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FÖR MAXIMAL PRODUKTIVITET

Högteknologiska spannmåls-
skärbord från Geringho� 

Ett kontinuerligt sökande e� er 
bättre lösningar har lett Geringho�  
till ständiga förbättringar och tre 
stora bedri� er. 
För det första, alla våra spannmåls-
skärbord har en sak gemensamt, 
nämligen den grundläggande idén 
att använda det allra senaste 
inom drivteknologi, en växellåda i 
kombination med hydraulisk drivning 
och en elektronisk kontrollbox. 

Ett system som varken använder 
kedjor eller remmar, en verklig fördel 
när det gäller att säkerställa jämn 
gång och högsta produktivitet.

Den andra stora bedri� en är 
Geringho� s hydrauliskt fällbara 
skärbord, vilket erbjuder enkel 
hantering och snabba transporter 
från fält till fält. Tack vare detta 
elimineras behovet av att koppla bort 

skärbordet och transportera det på 
en separat vagn mellan fälten.
Det tredje stora steget framåt är 
skärborden med hydrauliskt steglöst, 
variabelt avstånd mellan knivbalken 
och inmatningsskruven, även under 
körning. En klar fördel för perfekt 
anpassning e� er olika grödor eller 
förhållanden på fältet.

Vario Star® 
Fast spannmålskärbord med hydrau-
liskt steglöst variabelt knivavstånd

Harvest Star* Vario 
Världens enda fällbara spannmåls-
skärbord och hydrauliskt steglöst 
variabelt knivavstånd

Harvest Star* 
Fällbara spannmålsskärbord

Valet är ditt:
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Stark med lågt underhållsbehov och 
lång livslängd. 

Krav på ökad kapacitet och minimala 
underhållskostnader gör att vi sökt 
e� er nya alternativa lösningar. 
Resultatet: Alla Geringho�  
spannmålsskärbord är utrustade 
med en vinkelväxel för mekanisk 
drivning av inmatningsskruven och 
ett ”on-board” hydraulsystem för 
hydraulisk drivning av haspel och 
knivbalk.

Det beprövade Schumacher 
kniv-systemet med motgående 
knivar, garanterar en säker och 
e� ektiv avverkning med hög 
kapacitet, speciellt under fuktiga 
förhållanden eller om andelen 
ogräs är hög. Knivblad och 
knivfi ngrar kan enkelt bytas ut, 
utan behov av att demontera hela 
knivbalken.

Detta gör att skärbordet blir 
starkt och hållbart, vilket innebär 
låga underhållskostnader samt 
lägre e� ektbehov. Otrevliga 
överraskningar med brustna kedjor 
eller slirande, trasiga remmar är 
nu ett minne blott. Den kra� fulla 
inmatningsskruven skyddas av en 
säkerhetskoppling.

VÅR HYDRAULDRIVNING KNIVTEKNOLOGI I FRAMKANT



Elektronisk manöverbox: 
En intelligent lösning för att 
kontrollera  skärbordets varvtal 
samt variabelt knivavstånd, fällning 
och sidoknivar för raps.

FULLSTÄNDIG
KONTROLL
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SNABBT FRÅN FÄLT TILL FÄLT
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Fördelar:
* Extremt tillförlitligt med 

lågt underhållsbehov
* Snabb omställning mellan 

transport- och skördeläge 
på endast 1-2 minuter

* Ger en total ställtid på 
mellan 5-12 minuter om 
man tröskar 5-6 fält per 
dag

HARVEST STAR*
Detta skärbord erbjuder dig 
Geringho� s avancerade och beprövade 
fällningsteknologi. För skördearbete 
utan långa stilleståndstider, vilket 
markant ökar tröskans produktivitet 
och e� ektivitet. Det fi nns inget behov 
av tidsödande och krånglig till- och 
frånkoppling av skärbordet, eller att 
transportera det på en separat vagn. 
Perfekt för dig som har fl era mindre 
fält med transportsträcka mellan fälten.

Fällningssystemet baseras på ett 
tekniskt genomtänkt kopplings-
koncept, vilket innebär att fällning 
går mycket snabbt och enkelt.

Geringho� s automatiska 
kopplingsteknologi för drivning av 
haspel, kniv och inmatningsskruv 
har visats sig vara stark, tillförlitlig 
och extremt hållbar.

En patenterad teknisk lösning: 
Knivkopplingar från Geringho� .

KLART PÅ ETT 
PAR MINUTER



Ett optimalt materialfl öde erhålls 
när avståndet mellan knivbalken 
och inmatningsskruven är korrekt 
justerat e� er typ av gröda och 
förhållanden på fältet. Det ideala 
sättet att anpassa avståndet 
är när föraren helt enkelt 
kan justera under körning och 
dessutom steglöst. Inga långa 
stilleståndstider med demontering 
och montering av lösa plåtar i 
skärbordsbotten. 

Vario Star® skärborden erbjuder 
en steglöst variabel justering av 
knivavståndet på 500mm (från 575 
till 1075mm). 

Skärbordet kan snabbt, enkelt och 
under körning, ställas om för skörd 
av olika grödor som spannmål, 
raps och sojabönor, eller e� er 
varierande förhållanden på fältet.
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EN ENKEL MATCH FÖR RAPS ELLER SPANNMÅL

VARIO STAR®



MED EN ENKEL 
KNAPPTRYCKNING
Det hydrauliskt justerbara avståndet 
mellan knivbalken och inmatnings-
skruven är steglöst variabelt mellan 575 
och 1075 mm och kan justeras under 
körning. Omställning från spannmål till 
raps tar endast 5 till 7 minuter.
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EN ENKEL MATCH FÖR RAPS ELLER SPANNMÅL
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Harvest Star* Vario spanmåls- 
skärbord är den perfekta kombi-
nationen för ett fällbart skärbord 
med variabelt knivavstånd. Den 
enastående fällningsteknologin 
möjliggör omställning mellan trans-
port- och skördeläge på endast 
1-2 minuter. Det fi nns inget behov 
av tidsödande och krånglig till- och 
frånkoppling av skärbordet eller 
att transportera det på en separat 
vagn. 

Geringho� s automatiska 
kopplings- teknologi för drivning av 
haspel, kniv och inmatningsskruv 
har visat sig vara stark, tillförlitlig 
och extremt hållbar.

Med Variotekniken kan föraren, under 
arbetets gång, anpassa skärbordets 
längd till rådande skördeförhållande 
och gröda. Inmatningen blir 
avsevärt jämnare, både i korta och 
långa grödor, vilket innebär högre 
kapacitet, jämnare halmsträngar, 
lägre bränsleförbrukning och 
reducerat spill. Oberoende tester 
vid rapströskning har visat avsevärt 
minskat skärbordsspill vid tröskning 
med Vario-skärbord.

HARVEST STAR* VARIO KOMBINERAT VARIO- 
OCH VIKBORD

VÅR TOPPMODELL
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VÅR TOPPMODELL



Ett skärbordssystem precis som du vill ha det
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Vario Star® 
Fast skärbord med hydrauliskt steglöst variabelt 
knivavstånd

Harvest Star* Vario 
Världens enda fällbara spannmålsskärbord med 
hydrauliskt steglöst variabelt knivavstånd

Harvest Star* 
Fällbara spannmålsskärbord

YTTERLIGARE EGENSKAPER HARVEST STAR*

 VARIO
HARVEST STAR* VARIO STAR®

Fällbart skärbord för snabb omställning mellan 
transport- och skördeläge

—

Steglöst variabelt knivavstånd (mm)   575–1075 —   575–1075

Hydrauliskt drivna sidoknivar för raps på höger och 
vänster sida, individuellt manövrerbara

Automatisk drivaxelkoppling /beroende på tröskan /beroende på tröskan

Synkronisering av haspelvarvtal /beroende på tröskan /beroende på tröskan /beroende på tröskan

Lindningsskydd för haspel

Reservkniv

Långa stråskiljare

Främre transportskydd (med belysning) —

Standardspecifi kationer för alla skärbord: 

* Drivning via vinkel- och 
fördelningsväxellåda

* Elektronisk varvtalskontroll
* Axly� are
* Hydraulisk ”on-board” drivning av haspel 

med justerbart varvtal (10–60 r/min, 
beroende på tröskan)

* Underhållsfri hydraulisk ”on-board” 
knivdrivning med 1200 snitt/min och 
knivslaglängd på 85 mm)

* Skärbordsautomatik
* Fällbara stråskiljare
* Mekaniskt driven inmatningsskruv med 

Ø 620 mm diameter



Översikt Geringho�  spannmålsskärbord
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VARIO STAR® ARBETS-
BREDD (m)

TRANSPORT- 
 BREDD (m)

DELAD 
INM.SKRUV

VARIABELT 
KNIV-
AVSTÅND (MM)

RESERV 
KNIV

HASPEL Ø
MM/ANTAL 
AXLAR

VIKT
ca. (kg)

VS 485
VS 550
VS 610
VS 670
VS 760
VS 910

4,85
5,49
6,10
6,70
7,62
9,15

2,45*
2,45*
2,45*
2,45*
2,45*
2,45*

—
—
—

575–1075
575–1075
575–1075
575–1075
575–1075
575–1075

1060/6
1060/6
1060/6
1060/6
1060/6
1060/6

2050
2310
2540
2800
2950
3300

HARVEST STAR*

HV 480
HV 540
HV 600
HV 660
HV 720

4,80
5,40
6,00
6,60
7,20

3,20
3,20
3,20
3,50
3,80

—
—
—
—
—

900/5
900/5
900/5
900/5
900/5

2360
2570
2690
2850
2970

HARVEST STAR* VARIO

HVV 600
HVV 660

6,00
6,60

3,20
3,50

575–1075
575–1075

900/5
900/5

2970
3090

Geringho�  skärbord är kompatibla med alla tröskfabrikat. * Transportbredd med skärbord på skärbordsvagn  

|  standard    tillval   — ej tillgängligt
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SERVICE OCH SUPPORT

IGÅR, IDAG OCH 
IMORGON

• Utleveranser till S&H-återförsäljare
   kl 07.00 dagen e� er beställning

• Sverigelager; särskilt viktigt när det gäller
   stora, tunga och skrymmande delar

• Avhämtningsdisk och utlämningsservice
   från Sverigelagret i  Sta� anstorp

• Erfarna S&H-tekniker till assistans 
   vid akuta behov i fält
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GERINGHOFF - EN GLOBAL 
AKTÖR
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Carl Geringho�  Vertriebsgesellscha�  mbH & Co. KG
Porschestraße 8
59227 Ahlen (Westphalia)
Germany
 www.geringho� .de

Söderberg & Haak Maskin AB
Industrivägen 2, 245 25 Staffanstorp

046-25 92 00 • mail@sodhaak.se  
www.sodhaak.se




