DEUTZ-FAHR C9000-ES SOROZAT
a kombájnok következő generációja

DEUTZ-FAHR KOMBÁJN:
AZ ÚJ C9000-ES SOROZAT
A teljesítményt és a megbízhatóságot
ötvöző DEUTZ-FAHR tradíció tovább
folytatódik az új, kényelmes vezetőfülke és
a Giugiaro jegyezte elegáns formatervezés
bevezetésével,
amely
újraértelmezi
az ismert márkaarculatot. Négy új, 5
és 6 szalmarázóval szerelt modell kerül
bemutatásra - a C9205 TS, C9205 TS B, C9206
TS és C9206 TS B –, amelyek sajátos jellemzőit
úgy optimalizáltuk, hogy minden termény
esetében maximális termelékenységet
nyújtsanak, és a gép nagy területek
megművelésére legyen képes.
Az új formaterv nem csupán elegáns,
de könnyebb hozzáférést is biztosít; a
nagyméretű, felfelé nyíló oldalpanelek és
a hátsó tolóajtó révén sokkal egyszerűbbé
válik a fő üzemanyagtartály és az AdBlue
tartály-feltöltése. A C9205 modellben a
kiváló teljesítményű és hatékony 7,8 literes,
246 kW (334 LE) teljesítményű Deutz TCD L6
T4i motor található, míg a C9206 típust a 290

kW (395 LE) teljesítményű Deutz TCD L6 T4i motor hajtja.
Megragadta az új kombájn megindító formaterve? Garantáljuk, hogy az időszakos
karbantartás leegyszerűsítését szolgáló, hatékony megoldások egyszerűen le fogják
nyűgözni. A gép minden szempontból optimalizált kivitelű, így csak néhány másodpercet
vesz igénybe, hogy benézzen a burkolatok alá, mielőtt ismét nekikezd egy biztonságos és
hosszú betakarítási napnak.

C9205

DEUTZ TCD L6 T4i 7,8 liter

Motor
Maximális teljesítmény
(ECE n20 szabvány szerint)
Teljesítmény a névleges fordulatszámon
(97/68/EC)

kW/LE

246/334

kW/LE

226/307

267/363
5,40–9,00

Vágási szélesség

mm

4,80–7,20

Átmérő Szélesség / cséplődob

mm

600/1270

290/395

600/1521
alapfelszereltség

Turbóleválasztó (ts)
Szalmarázó munkafelülete

m2

5,60

Rostafelület

m2

5,28

6,70
6,32
750

Üzemanyagtartály

85

AdBlue®-tartály
Magtartály térfogata

C9206

l

9500

AZ ÚJ COMMANDER CAB V. VEZETŐFÜLKE
A számos lámpával és speciális funkcióval – pl. elektromos
működtetésű, kettős görbületű konvex visszapillantó tükrökkel
– ellátott, gazdagon felszerelt fülke tökéletesen illeszkedik az
új stílushoz, míg a kiváló kilátás szinte egy felkérés arra, hogy
átvegye az irányítást az új DEUTZ -FAHR C9000 széria felett. Az
új, porálló, puha tapintású, új színvilágú anyagokkal kárpitozott,
kényelmes vezetőülés még a legigényesebb kezelő elvárásainak
is megfelel. Az utasülésbe épített nagy befogadóképességű,
21 literes hordozható hűtőszekrény sokoldalúan használható,
és minden külső hőmérsékletnél kiválóan működik. A teljesen
új kormánykerék és kormányoszlop tervezésekor kifejezetten
a kiváló ergonómia és magas szintű kényelem volt a cél,
közlekedjen akár közúton, akár a szántóföldön.

MAXI CROP
Az új kombájnok kiemelkedő teljesítményéhez és üzemanyaghatékonyságához a módosított „Maxi-Crop” cséplőrendszer is
hozzájárul, amely - az egyedülálló, állítható szakaszokból álló
dobkosárnak köszönhetően - rendkívül széles körű képességekkel
rendelkezik, ugyanakkor kellően strapabíró és alakítható ahhoz,
hogy valamennyi lehetséges terménytípus esetében, minden
körülmények között használható legyen.
Ezzel a centrifugális dobbal a kombájn óránkénti teljesítménye
megnő. A „turbóleválasztó” minden betakarítási körülmények
között akár 20%-kal is növelheti a termelékenységet. Az 5-fokozatú
elektromos beállítófunkció előnye, hogy a leválasztási művelet a
csépelt termés tulajdonságainak megfelelően változtatható, és
gabonafélék esetében a szalma minősége a későbbi bálázás
érdekében megőrizhető. A „turbóleválasztó” a nyomófogak
védelme érdekében speciális kopásálló lemezekkel van ellátva.

VÁGÓSZERKEZETEK
A DEUTZ -FAHR új C9000-as sorozatú kombájnjainál semmit sem
bíztak a véletlenre.
Az egyrészes kialakítású vágószerkezetek az Autocontrol és
Schumacher Easy Cut II rendszerekkel együtt egyenletes és
biztonságos vágást tesznek lehetővé minden körülmények
között, miközben csökkentik a kopást, és üzemanyagot
takarítanak meg.

EXTRA FEEDING BEHORDÓRENDSZER
A DEUTZ -FAHR új C9000-as sorozatú kombájnjainál semmit
sem bíztak a véletlenre, ami alól az „Extra Feeding” rendszerrel
és a visszajáratáshoz tartozó hidraulikus irányváltóval szerelt
behordócsatorna sem kivétel. A visszahúzható ujjakkal
ellátott behordóhenger folyamatos adagolást biztosít a
cséplőszerkezetekhez, ami csökkenti az erőátvitel terhelését,
ezáltal kisebb teljesítményigényt tesz lehetővé. A fentieket a
vágóasztal dőlésszögét szabályozó exkluzív elektrohidraulikus
rendszer egészíti ki. Ezek a megoldások együttesen garantálják,
hogy a cséplőszerkezetekhez történő anyagáramlás
folyamatos és egyenletes legyen.

BALANCE: A LEJTŐ
TÖBBÉ MÁR NEM PROBLÉMA
BALANCE

Lejtőn történő munkavégzés során a „Balance” rendszer
ugyanolyan cséplési teljesítményt biztosít, mint sík terepen. A
kombájn dőlését potenciométerek figyelik, amelyek jeleit egy
elektromos vezérlőegység dolgozza fel, amely ezt követően
kiküldi a szükséges vezérlőjeleket a hidraulikus rendszer valós
idejű beállításához. Ennek köszönhetően a „Balance” rendszerrel
szerelt DEUTZ–FAHR kombájnok akár 20%-os keresztirányú,
valamint 6%-os hosszirányú lejtőn történő munkavégzés közben
is tökéletesen vízszintes helyzetben maradnak. Ez fenntartja a
cséplő-, szalmarázó- és tisztító rendszerek működéséhez szükséges
optimális üzemi feltételeket, ezáltal a termény feldolgozása
a maximális termelékenység érdekében hatékonyan és
egyenletesen történhet.
A „BALANCE” változatoknál a nagyméretű magtartály a teljes
kapacitásáig, egészen 9500 literig (alapfelszereltség a C9000es sorozatnál) megtölthető még a legnagyobb kihívást jelentő
munkavégzési körülmények esetén is. Emellett mivel a rendszer
egyenletes súlyelosztást biztosít a hajtott kerekek között, ezért
a motor összes teljesítménye minden helyzetben hatékonyan

kihasználható. A „BALANCE” funkció a fülkéből egy egyszerű
gombnyomással aktiválható, azonban a gép vízszintes helyzete
szükség esetén manuálisan is korrigálható. A kizárólag a DEUTZFAHR által kínált automatikus vágásiszög-állítási funkcióval a
cséplődobba történő adagolás egyenletesen történik.

TULAJDONSÁGOK
Hatékony betakarítás még a legnehezebb körülmények esetén is
Forradalmian új lejtőkiegyenlítő rendszer
Akár 20%-os keresztirányú, valamint 6%-os hosszirányú lejtőt is képes kiegyenlíteni
Aktív vágásszabályozás az „AutoControl” funkcióval
Automatikus vágásiszög-állító rendszer
A talaj kontúrjához optimalizált, ideális vágási módszer
Állandó cséplési és leválasztási teljesítmény

A KOMBÁJNOK
KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓJA

DEUTZ-FAHR KOMBÁJN: SOKOLDALÚSÁG
ÉS MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY
VÁGÓSZERKEZETEK

Nagy teljesítményű vágószerkezetek 4,2 és 9,0 méteres
munkaszélességgel. A felhajtható rendválasztóknak és a több
hidraulikus csatlakozónak köszönhetően a vágószerkezet
gyorsan felszerelhető és eltávolítható.
A bolygóműves kaszahajtás és az 1220 vágás/perc vágási
sebesség révén a szerkezet minden betakarítási körülmények
között mindig gyorsan és pontosan vág. A kaszapengék
eltolt helyzetben történő felhelyezése csökkenti a kopást, és
minden körülmények között kiváló vágást eredményez.
A spirális elrendezésben felszerelt bedobóujjakkal ellátott,
nagy átmérőjű, nagy menetemelkedésű behordócsiga
biztosítja a folyamatos adagolást és terménytovábbítást.
A gép az (opcionális) AUTOCONTROL rendszerrel is kapható
a vágási magasság és a keresztirányú dőlés automatikus
szabályozása érdekében. Az AUTOCONTROL rendszer a
tarlómagasság állandó szinten tartása, a hatékony betakarítás
és a tökéletes tisztítás érdekében pontosan szabályozza a
vágószerkezet keresztirányú és hosszirányú mozgását.
A csúszótalpak lehetővé teszik, hogy a vágószerkezet
pontosan kövesse a talaj felszínét, és azonnali korrekció révén
pontosan tartsa a tarlómagasságot.

KÍMÉLETES TERMÉNYKEZELÉS

A DEUTZ-FAHR cséplőrendszerek legendás hatékonysága
új, páratlan magasságokba emelkedett. A DEUTZ-FAHR
kombájnokon
alkalmazott
cséplőrendszer
robusztus,
megbízható és rendkívül termelékeny. A DEUTZ-FAHR
kombájnok cséplőrendszerének geometriai jellemzői a
rendkívül magas termelékenység előnyeit kínálják, miközben
a terményt és a szalmát a minőség megtartása érdekében
kíméletesen kezelik.
A dobkosár és a cséplődob közti hézagok elöl és hátul
egymástól függetlenül állíthatók. Ennek köszönhetően a
kombájn ideálisan a különböző betakarítási körülményekhez
igazítható. A nagy nyílás révén a dobkosár eltömődése
gyorsan megszüntethető.

TÖBB SZEGMENSBŐL ÁLLÓ DOBKOSÁR

A DEUTZ-FAHR exkluzív keresztirányú szegmenses rendszere
(opció) révén az aratási időszakban a kombájn gyorsan
átszerelhető, hogy más terményekhez és más körülmények
között is bevethető legyen.

HTS.
Az 5 különböző helyzetbe állítható „Turbóleválasztó”
(opcionális felszerelés) maximális termelékenységet és a
termények teljes körű védelmét biztosítja számos különböző
terményfajta esetén.

TURBÓVENTILÁTOR

terelőlapokkal is felszerelhető, hogy a szórás a környezeti
adottságoknak megfelelően történhessen. Az új szállítószalaggal
és két 4 pengés rotor révén a pelyvaszóró a rostáktól származó
anyagot ugyanakkora munkaterületen osztja el, mint a szecskázó,
hogy ideális legyen a szalma/pelyva arány, és könnyebb legyen
a szerves anyagok lebomlása a talajban.

A nagy teljesítményű 44 lapátos turbóventilátor (440 mm
átmérőjű) a kombájn teljes szélességében gondoskodik a
levegő beszívásáról. A keresztirányú légáram elosztását és
szabályozását légterelők végzik, amelyek szükség szerint
növelhetik vagy csökkenthetik a levegő áramlási sebességét
a rosták felett. A légáram a rostaszekrény teljes hosszában
egyenletesen oszlik el. A nagyon apró szemű termények
esetén a levegő mennyisége a légterelőkkel csökkenthető,
a ventilátor fordulatszáma pedig elektronikusan 480–980 ford/
perc értékek között állítható.

DEUTZ-FAHR VISSZANYERŐ RENDSZER
(DGR).
A DEUTZ–FAHR visszanyerő rendszere (DGR) révén a
kicsépeletlen kalászt mindkét oldalon súrlódó betétekkel
ellátott pengék veszik kezelésbe, ami azt jelenti, hogy a
mag teljesen leválasztva kerül a gyűjtőasztalra. A rostákon
esetlegesen fennmaradt toklászból a magot speciális súrlódó
betétek távolítják el, tovább maximalizálva a cséplőrendszer
hatékonyságát.
A rostákon esetlegesen fennmaradt toklászból a magot ezek
a betétek távolítják el, tovább maximalizálva a cséplőrendszer
hatékonyságát. A betétek cserélhetők, hogy a gép beállítható
legyen a különböző terményekhez, biztosítva ezáltal a
termény megfelelő kezelését és elkerülve annak sérülését. Ez
a megoldás megakadályozza a cséplőrendszer túlterhelését
és az abból adódó szemtörés vagy túlzott szemveszteség
veszélyét.

SZALMASZECSKÁZÓ & PELYVASZÓRÓ
A DEUTZ-FAHR nagy vágási sűrűségű szalmaszecskázója
biztosítja, hogy a szántóföld a betakarítás után készen
álljon a következő művelési fázisra. Ez a tartozék a nagy
munkaszélessége révén az egész területen szétteríti a
szecskázott anyagot, még akkor is, ha nagyon széles
vágószerkezettel dolgozik. A szalmaszecskázó közvetlenül a
vezetőfülkéből vezérelhető, és az erőátvitel túlterhelésének
elkerülése érdekében a cséplődob elindulása előtt kerül
bekapcsolásra. A pengék a beállítás céljából könnyen
hozzáférhetők, ami minimálisra csökkenti a karbantartás és
beállítás időigényét. A még hatékonyabb anyagelosztás
érdekében a szalmaszecskázó elektromosan állítható

Fémcsúszdákkal szerelt új pelyvaszállító szalag továbbítja a
pelyvát a rotorokhoz.

További információkért forduljon DEUTZ-FAHR márkakereskedőjéhez:

A Deutz-Fahr cég eredeti kenőanyagok és hűtőfolyadékok használatát javasolja.
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