru recoltarea macu-
lui colectează fructul de mac curat, 
lăsând doar o porțiune foarte mică 
din tulpină pe fruct, astfel asigurând 
calitatea superioară a materialului re-
coltat. Această precizie este realizată 
prin combinarea secțiilor de recoltare 

speciale, cu tracțiune joasă, a cuțitul 
de secționare și a lanțurilor de colec-
tare orizontale. 

Tehnologia este în prezent utilizată 
de companiile farmaceutice pentru 
recoltarea macului.

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. 

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. 

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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