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К о м е р ц і й н а  п р о п о з и ц і я  

DEUTZ-FAHR  С7206TS EXTRA POWER T3: + Жниварка DH720A(з рапс.столом) 7.2 м 

 
КОМБАЙН: DEUTZ-FAHR С7206TS EXTRA POWER  

ДВИГУН:                                                                                                                                                     DEUTZ 

Модель 
DEUTZ 7.7 L 

Двигатель Stage III  4 клапана Common Rail 
Потужність (ECE R120) при номінальній 
частоті обертання двигуна 

366 к.с. (269кВт) 

Рівень викидів  Tier 3 
Об’єм баку для пального 750л 

ХОДОВА ЧАСТИНА: 

Тип трансмісії 
Гідростатична трансмісія з 4-ступінчастою коробкою передач. 

Педаль гідравлічного гальма, може використовуватися як незалежне 
гальмо, механічний гальмо стоянки. 

Діапазон швидкостей вперед / назад 0 – 25.0 / 0 – 14.0 

ЗЕРНОВИЙ БУНКЕР/СОЛОМОРІЗКА: 

Соломорізка  Вбудований ножовий соломоподрібнювач 

Бункер 

Розвантаження в будь-якому положенні. 
Візуальний і звуковий індикатор рівня завантаження зернового 

бункера. 
Внутрішнє освітлення / Відбір проб зерна з місця водія. 

Робоча довжина розвантажувального шнека (м) 6 

Швидкість вивантаження зернового бункера (л/с) 90 

ОБМОЛОТ/СЕПАРАЦІЯ: 

Система очистки 
Високопродуктивний поперечний вентилятор, знімна стрясная 

дошка, підсвічування клавіш комбайна. 

Решітний стан З двома противохідними решетами. 

Загальна площа решіт з вентилятором (м2) 6,32 

Соломотряс 

Відкриті соломотряси. 
Підшипникові опори. 

Повернення зерна на стрясную дошку. 
Електронний регулятор швидкості соломотряса. 

Загальна площа обмолоту і сепарації (м2) 8,80 

Площа клавішного соломотряса (м2) 6,70 

Турбосепаратор 
Електричне регулювання 
з кабіни в 5 положеннях 

Діаметр турбосепаратора (мм) 590 
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Частота обертання турбосепаратора (об / хв) 775/410 

Площа турбосепаратора (м2) 0.97 

МОЛОТИЛЬНИЙ БАРАБАН 

Диаметр (мм) 600 

Ширина (мм) 1521 

Електрично регульована частота обертів (об / хв) 420 – 1250 

СИСТЕМА ПОВЕРНЕННЯ 

Тип повернення недомолоченого колосся 
Незалежне L / R повернення з системою 

повторного обмолоту 

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ ТА ВАГА: 

Довжина / ширина / висота (без жниварки) (м) 9,24 / 3,296 /3,99 

Довжина з жниваркою - роздільники в складеному вигляді 
(мм) 

10 890 

Вага без жниварки (кг) 17 000 

КАБІНА ОПЕРАТОРА: 

Комплектація кабіни 

Commander Cab V. Тоновані вікна з теплоізоляцією, що 
забезпечують панорамний огляд. Комфортне водійське сидіння з 

підлокітником, пасажирське сидіння. 2 ксенонові робочі фари. 
Електронне керування швидкістю соломотряса, зернового елеватора 

і розвантаження бункера. Кнопка аварійної зупинки. 

CommanderStick з декількома функціями управління 
CommanderControl для електричного управління роботою жатки, 
системи обмолоту, підбарабання, TS, розвантаження зернового 

бункера і налаштування параметрів системи обмолоту. 

ЖНИВАРКА ЗЕРНОВА:                                                   DH720A  

Модель DH720A  з рапсовым столом Deutz-Fahr 

Ширина зрізу (мм) 7 235 

Габаритні розміри жниварки (Довжина / ширина) (мм) 7 563 / 1 650 

Граблина мотовила 

Котушка на 6 стрижнів з гідравлічної регулюванням висоти. 
Гідравлічне регулювання по горизонталі. 

Автоматичне регулювання обертів мотовила залежно від швидкості 
руху. 

Жниварка 

Індикатор висоти косіння. 
Маслозаповнений планетарний редуктор приводу ножа (1220 різів / 

хв.) 
Довгі правий і лівий подільники врожаю, фіксовані. 

Кількість стеблепод'емнікамі від 13 до 23 залежить від висоти 
косіння. 

Автоматичне регулювання тиску на грунт, попередній вибір висоти 
косіння з показником висоти. 

Гідравлічне регулювання висоти косіння (мм)  від -300 до +1,370 

Вартість комбайна з жниваркою : 200000.00 EUR з ПДВ  за коммерційним курсом  продажу Приватбанку 
  на день продажу 
 
 
 
 
 
                                                                     _____________ Єжков Д.В. 


