
PremiumFlow
Maksymalna wydajność przy zbiorze wszystkich upraw



Zwiększenie wydajności pracy kombajnu na hederze
PremiumFlow pozwala na szybką zmiane rodzaju upraw z zachowaniem wysokiej wydajności

Wyższa wydajność w każdych  
warunkach zbioru

Nowoczesne kombajny charakteryzują się ogromnym 
potencjałem wydajnościowym. Aby wykorzystać tę 
moc potrzebny jest równomierny przepływ materiału 
koszonego do maszyny.

Heder PremiumFlow posiada funkcję aktywnego transportu 
materiału z listwy tnącej „kłosami do przodu“ do ślimaka 
podającego, co zapewnia bardzo równomierny przepływ 
materiału do kombajnu, dzięki czemu kombajn pracuje  
z maksymalną wydajnością.

Zastosowanie aktywnej taśmy transportującej w hederze 
PremiumFlow okazało się przełomowe w dziedzinie 
zespołów żniwnych. Możliwość otwarcia pojedyńczych 
sekcji taśm zapewnia doskonały dostęp w pracach 
konserwacyjnych których nie trzeba często wykonywać 
dzięki zastosowanym uszczelniaczom między sekcjami 
taśm.



Cechy charakterystyczne dla zespołu 
żniwnego o wysokiej wydajności:

• masymalna wydajność i uniwersalne wykorzystanie 
przy zbiorach wszystkich upraw

• równomierny przepływ materiału do kombajnu 
zapewniając maksymalną moc układów 
napędowych, ich mniejsze zużycie i większą 
niezawodność

• idealnie sprawdza się trudnych warunkach,  
na przykład przy zbożach wyległych lub przy 
zbiorze trawy  i grochu

• wygodna praca operatora - brak potrzeby 
ustawienia pozycji listwy tnącej

• szybkie i łatwie przezbrojenie zespołu żniwnego 
ze zbóż na rzepak

• bezawaryjność podczas pracy przez cały dzień  
i całą noc w okresie żniwnym

• niezawoność i minimalna konserwacji w sezonie 
żniwnym

Heder do zbioru rzepaku i wszystkich gatunków zbóż
Idealny do zbioru nasion każdej rośliny, wysokim plonie i w każdych warunkach

Perfekcyjna praca w ciężkich warunkach żniwnych: PremiumFlow zapewnia optymalny 
transport materiału do kombajnu na całej szerokości zespołu żniwnego.



Optymalny zbiór z PremiumFlow
Najważniejsze funkcje dla maksymalnej uniwersalności

Dziś okres „okna żniwnego“ staje się coraz krótszy 
a terminy zbioru poszczególnych gatunków roślin 
nakładają się.

Mając do dyspozycji heder PremiumFlow można 
zbierać wszystkie gatunki roślin bez inwestowania  
czasu w zbędne modyfikacje podczas żniw.

Wydłużony heder z aktywnymi taśmami transportującymi 
zwalnia operatora z intensywnej pracy motowidłem, 
dzięki czemu obniżone są straty zbioru na hederze do 
minimum.

PremiumFlow świetnie sprawdza się przy wylegniętych 
uprawach. Aktywne taśmy transportowe pozwalają 
płynnie przemieścić materiał z kosy tnącej do przenośnika 
ślimakowego.

Jednocześnie dzięki długiej odległości między listwą 
tnącą a przenośnikiem ślimakowym (100 cm), możliwy 
jest równomierny transport materiału „kłosami do przodu“ 
z każdej sekcji hedera.

Możliwość regulacji motowidła w bardzo 
dużym zakresie

Optymalna geometria ramion motowidła 
umożliwia doskonałą widoczność z kabiny 
na listwę tnącą i przenosnik ślimakowy. 

Optymalny przepływ materiału w każdych warunkach zbioru

Aktywny transport pojedyńczych taśm gumowych pozwala na stałe  
zasilanie materiałem kombajnu wykorzystując optymalnie jego moc.

Najlepszy zespół żniwny do szybkiego zbioru

Przekładnia planetarna Schumacher zapewnia liniowy ruch 
noży, co oznacza ich mniejsze zużycie dzięki mniejszej 
ilości ruchów.

Konstrukcja zespołu żniwnego PremiumFlow  
została nagrodzona srebrnym medalem  
na targach Agritechnica.

Bezobsługowy napęd taśm 

Nowa konstrukcja korpusa taśm pozwoliła zredukować masę 
zespołu żniwnego. Uszczelnienie poszczególnych sekcji taśm 
umożliwia zminimalizować czas konserwacji.



Kosy boczne do rzepaku

PremiumFlow można w prosty i szybki sposób przystosować do zbioru 
rzepaku przy pomocy kos bocznych. Ich smukła konstrukcja dzięki 
napędowi mechanicznemu nie przenosi wibracji minimalizując straty. 
To jedyna modyfikacja potrzebna do zbioru rzepaku.

Deflektor

Deflektor pomaga zminimalizować straty 
ziarna i zapobiec gromadzeniu się materiału 
na przenośniku pochyłym.

Hydrauliczna regulacja wysokości ślimaka

Hydraulicznie regulowana wysokość ślimaka zapewnia optymalny przepływ materiału. 
Duża średnica wynosząca 66,0 cm w połączeniu z wysokimi na 12,5 cm zbierakami 
ślimaka umożliwia przetworzenie dużej obiętości plonu, dzięki czemu kombajn jest 
stale zasilany.

Zespół żniwny jest decydującym podzespołem o przepustowości kombajnu.  
Poprzez aktywny transport w PremiumFlow młocarnia jest optymalnie  
zaopatrzona w materiał.

Szybka nastawa motowidła

Przy pomocy dźwigni można szybko 
ustawić pozycję motowidła do zbioru 
rzepaku lub zbóż.



Konserwacja - szybka i prosta

Specjalne pokrywy ze stali nierdzewnej umieszczone 
między pasami są szczelne, aby zmiejszyć potrzebę 
konserwacji. 

Pojedyńczo otwierane sekcje taśm pozwalają na 
szybką konserwację i serwis zespołu żniwnego.

Automatyczny system napinania taśm pozwala na  
ich optymalne funkcjonowanie w każdych warunkach 
i ich długą żywotność. Brud pod taśmą można bardzo 
łatwo wyczyścić.

Z opcjonalną regulacją prędkości 
taśmy heder PremiumFlow można 
jeszcze lepiej dostosować do 
warunków i koszonych upraw.

Napęd i łożyska korpusu taśmy zaprojektowano aby 
był do nich łatwy dostęp przy konserwacji i serwisie.

Przekładnia 
planetarna

 
Napęd taśm

Automatyczny 
napinacz 
łańcucha napędu 
taśm

Hydrauliczna 
regulacja 
wysokości 
ślimaka



W zespołach żniwnych PremiumFlow 
zastosowano 70% oryginalnych częsci  
John Deere. Gwarantuje to szybką  
i niezawodną dostawę części zamiennych.



Nowy wymiar wydajności zbiorów
Perfekcyjny heder dla dużego kombajnu John Deere

Większe szerokości robocze zespołów żniwnych pozwalają 
na dostarczenie większej ilości materiału przy miejszej 
prędkości roboczej oraz mniejszej ilości nawrotów.  
Z wysoko wydajnościowym hederem Premium Flow możliwe 
jest odkrycie nowego wymiary zbioru plonów.

Zespoły żniwne Premium Flow 635PF i 640PF z szerokością 
roboczą 10,70 m lub 12,20 m pasują idealnie do dużych 
kombajnów John Deere. Przy tak dużych hederach można 
wykorzystać pełną moc maszyny.

W celu dostosowania hederów powyżej 10 m szerokości 
roboczej, niektóre funkcje  w hederach 635PF znane  
z mniejszych modeli, zostały częściowo zaprojektowane 
w nowszej technologii.

Do produkcji podłogi zespołu żniwnego zastosowano 
specjalne tworzywo sztuczne. Projektując nową, lekką 
ramę wykorzystano materiały z konstrukcji skrzydeł 
samolotów. Modyfikacji poddano również korpus taśm 
transportujących, gdzie udało się zmniejszyć wagę 
o 15 % w porównaniu do elementów stosowanych 
dotychczas.

Z funkcją regulacji prędkości taśmy, heder PremiumFlow można  
jeszcze lepiej dostosować do warunków i koszonych upraw.



Nowość: heder PremiumFlow o wysokiej wydajności zbioru dostępny  
jest z szerokością roboczą 12,20 m co pozwala w 100% wykorzystać  
moc dużego kombajnu.



Szybkie przezbrojenie ze zbóż na rzepak
Przystosowanie w 15 minut zespołu żniwnego do zbioru rzepaku

Przezbrojenie hederu PremiumFlow ze zbioru zbóż na rzepak jest bardzo proste. 
Kosy boczne zawieszane są na specjalnych wieszakach za hederem 
dzięki czemu są zawsze dostępne.

Przy przebudowie nie trzeba demontować żadnych osłon ani zmieniać 
pasków. W miejsce rozdzielaczy łanu montowane są kosy boczne.

Proste, solidne i niezawodne

Montaż kos bocznych nie wymaga dodatkowych napędów 
elektrycznych lub hydraulicznych. Brak dodatkowego ciężaru na 
kosie w postaci silnika powoduje brak wibracji i pozwala na zbiór 
plonów z minimalnymi stratami.

Do montażu kos bocznych należy zdemontowć rozdzielacze łanu. 
W otwór po rozdzielaczach mocowana jest kosa boczna przy 
pomocy klucza wraz z napędem mechanicznym. 

Odległość pomiędzy listwą tnącą a ślimakiem jest stała dla upraw nie wylegniętych, 
długich ale też i krótkich dzięki zastosowaniu aktywnego przenośnika tasmowego.



„Im cięższe warunki zbioru, inne zespoły żniwne są u granic  
możliwości - a PremiumFlow pozostaje w swoim żywiole.“

Heder z 
przystawką do 
rzepaku Zürn

Heder Vario Heder Zürn 
PremiumFlow

Przepływ materiału :

   krótki, mało słomy + + ++

   średnia długość słomy/-ilość + + ++

   długa słoma/wysoki rzepak ++ + +

Zbiór wylegniętych upraw ○ ○/+ ++

Adaptacja do zmiennych, 
ciężkich warunków upraw: ○ + ++

Przydatność do:

   Zboża + ++ ++

   Rzepak ++ + +

   Fasola / groch ○ ○ +

   Nasiona trawy ○ ○ ++

Przezbrojenie na rzepak: + ○/+ ++

Porównanie zespołów żniwnych
PremiumFlow dla kombajnów John Deere: najlepszy zespół żniwny

Zürn PremiumFlow:  
Lepszy od innych hederów

• Wysoka wydajność w zróżnicowanych 
warunkach: przy większych szerokościach 
roboczych gdy rośliny układają się w różnych 
kierunkach ciężko dostosować długość 
wysunięcia stołu typu Vario. PremiumFlow 
z aktywnymi taśmami pracuje zawsze 
optymalnie.

• Komfort jazdy podczas długich dni żniwnych: 
przy zmieniających się warunkach nie trzeba 
korygować długości wysunięcia stołu.

• uniwersalny heder do zbioru nasion wszystkich 
roślin, krótkie i proste przezbrojenie do zbioru 
rzepaku.

• zwiększa do 15% wydajności pracy 
maszyny dzięki równomiernemu i płynnemu 
przepływowi materiału żniwnego. 



„Z naszym hederem PremiumFlow  
jesteśmy zawsze dwa kroki do przodu  

przed hederem Vario.“



„Z hederem PremiumFlow uzyskujemy 15% więcej mocy z naszego kombajnu“
Co mówią klienci i prasa rolnicza 

Zwiększenie wydajności kombajnu nawet do 10%

„Moc potrzebna jest już na hederze. Tutaj PremiumFlow ma wyraźne zalety.  
Zbiór upraw jest przyjemnością, podczas pracy można się zrelaksować.  
Przy zbiorze bardzo gęstego rzepaku zbedne było operowanie motowidłem. 
Młocarnia i przenośnik pochyły są równomiernie obciążone

Heder z taśmami w porównaniu z normalnym hederem ma mniejsze zapotrzebowanie 
na moc. Ponadto, bardziej równomierny przepływ materiału powoduje niższe skoki 
momentu obrotowego w układzie napędowym.

PremiumFlow jest gotowy w 10 minut do zbioru rzepaku. Kosy boczne mają haki 
montażowe na tylnej ścianie hederu. Uszczelniacze pomiędzy taśmami spełniają 
swoją funkcję. Po całym sezonie żniwnym pod taśmami mieliśmy tylko trochę kurzu.“

top agrar 1/2014: Porównanie kombajnów John Deere T560i z szerokością robocza 6,70 m 
PremiumFlow i W540 z 618R - heder standadowy.

Nie chcemy żadnego innego hederu wiecej

„Zakupilismy w roku 2006 nasz pierwszy heder z taśmami i od początku byliśmy 
bardzo zadowoleni. Obecnie mamy cztery hedery PremiumFlow i nie chcemy wiecej 
żadnego innego. 

Z PremiumFlow mamy zawsze odpowiednią długość stołu, obojętnie czy zboże stoi 
czy jest wylegnięte. To bardzo pomaga personelowi podczas długich dni pracy.“

Reinhard Wirth, Planzenbau-Genossenschaft e.G. Bernburg-Nord: Gospodarstwo rolne ok. 
2.700 ha; aktualnie 4 kombajny z hederami o szerokości roboczej 10,70 m, od 2006 roku 
używa tylko PremiumFlow!



Noże Schumacher zamontowane są na przemian - 
raz jedną raz drugą stroną do góry, co umożliwia 
samoczyszczenie. Rolkowe prowadnice w hederach 
od szerokości 25 ft pozwalają na precyzyjne cięcie.

Optymalizacja geometrii motowidła pozwala 
na szeroki zakres regulacji. Układ hydrauliczny 
motowidła przenosi wysokie momenty obrotowe.

Wysokość ślimaka regulowana jest hydraulicznie. 
Przy pomocy ręcznej pompki można w klika sekund 
ustawić go w odpowiedniej pozycji.

Zespoły żniwne wyposażone są w jednopunkotwe 
multizłącza przewodów elektrycznych i hydraulicznych  
a także gniazdo cięgła. Umożliwia to proste podłączenie 
lub odłączenie zespołu żniwnego w kilka sekund na polu.

Maksymalna wydajność dzięki perfekcyjnej współpracy wszystkich elementów

Kosy boczne napędzane mechaniczne montowane są 
na tylnej ścianie hederu. Dzięki temu są zawsze pod 
ręką i można je szybko zainstalować.

Regulacja motowidła pozwala na jego dostosowanie 
w zależności od warunków w uprawie rzepaku 
(motowidło do tyłu) oraz zbóż (motowidło 
do przodu).



Dane techniczne

618PF 620PF 622PF 625PF 630PF 635PF 640PF

Szerokość robocza 5,50 m (18 ft) 6,10 m (20 ft) 6,70 m (22 ft) 7,60 m (25 ft) 9,15 m (30 ft) 10,70 m (35 ft) 12,20 m (40 ft)

Liczba taśm 4 4 5 5 6 7 8

Szerokość taśm
2x 1.110 mm

2x 1.420 mm
4x 1.420 mm

3x 1.110 mm

2x 1.420 mm
5x 1.420 mm 6x 1.420 mm 7x 1.420 mm 8x 1.420 mm

Długość korpusu taśmy 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm 500 mm

Odległość kosa - ślimak 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm

Średnica ślimaka 660 mm 660 mm 660 mm 660 mm 660 mm 660 mm 760 mm

Napęd Przekładnia planetarna w kąpieli olejowej, hydrauliczny napęd motowidła kosa dzielona z 2 
przekładniami planetarnymi

Napęd taśm Napęd przez łańcuch rolkowy Bezstopniowy napęd 
hydrauliczny

Dwie prędkości taśmy ○ ○ ○ ○ ○ • –

Osprzęt do zbioru rzepaku Seryjnie;  2 kosy boczne mechanicznie napedzane, uchwyty do kos,  wysokość kosy - 135 cm 2 mechaniczne kosy 
boczne z szybkozłączem

Rozdzielacze łanu Seryjnie;  składane - 90°

Prowadnica rolkowa noży ○ ○ ○ • • • •

Zapasowa listwa tnąca • • • • • • •

Multizłącze (Hydr. + Elekr.) • • • • • • •

Automatyczne funkcje hedera • • • • • • •

Liczba płoz 2 2 3 3 3 3 4

Deflektor • • • • • • •

Waga 2.460 kg 2.620 kg 2.770 kg 2.980.kg 3.490 kg 3.840 kg 4.980 kg

Prospekt dostępny jest na całym świecie. Niektóre zdjęcia i teksty zawierają informację wyposażenia opcjonalnego maszyn. Publikacja ta ma 
charakter informacyjny, celem uzyskania szczegółowych danych prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.

Firma Zürn Harvesting zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie specyfikacji technicznej oraz konstrukcyjnej bez powiadomiania.

• Seryjne    ○ Opcja    – Niedostępne



130 lat działalności w branży maszyn 
rolniczych
Firma Zürn została założona w 1885 jako kuźnia. 
Od roku 1963 jest autoryzowanym Dealerem marki 
John Deere.

Zürn Harvesting od ponad 30 lat produkuje 
dodatkowy osprzęt do kombajnów i sieczkarni 
wszystkich producentów.

W swoje ofercie posiada przystawki do zbioru 
rzepaku i słonecznika, kosiarki do zbioru biomasy 
ProfiCut oraz hedery PremiumFlow o podwyższonej 
wydajności zbioru. Wózki transportowe uzupełniają 
nasze portfolio.

W miejscowości Hohebuch od roku 2004 są 
produkowane i sprzedawane kombajny do zbioru 
poletek doświadczalnych.

Zürn posiada wieloletnie doświadczenie w 
produkcji i usługach. Dlatego możemy zaoferować 
wysoką jakość i solidność naszych produktów 
przeznaczonych do pracy w każdych warunkach.

Nowość:
W ofercie posiadamy wózki do transportu hederów  
z dwiema osiami skrętnymi. Pozwala to na bezpieczny 
transport szerszych hederów, zgodnie z przepisami  
za kombajnem.

Przystawki do zbioru słonecznika Zürn 150 kombajny poletkowe

RapsCompact kosy boczneRapsProfi przystawki do rzepakuProfiCut kosiarki do biomasy

Wózki transportowe do hederów

Zürn Harvesting GmbH & Co. KG
Kapellenstraße 1 
D - 74214 Schöntal-Westernhausen
Tel.: +49 (0) 7943 9105-0 
Fax: +49 (0) 7943 9105-33
info@zuern.de  •  www.zuern.de

Gama naszych produktów

Dealer:
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