
 

 : НОВИЯТ  ХЕДЕР ЗА СЛЪНЧОГЛЕД



ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ БЕЗ 
ЗАГУБИ ПРЕЗ ЦЯЛОТО ПОЛЕ

HELIANTHUS PRO

Новият хедер  CAPELLO  HELIANTHUS  PRO  е  предназначен  за безпроблемна жътва на слънчоглед без загуби. 

Този изцяло нов модел е разработен и развиван на големите слънчогледови полета на България. Това  е   единственият 

по рода си адаптер с избор от различни  опции за промяна на  настройките в движение  по време на работа на полето:

• Хидравлично регулиране на оборотите на подаващото мотовило за максимална ефективност на комбайна

• Хидравлично регулиране на височината на подаващото мотовило според, влажността и сорта на слънчогледа

• Хидравлично регулиране на валяка под лифтерите според  растенията и условията на полето

• Механично регулиране на междулифтерното разстояние в съответствие с характеристиките на слънчогледа

• Система на прибиране, независима от сеитбените редове за оптимално прибиране на реколтата



Прибиращата се  странична  пластина  на  всеки  лифтер  позволява  да се  

регулира    разстоянието  между  лифтерите  от  4  см  до  6,5  см  в   зависимост 

от  размера  и  дебелината    на   стеблата.

PЕГУЛИРАНЕ НА РАЗСТОЯНИЕТО 
МЕЖДУ ЛИФТЕРИТЕ

ФОРМА НА  ЛИФТЕРИТЕ
Лифтерите имат овална широка форма с високи ръбове за максимална дълбчина.  

Дължината им е 160 см,  а  ширината е  регулируема от  24 см до  26,5 см.

Изключителната  система за регулиране  позволяваща промяна на междуредовото 

разстояние само с едно движение. Трябва просто да се разхлаби регулиращият 

винт и да  се издърпа носа на лифтера. По този начин плочата се изнася попосока 

съседния лифтер и  обратно.

СИСТЕМА ЗА РЕГУЛИРАНЕ  
ИНОВАЦИЯ  НА  КАПЕЛО



Височината на мотовилото може да се регулира хидравлично в движение от 

кабината на комбайна, което позволява високата производителност независимо 

от вида на слънчогледа  или полевите условия. Скоростта на въртене на 

мотовилото също се управлява от кабината по време на работа, което  позволява 

синхронизирането на скоростта на хедера   със скоростта на комбайна.

РЕГУЛИРАНЕ НА МОТОВИЛОТО 
ПО ВИСОЧИНА  И  СКОРОСТ

Подаващите плъстини имат спирална форма 

за   най-равномерното и плавно преминаване 

на   слънчогледа към  шнека.

СПЕЦИАЛНА ГЕОМЕТРИЯ 
НА MОТОВИЛОТО



Мотовилото  е  оборудвано  с  подсилени  палци  по  цялата  

си дължина, които   почистват    разстоянието  между  

лифтерите по време  на  прибиране на реколтата и изтласкват 

материала.  

ПОДСИЛЕНИ  ПАЛЦИ

Разстоянието между мотовилото и шнека е увеличено 

в сравнение с другите хедери на пазара.  По този начин 

хедера се поддържа висока производителност и при 

скорост на работа от 15 км/ч. При жътва с висока скорост 

потока от материал е по-голям и тази разлика в разстоянието 

предотвратява задръстването на материал в шнека и 

гарантира жътва без загуби.

Хедера има хидравлично 

задвижване на мотовилото 1  

с регулиране на скоростта на 

въртене    и  хидравличните  

цилиндри 2,  чрез които 

се управлява височината 

му . Това е необходимо, 

за да се синхронизира  

капацитета  на       хедера с 

настройките на  комбайна  

Хидравличният цилиндър 

1 регулира височината на 

мотовилото.  

Скоростта на изтеглящия 

валяк 2 е синхронизирана със 

скоростта на мотовилото за по 

прецизен срез  на стеблата на 

слънчогледа

ВИСОЧИНА НА МОТОВИЛОТО 

И ИЗТЕГЛЯЩИЯ ВАЛЯК

РЕГУЛИРАНЕ НА 

КАПАЦИТЕТА    

за най-добра работа, спрямо полевите условия  . Скоростната кутия  и 

режещата система Шумахер са включени в стандарната окомплектовка  

3 Трансмисионният  вал  е  оборудван  с предпазен съединител 4.

1

2

1
2

3
4



Ъгълът на наклон на капака над мотовилото 

и  разстоянието между капака и палците на 

мотовилото се регулират отделно и не зависят от 

мотовилото или други части

ПРИБИРАНЕ НА МАТЕРИАЛА

ШНЕК
Спиралата на основния шнек също е променена за да гарантира 

по-бързото прибиране на материала, като е изработена от 5мм   

подсилена  стомана.

Централната част на шнека е снабдена със сменяеми 

палци за избутване на материала в камерата на 

комбайна. Броят им и разстоянието между тях могат 

да се променят според нуждите на клиента.

Мотовилото е оборудвано със специален капак, който огъва 

растението  така че питата да се навежда плавно напред и 

надолу като се нарязва само питата без  стъблото.

КАПАКА НА МОТОВИЛОТО РЕГУЛИРАНЕ НА КАПАКА 



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ШИРИНА  
 [m]

ОБЩА 
ШИРИНА  [m]

ТЕГЛО
 [kg]

ХЕЛИАНТУС ПРО  7500 7,5 8,0 2400

ХЕЛИАНТУС ПРО  9400 9,4 9,9 2900

Спецификациите   не са обвързващи  и  подлежат  на    промяна  без  предизвестие.

Височината на страничните стени на хедера е увеличена, 

за да се сведат до минимум загубите и да се предотврати 

преминаването  на слънчогледови пити по ръбовете на 

хедера. 

Хедера е окомплектован с подсилен  фиксиран  вал, а не  обикновен  карданен  

вал,  който  значително  подобрява  надеждността    на  хедера.

ТРАНСМИСИОНЕН ВАЛ

Независимата позиция на ъгъла на работа от комбайна предотвратява падането 

на семена от лифтерите.

ИЗТЕГЛЯЩ ВАЛЯК
Стандартно се монтира захващащ валяк, който осигурява  прибиране само на 

питата на  слънчогледа без стеблата,треви и др. 

Ако обработка изисква работа без валяк, тогава той може лесно да бъде 

изключен.

РЕГУЛИРАНЕ НА КАПАКА 



CAPELLO SRL  •  Чрез Вале По,  100  •  12100  Кунео  ИТАЛИЯ

Тел. +39  0171  413997  •  Електронна поща:  info@capello.it  

www.capelloworld.com

W H E R E V E R  Y O U  A R E ,  W E  A R E .


