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Colheitadeira de Parcelas

A ZÜRN 110 é uma colheitadeira de parcelas muito com-
pacta para a colheita de lotes experimentais sem mistura 
e amostras limpas. A máquina básica de alto desempenho 
conquista aos pesquisadores e companhias devido a ser 
um equipamento simples e de fácil operação.

Graças ao seu design compacto e baixo peso, a col-
heitadeira de parcelas também é ideal para o frequente 
transporte entre as áreas de teste mais remotas.

As Vantagens:

• Colheitadeira compacta para a debulha econômica de 
pequenas parcelas e diferentes tipos de culturas.

• Máquina potente com fácil operação e ajuste simples 
das funções de debulha e limpeza.

• Manobrabilidade muito alta devido ao design com-
pacto e curta distância entre eixos de apenas 2,30 m.

• Baixa manutenção devido a eliminação dos compo-
nentes eletrônicos.

• O desempenho do motor, de debulha e limpeza são 
otimamente compatíveis.

• Fácil de transportar devido ao baixo peso total:  
2.600 kg incl. Tanque graneleiro e sistema de  
pesagem.

Ficha Técnica

A Colheitadeira de parcelas ZÜRN 110 tem um design 
modular e pode ser configurada individualmente de acordo 
com suas necessidades e desejos.

• Plataforma de corte com transporte por esteira para 
colheita do lote sem misturas; Larguras de trabalho  
1,25 ou 1,50 m.

• Acionador de deslocamento hidrostático controlado por 
pedal duplo para o deslocamento para frente e para 
trás.

• Atuação mecânica da válvula para as funções da plata-
forma e cilindro debulhador diretamente do assento do 
motorista.

• Caixa de peneira compacta com injeção de ar compri-
mido e sistema de peneira individual ou duplo opcional.

• Opcionais: Sistema de pesagem ZÜRN WieSEL, disposi-
tivo de ensacamento, barra de rolagem, toldo e tanque 
graneleiro.

Para mais opções e detalhes, entre em contato com nosso 
departamento de vendas.

A Colheitadeira compacta de Parcelas
Equipamento simples. Operação simples. Manutenção simples.

Graças à curta distância entre eixos, 
a compacta colheitadeira de parcelas 
ZÜRN 110   é extremamente mano-
brável, mesmo em espaços apertados.



Manobrável. Leve. Confiável.
A máquina de base forte para diversas culturas.

 ◄ A máquina é muito fácil de operar e 
de manutenção extremamente simples. 
O acionamento do deslocamento é 
acionado hidraulicamente através de 
um pedal duplo para  frente e para 
trás. Todas as funções da plataforma de 
corte e unidade de debulha são con-
troladas diretamente a partir do banco 
do operador através da atuação das 
válvulas mecânicas.

 ▼ O mecanismo de debulha é pro-
jetado para ser eficiente. A maior 
área de limpeza nesta classe garante 
resultados de debulha limpos e alto ren-
dimento mesmo em condições difíceis 
de colheita. A velocidade do tambor de 
debulha pode ser ajustada infinitamente 
através do variador.

 ► A limpeza com o saca-palhas e 
sistema de peneiramento simples é 
adaptada ao desempenho da máquina. 
A superfície compacta da peneira 
atende aos requisitos das instituições de 
pesquisa e é fácil de limpar.

 ► A pedido, a ZÜRN 110 também 
pode ser equipada com um sistema de 
peneiras duplo.

 ◄ A caixa de peneiras compacta com apenas 
uma eclusa permite uma distância entre eixos 
significativamente menor. Isso aumenta a 
manobrabilidade em lotes apertados.

 ► O tanque graneleiro opcional contém 450 
litros. Para esvaziar, o tubo de descarga é 
girado para fora manualmente. Assim, a altura 
de decarga alcançada é de 2,60 metros.

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 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.
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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.


