Colheitadeira de Parcelas
Campos de Experimentação

ZÜRN 130
A Colheitadeira de Parcelas prüatica.

A ZÜRN 130 é uma colheitadeira de parcelas simples e
confiável para a debulha econômica de pequenas parcelas,
para uso no viveiro e em estações experimentais menores.
• Potente motor turbo diesel John Deere / Yanmar de 4
cilindros: potência de 37 kW (50 cv), cilindrada de 2,0
litros; acionamento hidrostático da tração.
• Plataforma de corte com transporte por esteira para
colheita do lote sem misturas; Larguras de trabalho
1,25 ou 1,50 m.
• Tambor de debulha Ø 350 mm; facilitado acesso ao
tambor de debulha ao reclinar a plataforma de operação.
• Grande agitador de superfície (1,8 m²) com 1 degrau.
• Soprador de limpeza acionado hidraulicamente, fácil
ajuste de limpeza por pelo sistema único de peneira
(área de separação de 1 m²).
• Numerosas opções de adaptação a diferentes tarefas:
Sistema de pesagem, medição de umidade, amostragem, ensacamento, tanque de grãos 600 L, sistema
de gerenciamento de parcelas.
• A ZÜRN 130 é perfeita para o transporte fácil e
rápido entre locais de teste remotos.

Simples. Rápido. Seguro.
A perfeita máquina de pesquisa.

◄◄ A colheitadeira de parcelas
ZÜRN 130 pode ser facilmente transportada com o reboque de carro apropriado. O ZÜRN 130 é amplamente
equipado com um sistema de pesagem, medição de umidade, coleta de
amostras, tanque graneleiro e sistema
de gerenciamento de parcelas.
▼▼ A área de carga, a distribuição de
peso e os pontos de amarração do
reboque tandem ZÜRN T35 são projetados exatamente para o ZÜRN 130.
As rampas podem ser armazenadas no
quadro durante a condução. Com um
peso bruto de 3,5 t, você pode transportar sua colheitadeira de parcelas
Zürn de forma rápida e segura com seu
carro.

►► A manopla para ajustar a velocidade do tambor de debulha no lado
esquerdo da máquina é facilmente
acessível. A velocidade pode ser ajustada infinitamente através do variador.

◄◄ O sistema de peneira única não apenas economiza
peso, mas também é fácil de ajustar e ainda fornece
área de separação suficiente para colheita limpa.
►► A ZÜRN 130 é a perfeita máquina de pesquisa em uma configuração simples com uma
posição de ensacamento lateral. A colheitadeira
de parcelas convence com seu desempenho de
colheita confiável e é rápida para limpeza de
grãos graças ao seu sistema único de peneira.

Tecnologia de pesquisa de campo ZÜRN:
desenvolvidos por prácticos engenheiros.
Prodizida na Alemanha - para pesquisa
agrícola profissional..

Em apoio a você no mundo todo
Seu parceiro forte para tecnologia de testes em campo.

◄◄ Em 1963, a invenção do
Dr. Hans-Ulrich Hege revolucionou
o mundo dos ensaios de campo
agrícola. A primeira colheitadeira
de parcelas sem misturas deixou
Hohebuch e conquistou todos os
continentes. Até hoje, o sistema Hege,
que foi desenvolvido e equipado
com todas as possibilidades técnicas
de hoje, pode ser encontrado na
igualmente poderosa e confiável colheitadeira de parcelas ZÜRN 150. A
Zürn desenvolve e fabrica novamente
em um local histórico 50 anos após
a primeira máquina Hege. Assim, a
propriedade de Hohenbuch continua
a ser uma referência confiável para
campos experimentais em todo o
planeta.

▲▲ Oferecemos um programa completo
de produtos e serviços para fábricas
experimentais no campo da produção
agrícola e trabalhamos todos os dias
para adequá-lo ainda melhor e individualmente às suas necessidades.

►► Suas necessidades de qualidade e serviço
são definidas todos os dias como referência e
desafio. Confie em uma verdadeira parceria
conosco e nos se beneficie de mais de 125
anos de experiência no setor agrícola e nossa
paixão por máquinas agrícolas.
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