
POKOLENIE,
HISTORIĘ  TWORZYŁO
KTÓRE  



Firma

Nieustannie
 pracy. warunków zróżnicowanych bardzo do produktów

 swoich przystosowanie najlepsze jak na uwagę zwraca 
 użytkownikami. z informacji wymiany do wagę

 główną przywiązuje działalności swojej okres cały przez MAYA 

Firma
Jej

klientami.  jej są iprodukt  poznali już którzy rolnikami, z
 współpraca stała i serwis jak takich sprzedaży, po usług wszelkich

 doskonalenie jest celem głównym  słonecznika. i kukurydzy
 zbioru do przystawek produkcji w się wyspecjalizowała 

Dlaczego
 przystawki? nasze

 wybierają rolnicy 



SPECJALIŚCI W

SŁONECZNIKA  I  KUKURYDZY
 ZBIORU DO PRZYSTAWEK

 PRODUKCJI  

Opinia
..." są

 obsłudze"
 w proste i niezawodne trwałe, 

 klientów: naszych 



PRZYSTAWKA
 KUKURYDZY ZBIORU

  DO 

Hydrauliczny

 
 składania system

 

Dostępne

 
 rzędów 18 do 4 od sztywnej

 wersji w oraz rzędów, 16 do 6 od
  składanej wersji w 

Niewielki
Przystawka

do  kombajnu. marki każdej 
 przystawki adaptacja Łatwa  systemu. kompleksowego

 elementem jest nie konstrukcja.
 prosta konserwacyjnych: prac nakład 

Możliwość
 wielofunkcyjność

 i konfiguracji różnych 
Plastikowa
Łatwiejszy

 pokrywę. o kolb uderzeń
 amortyzacja Lepsza tnącej. sekcjiw 
 kukurydzy łodyg przesuw 

 środkowa pokrywa 

Możliwy  cm 100 do 50 od rzędów rozstaw 

Mały  ciężar
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Wytrzymałość  niezawodność i 

Możliwość  podcinacza wyłączenia 

Optymalna

 warunkach. każdych w
 zbiorów wydajności wysokiej

 zapewnienie jakość, wysoka
 niezawodność, i wytrzymałość

 praca, 

System

 ciągnika. użyciu przy prace
 dodatkowe eliminuje co ściernisko,

  ścięte nisko równe kukurydzy,
 łodyg rozdrobnienie dobre bardzo

 zapewnia podcinacza 

System

 przeciążenia. nagłego przypadku
 w tnącej sekcji funkcjonowania

 prawidłowego zabezpieczenia
 dla służy przystawki,

 rzędzie każdym w wbudowany
 przeciążeniowy 

 Rotory  nożowe

Każdy

wolframu. 
 węglikiem pokrytych ostrzach o
  stali, specjalnej ze noży długości

 różnej 6 posiada rotor 

Optymalna

 trawą. porośniętej gęsto i jak
 kukurydzy, wyrośniętej wysoko w również

 przystawki robocza  prędkość 

Bezpieczeństwo



PRZYSTAWKA
 SŁONECZNIKA ZBIORU

 DO 

Dostępne

 rzędów 18 do 4 od sztywnej
 wersji w oraz rzędów, 16 do 6 od

  składanej wersji w 

System

 przeciążenia nagłego przypadku
 w tnącej sekcji funkcjonowania

 prawidłowego zabezpieczenia dla
 służy przystawki, rzędzie każdym

 w wbudowany przeciążeniowy 

System  łańcuchów 
Specjalna

ziarna. 
 stratom  najmniejszym zapobiegają doskonale

 łodyg, wejściowy kanał uszczelniają całości w
 którekauczukowymi,  płytkami z słonecznika zbioru

 do wciągających łańcuchów konstrukcja 

Profil  środkowej pokrywy 
Niewielkie

 ziarna
 astr tom zapobiega samym tym isłonecznika 

 kwiatu powrótewentualny  zamyka skutecznie
plastikowej  pokrywy załamanie 

Możliwy  cm 100 do 50 od rzędów rozstaw 

Bezpieczeństwo
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Moduł  tnącej sekcji 

W
 tnącysystem  odpowiedni się

montuje  klient potrzeb od zależności 

Zdolność
 kombajnów marek wszystkich

 do przystawek adaptacji 



Zabierak
 środkowej pokrywy

łańcuchowy Zabierak
 ślimakowy

 boczny Hydrauliczna
 zrywających płyt

 regulacja System
 poziomowania

 kontroli Zabierak

 
 łańcuchowy

 boczny 

WYPOSAŻENIE  DODATKOWE

Łamacze
 ścierniska

Lewy

  kukurydzy
 położonej zbiór

ułatwia  prawy + Lewy

 kukurydzy
 położonej zbiór

ułatwia  prawy + 

 pokrywie
 każdej lub dwóch

 jednej, na zamontowany
 być Może .kukurydzy

położonej  zbiórUłatwia Czujniki

 
 terenu.

 kształtuod zależności    w
przystawki  poziomowanie

 ceregulują  Montowane
 standardowych opon

 dla seryjnie 

 kolby.
 średnicy od zależności w
 zrywających płyt szczeliny

 szerokość regulować
 stopniowo seryjnie,  pozwala

 System   montowany 



WYRÓŻNIA
SERWIS SPRZEDAŻY  PO 

 NAS 
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Przystawki
 MAYA firmie w wyprodukowane

 100% w

ZAPEWNIAMY

 ZAMIENNE
 CZĘŚCI

 

3   LATA 
GWARANCJI 



Dlaczego  MAYA? przystawki wybrać warto 
Zapewniamy
Zapewniamy

przystawek
Udzielamy

 sprzedaży. po serwis wykwalifikowany Zapewniamy
  hektarowych. lub godzinowych limitów bez gwarancji 

 funkcjonalność. optymalną i  niezawodność zapewnia  naszych budowa Prosta
  udoskonalamy. nieustannie który produkt, innowacyjny 

 utrzymania. koszty niskie 



"

WYDAJNOŚĆ
 "WARUNKACH

 KAŻDYCH W 
 WYSOKĄ ZAPEWNIAJĄ

PRZYSTAWKI 

To  rolników opinia 



ul.

 
49-300  Brzeg        

  b 24 Starobrzeska 

info@agrotechnika-brudz.pl 

77  05 05 444 

www.agrotechnika-brudz.pl

504 325 6   20 


