
Colheitadeira de Parcelas
Campos de Experimentação



A colheitadeira de parcelas ZÜRN 150 é uma máquina de 
potência, robustez e confiabilidade comprovada. Apesar de 
seu design compacto, a ZÜRN 150 convence com seu alto 
desempenho de colheita, mesmo em parcelas de grande 
porte.

A abrangente gama de componentes adicionais permite a 
melhor adaptação possível as mais diferentes tarefas.

Cada máquina é construída individualmente de acordo 
com seus desejos. Escolha entre várias variantes: da 
largura da plataforma, os equipamento da cabine e até a 
recuperação de grãos ou armazenamento de amostras.

Nossos sistemas de pesagem fornecem soluções persona-
lizadas para registro de produtividade, peso de hectolitro, 
medição de umidade e análise NIRS. Com um sistema de 
gerenciamento de parcelas, você pode colher não apenas 
o grão, mas também dados diretamente valiosos e imedia-
tamente disponíveis.

Suas vantagens:

• Colheitadeira universal em um design compacto

• Enorme desempenho e alta produtividade - mesmo 
com maiores rendimentos de parcelas - para intervalos 
curtos entre parcelas

• Excelente limpeza das culturas para colheita sem 
mistura e menores perdas de grãos

• Princípio operacional comprovado e confiável - 
baseado em muitos anos de experiência Hege

• Adaptado às suas necessidades individuais - desenvol-
vida e produzida na Alemanha

• Manutenção fácil e serviço rápido graças aos compo-
nentes padrão disponíveis em todo o mundo

ZÜRN 150
A sua Colheitadeira de Parcelas para os resultados de teste mais precisos.



A colheitadeira de parcelas universal
Tecnologia sofisticada para maior desempenho na colheita.

 ◄ A plataforma de corte com alimen-
tação por correia transportadora, cara-
col transversal e rolete de alimentação 
garante o fluxo ideal para a unidade 
de debulha. O sistema de limpeza 
pneumático com sopro lateral na mesa 
da plataforma garante uma colheita 
livre de mistura.

 ▼ O agitador de superfície com 3 
etapas de queda oferece uma superfície 
de separação generosa. O sistema de 
peneiras duplo garante alta pureza da 
cultura através de peneira superior e 
inferior.

 ► A estação de trabalho confortável 
na cabine espaçosa oferece controles 
claros e ergonomicamente organiz-
ados, incluindo o joystick multifuncio-
nal.

 ◄ Os sistemas de pesagem fornecem soluções 
personalizadas para o rendimento de parcelas, 
medição de umidade, peso do hectolitro e análise 
NIRS.

 ► O sistema de amostragem permite a coleta 
de amostras representativas e definidas e 
ainda fornece ensacamento adicional na 
cabine ou fora da dela.



ZÜRN 150 Colheiotadera de Parcelas
Detalhes técnicos para uma colheita confiável.

Coleta de Amostras

Combinação de amostragem 
representativa e definida com 
funções adicionais de ensaca-
mento dentro e fora da cabine, 
extração de poeira.

Sistema de pesagem

Funil, caixa de pesagem, caixa 
de coleta para ajuste do taman-
ho da amostra; preparado para 
análise de peso, umidade, NIRS 
e hectolitro; Sistema de gestão 
de parcelas (ZÜRN WieSEL, 
Schlingmann, Harvest-Master).

Saca-palha

Saca-palha : 1,8 m²,  
3 níveis de separação

Sistema de limpeza

Sistema de peneira dupla 
(peneira superior: peneira 
lamelar ajustável, peneira 
inferior: peneira perfurada 
redonda), área total da 
peneira: 2,0 m²

Motor

Motor diesel Yanmar de 4 cilindros (arrefecido a 
água): potência de 50 kW (68 CV), 3,3 litros de 
cilindrada, torque de 245 Nm, nível de emissão IIIB 
(Tier 4)

Dimensões

Comprimento: 5.100 mm  
(sem divisores de cultura) 
Altura: a partir de 2.850 mm 
Peso: a partir de 2.350 kg

Plataforma

Mesa de corte com alimentação 
por correia transportadora e 
dispositivo de sopro lateral para 
a colheita limpa. Acionamento 
de facas hidráulica, trado de 
entrada, caracol, molinete de 
4 barras. 

Larguras de corte:  
1.25 / 1.50 / 1.75 / 2.00 m

Transmissão

sistema de accionamento 
infinitamente variável hid-
ro-estática em dois modos

Sistema de debulha

Tambor de debulha: Ø 350 mm, largura:  
780 mm, 6 batetores. Côncavo: 10 réguas 
com 118 °. Superfície de separação: 0,31 m², 
4 réguas removíveis de entrada. Cilindro do 
saca-palha.

Tanque graneleiro e transporte de grãos 

Volumes: 600 / 800 / 1.100 Liter, 
altura de descarga até 3,60 m.

Sistema duplo de injeção de ar para 
transporte de grãos.



Comprovado em todo o mundo
Tire mais proveito dos seus testes de campo.

 ◄ A ZÜRN 150 provou-se em con-
dições difíceis: as colheitadeiras da 
Zürn estão em uso em todo o mundo. 
Nossa equipe de atendimento qua-
lificado representa atendimento ao 
cliente rápido e de alta qualidade - em 
qualquer parte do mundo.

 ▼ Configuração individual: Diversas 
variantes estão disponíveis para configu-
rar o sistema de pesagem, amostragem 
e armazenamento de amostras.

 ◄ „Para mim e para os meus técnicos, foi 
um prazer trabalhar com esta máquina desde 
o início. Podemos recomendar fortemente a 
ZÜRN 150 e o Serviço Pós-Venda da Zürn, 
que estão procurando por uma colheitadeira 
experimental. „

Dr. Bill Hamman, da Hamman AG Research Inc., 
Lethbridge, Alberta, EUA.

Tecnologia de pesquisa de campo ZÜRN: 
desenvolvidos por prácticos engenheiros.

Prodizida na Alemanha - para pesquisa 
agrícola profissional..
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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 col-
heitadeira 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 indivi-
dualmente 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.

Zürn Harvesting GmbH & Co KG
Matriz · Kapellenstr. 1 · 74214 Schöntal-Westernhausen · Germany 
Tel.: +49 (0) 7943 9105-0 · Fax: +49 (0) 7943 9105-33

Fábrica · Domäne Hohebuch Nr. 5 · 74638 Waldenburg · Germany 
Tel.: +49 (0) 7942 94736-0 · Fax: +49 (0) 7942 94736-10

info@zuern.de  ·  www.zuern.de
Esta  brochura está  disponível  em todo o mundo. Algumas ilustrações e textos contêm informações sobre equipamentos    
opcionais. Fale com o seu distribuidor sobre os detalhes. A Zürn Harvesting reserva-se o direito de alterar as especificações e 
construções contidas neste folheto sem aviso prévio.


