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Gerbiamas Ūkininke,

Lietuvos ūkininkams niekada netrūko iššūkių. Tačiau nuo iššūkių Jūs niekada nebėgote. Priešingai – pasitinkate juos dar didesniu darbu ir 
pažangiais sprendimais. Mes taip pat.

Per šešias dešimtis veiklos metų „Biržų žemtiekimas“  neprarado polėkio augti, kelti naujus tikslus, diegti inovacijas. O pastarieji metai mūsų 
kompanijai buvo ypatingi. Ne tik dėl to, kad patrigubinome Lietuvoje pamėgtų „Deutz-Fahr“ traktorių pardavimo kiekį, o įmonės rezultatai 
trečdaliu viršijo šalies rinkos vidurkį. Didžiausias pastarųjų metų pokytis yra pranašumai, kuriuos suteikėme savo klientams:

✓ Pilnas asortimentas: nuo lauko iki fermos 
 Siekiame užtikrinti plačiausią augalininkystės, gyvulininkystės, miško pramonės ūkiams skirtų mašinų pasiūlą Lietuvoje. Dėl to „Biržų 

žemtiekimo“ produktų spektrą papildėme dar trimis stipriais prekių ženklais: tai profesionalią žolinių pašarų ruošimo techniką tie-
kianti „Lely“, specializuota dirvos dirbimo agregatų gamintoja „Regent“ ir itin sėkmingas mini krautuvų gamintojas „Thaler“. Dabar 
mūsų atstovaujamų gamintojų sąraše – net 24 įmonės: pilna paletė mašinų ir technologijų, skirtų bet kokio dydžio ūkiui, bet kokios 
apimties darbams. Nuo lauko iki fermos – visur esame pasiruošę tapti Jūsų pirmuoju partneriu. 

✓ Modernios atstovybės. 
 Jūsų patogumui  Kaune, netoli vakarinio aplinkkelio, greta 9-ojo Forto, jau pilnu pajėgumu dirba naujasis „Biržų žemtiekimo“ pa-

dalinys. Čia pat veiklą pradėjo gyvulininkystės įrangos bei reikmenų parduotuvė, žemės ūkio mašinų servisas bei atsarginių detalių 
sandėlis. Biržuose esantis atsarginių detalių skyrius pastaraisiais metais taip pat neatpažįstamai atsinaujino. 

✓ Servisas, servisas, dar kartą servisas!
 Kad pateisintų investicijas, technika turi tarnauti Jums, o ne atvirkščiai. Dėl to didžiausią dėmesį skiriame kompanijos serviso stipri-

nimui: pastaraisiais metais ne tik patrigubinome serviso komandą, bet ir nuosekliai investuojame į darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.  
Mūsų įžadas Jums ir patiems sau – profesionali mašinų priežiūra, spartus atsarginių detalių tiekimas ir ypatingas dėmesys operatyvi-
nėms priemonėms, kad per trumpiausią įmanomą laiką būtų pasiekti net atokiausi Lietuvos regionai, eliminuota prastovų tikimybė, 
o kiekvienam atvejui rasta aukščiausius serviso standartus atitinkanti išeitis. 

Gerbiamas Ūkininke, ačiū už pasitikėjimą ir partnerystę. Darome ir darysime viską, kad, nepaisant svyruojančių žemės ūkio produktų supirki-
mo kainų ir neramių vėjų pieno bei miškininkystės sektoriuose, kiekvienoje situacijoje rastumėte sprendimą ir būtumėte priekyje. Dirbame ir 
tobulėjame kartu, nes Jūsų sėkmė – mūsų sėkmė!

Valdybos pirmininkas             Viktoras Rinkevičius 

Generalinis direktorius               Saulius Silickas

P.S. Šiemet Jums pristatysime dar vieną staigmeną.  
Jei nenorite laukti, kreipkitės tel. +370 698 26153, el. p. finansavimas@zemtiekimas.lt arba tiesiogiai į savo regiono pardavimo vadybininką. 
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Kompanija Deutz-Fahr gamina vienus efektyviausių traktorių rinkoje. Šį teiginį pagrindžia puikūs Deutz-Fahr traktorių įvertinimai pagal 
griežčiausią DLG PowerMix bandymų metodiką, skelbiamą tarptautiniuose leidiniuose Profi, Traction.

Pagal DLG PowerMix metodiką nustatytame ekonomiškiausių traktorių reitingo pirmajame dešimtuke – du Deutz-Fahr traktoriai:
• Agrotron 6180: vidutinės nustatytos dyzelino sąnaudos 266 g/kWh arba 5,83 l/ha; AdBlue sąnaudų vidurkis – 0,33 l/ha;
• Agrotron 7250 TTV: vidutinės nustatytos dyzelino sąnaudos 264 g/kWh arba 5,95 l/ha; AdBlue sąnaudų vidurkis – 0,41 l/ha.
Remiantis DLG PowerMix bandymų metodika, paskelbta leidinyje Profi 2014/03, Deutz-Fahr Agrotron 6180 (didžiausias galia 129 kW/175 

AG pagal ECE R120) nustato naujus, dar aukštesnius ekonomiškumo standartus vidutinės galios traktorių klasėje. Efektyvus galios panaudoji-
mas bei išmani variklio, transmisijos, hidraulinės sistemos ir valdiklių tarpusavio sąveika Agrotron 6180 užtikrina mažiausias degalų sąnaudas 
šioje traktorių klasėje. Ekspertų teigimu, „266 g/kWh (+20,4 g/kWh tirpalo AdBlue) - tai beveik 10 proc. mažiau už visų bandytų traktorių 
sąnaudų vidurkį“.

Aukščiausią poziciją vidutinės galios traktorių klasėje Deutz-
Fahr Agrotron 7250 TTV taip pat užtikrina rekordiškai mažos degalų 
sąnaudos, paskelbtos leidinyje Profi 2014/09: 243 g/kWh degalų 
sąnaudos varikliui dirbant vardiniais sūkiais ir 229 g/kWh - didžiausios 
galios režime. Tirpalo AdBlue sąnaudos sudaro apie 20 g/kWh. 
Bendras rezultatas pagal DLG PowerMix metodiką – įspūdingas: 264 
g/kWh dyzelino ir 24,2 g/kWh tirpalo AdBlue. Tai 10 proc. mažiau už 
visų bandytų traktorių sąnaudų vidurkį. Transporto darbuose 7250 
TTV taip pat priešaky: važiuojant 40 km/val. greičiu, degalų sąnaudos 
yra 514 g/kWh - tai net 12 proc. mažiau už visų bandytų traktorių 

DEUTZ-FAHR: 
galia ir efektyvumas kartu

DEUTZ-FAHR 6180 Agrotron  

tik 266 g/kWh dyzelino

pagal DLG PowerMix testą

6180 AGROTRON. MAŽIAUSIOS DEGALŲ
SĄNAUDOS TIK SU DEUTZ-FAHR.
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sąnaudų vidurkį. Net važiuojant 50 km/val. greičiu degalų sąnaudos 
mažesnės 3 proc.

Profi atlikti bandymai pagal griežčiausią DLG PowerMix metodi-
ką rodo, kad 7250 TTV traktoriaus 264 g/kWh degalų sąnaudos yra  
30 g/kWh mažesnės už visų bandytų traktorių sąnaudų vidurkį (294 g/
kWh). Sutaupoma 6,2 l/val. arba 3,45 €/val. (didmeninė dyzelino žemės 
ūkiui kaina 0,557 €/l). Per metus, jei išdirbama 1 000 mval., ekonomija 
siekia 3.450 €. Arba 34.500 € per 10 metų.

Du Deutz-Fahr modeliai yra pirmajame traktorių su galingiausiomis 
hidraulinėmis sistemomis dešimtuke, išbandytų pagal DLG PowerMix 
metodiką:

• Agrotron 6160.4: vardinė variklio galia 122 kW, išmatuota hidrauli-
nės sistemos galia – 45,6 kW (žr. Profi 2014/06);

• Agrotron 7250 TTV: vardinė variklio galia 190 kW, išmatuota hi-
draulinės sistemos galia – 47,3 kW (žr. Profi 2014/09).

Traktorių su efektyviausia stabdžių sistema reitinge (2013 – 2015 m. 
išbandytų pagal tą pačią DLG PowerMix metodiką ir paskelbtą leidinyje 
„Profi“, 2015 m. Nr. 11), Deutz-Fahr Agrotron modeliai 6180 P ir 7250 
TTV taip pat užima aukščiausias vietas. Lyginant su geriausiu rezultatu, 
didžiausiu lėtėjimo pagreičiu 5,84 m/s²:

• Agrotron 6180 P: išmatuotas didžiausias lėtėjimo pagreitis 5,80 m/s²;
• Agrotron 7250 TTV: išmatuotas didžiausias lėtėjimo pagreitis  

5,08 m/s².
Pasirinkite teisingai: našūs ir universalūs Deutz-Fahr traktoriai yra 

vieni pažangiausių rinkoje. Tai vienos pirmųjų traukos mašinų rinkoje, 
į kurias pradėtos montuoti bepakopės, padalyto galios srauto transmi-
sijos TTV.

Šiuo metu gaminamos 4-ios traktorių serijos su bepakopėmis trans-
misijomis TTV, apimančius visus galios diapazonus – nuo mažiausio, iki 
didžiausio:

• 5 TTV: nuo 95 iki 130 AG;
• 6 TTV: nuo 110 iki 190 AG;
• 7 TTV: nuo 190 iki 260 AG;
• 9 TTV: nuo 280 iki 340 AG.
Šiuolaikinis Deutz-Fahr TTV, tai - įspūdingų charakteristikų 4 arba  

6 cl., 95-340 AG pajėgumo Deutz AG varikliai, trys išmaniosios transmisi-
jos valdymo strategijos (automatinė, rankinė ir skirta darbui su GTV) bei 
aktyvaus sustojimo funkcija Power Zero.

Kompanijos Deutz-Fahr flagmanas - 9340 TTV (didžiausia galia  
247 kW/336 AG pagal ECE R120) aprūpintas 6 cl. varikliu su dviejų pako-
pų turbokompresoriniu pripūtimu ir rekordiškai didele, 130 proc. suki-
mo momento atsarga. Nauja bepakopė transmisija užtikrina, kad svar-
biausiame 7-15 km/val. greičių diapazone galia varantiesiems ratams  
80 proc. būtų perduodama mechaniškai, reiškia - efektyviausiai.

Tai tik kelios iš daugelio TTV serijoje įdiegtų inovacijų, kurios di-
džiausią traktoriaus efektyvumą leidžia pasiekti mažiausiomis energijos 
sąnaudomis. Taigi, pasirinkimas yra tik vienas – geriausia priemonė. To-
kia, kaip Deutz-Fahr traktorius.

7250 TTV. 34 500 EUR
DAUG EKONOMIŠKESNIS

UŽ ŠIOS KLASĖS TRAKTORIŲ
SĄNAUDŲ VIDURKĮ
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Kompanija Deutz-Fahr yra seniausias traktorių gamintojas Europoje ir vienas seniausių pasaulyje. Vertinant Europos mastu, tai plačiausią 
modelių gamą per visą gamybos istoriją turėjęs gamintojas.

Kompanija Deutz AG, kurios specializacija – vidaus degimo variklių gamyba, yra pirmoji tokio pobūdžio įmonė pasaulyje. Pirmasis vidaus 
degimo variklio išradėjo, vokiečių inžinieriaus Nikolauso Augusto Oto (Nikolaus August Otto)  kartu su jam talkinusiu Eugenu Langenu (Eugen 
Langen; pastarasis buvo kilęs iš netoli Kiolno įsikūrusio Doico – iš čia ir būsimosios kompanijos pavadinimas) suprojektuotas jėgos agregatas 
čia, Vokietijoje pagamintas lygiai prieš 150 metų. Deutz dyzelinių variklių istorija taip pat siekia XIX a. pabaigą, kuomet pagal Rudolfo Dyzelio 
(Rudolf Diesel) licenciją buvo pagamintas pirmasis šios markės dyzelinis jėgos agregatas. Apskritai, 1898 m. pagamintas variklis buvo vienas pir-
mųjų, naudojantis šios rūšies skystąjį kurą. Iki šių dienų variklių su sudėtingomis dviejų pakopų turbokompresorinio pripūtimo ir didelio slėgio 
akumuliatorinėmis maitinimo sistemomis common rail, Deutz varikliai nuėjo ilgą evoliucijos kelią, todėl kompanijos autoritetas dyzelinių jėgos 
agregatų konstravimo srityje vienas didžiausių.

Pirmasis Deutz traktorius su 26 AG žibaliniu varikliu pristatytas 1894 m. JAV. Europoje pirmoji traukos mašina pristatyta 1919 m. – daug anksčiau 
už kitus gamintojus. Nors tai buvo perdarytas I-ojo Pasaulinio karo metais naudotas artilerijos vilkikas, Deutztrekker modelis sulaukė didelio susido-
mėjimo. Pasirašiusi Versalio taikos sutartį Vokietija pradėjo sparčiai vystyti savo ekonomiką ir daugelis gamintojų, įskaitant Deutz, sumaniai išnaudo-
jo naujas aplinkybes. Deutz konstruktoriai suformulavo bazinius traktoriaus principus ir juos įgyvendino 1926 m. pristatydami 11 AG modelį MTH, 
vėliau tiems laikams itin galingą 30 AG pajėgumo MTZ. Verta pastebėti, kad gamintojas iškart įvertino dyzelinių variklių pranašumą traukos mašinų 

segmente, todėl jau pirmuosiuose modeliuose buvo įrengtas šio tipo jė-
gos agregatas, aplenkiant tuo metu populiarius žibalu varomus variklius.

1933 m. pristatytas Deutz F2M 315 jau turėjo ne tik 28 AG dyzeli-
nį variklį, bet ir pneumatines padangas, 5 greičių pavarų dėžę ir galinį 
GTV. Tai pirmasis masinis Deutz traktorius. Dar po trijų metų į rinką iš-
leidžiama pirmoji masinė kompaktinės klasės mašina, sulaukusi didelio 
pasisekimo ne tik Vokietijoje, bet ir kaimyninėse šalyse. Su pastaruoju 
siejamas naujas mažų ūkių mechanizacijos etapas, gerokai padidinęs 
veiklos efektyvumą. Dar po metų Deutz kartu su keliais įtakingais ma-
šinų gamintojais sukuria didelę pramonės grupę KHD, gyvavusią iki pat 
devinto dešimtmečio pabaigos. Reikia pastebėti, kad KHD gamoje buvo 
praktiškai visos variklių klasės, pradedant automobilius ir komercinį 
transportą, baigiant jūrų transportu ir stacionariais jėgos agregatais.

II-ojo Pasaulinio karo metais puikiai pasiteisina naujos konstrukci-
jos, oru aušinami Deutz dyzeliniai varikliai, todėl tuoj po karo, 1949 m. 

DEUTZ-FAHR – 
seniausias Europoje traktorių gamintojas
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Agrotron. Paliekant nuošaly revoliucinį mašinų dizainą, vien į jų gamybą 
Deutz-Fahr investavo apie 20 mln. tuometinių Vokietijos markių. Tai kar-
tu pirmieji Deutz-Fahr traktoriai, kuriuos naujus pradėjo įsigyti ir Lietu-
vos ūkiai.

SDF grupė daugelio techninių inovacijų traktoriuose ir javų kom-
bainuose pradininkė. Pirmąjį Europoje traktorių su visais varančiaisiais 
ratais tuoj po II-ojo Pasaulinio karo pradėjo gaminti Same. 1972 m.  
Deutz-Fahr pagamina naujos koncepcijos Intrac traktorius, kuriuos 
noriai naudojo specialiųjų įrengimų gamintojai, pažangūs ūkininkai, 
nesunkiai pritaikantys šias mašinas specialioms technologinėms ope-
racijoms atlikti. Pirmasis, nors ir nedideliu tiražu išleistas traktorius su 
bepakope hidrostatine transmisija taip pat buvo Deutz-Fahr – 1977 m. 
gamintos mašinos nors ir nesulaukė ūkininkų dėmesio, tačiau buvo pui-
kiai įvertintos specialistų.

Deutz-Fahr yra vieni pirmųjų traktorių, 90-aisiais pasiekusių 50 km/
val. transportinį greitį. Taip pat vieni pirmųjų, pasiūlyti su dar efektyves-
niu transporto darbuose 60 km/val. greičiu. Naujos kartos bepakopės 
transmisijos (ZF Eccom/S-Matic CVT) vokiškuose traktoriuose naudo-
jamos nuo 2001 m. Europos Metų traktoriaus rinkimuose, organizuo-
jamuose nuo 1998 m., SDF grupės traktoriai nugalėtojo laurus trijose 
kategorijose pelnė devynis kartus. Griežčiausiuose DLG PowerMix eko-
nomiškumo testuose SDF traktoriai taip pat lyderių gretose.

Šiandien grupė SDF, kuriai priklauso Deutz-Fahr, Hürlimann, Lam-
borghini ir Same prekių ženklai, yra penktas pagal dydį žemės ūkio ma-
šinų gamintojas pasaulyje.

1961 m. Deutz įsigijo Vokietijos gamintoją Fahr, žinomą derliaus do-
rojimo mašinų specialistą – ši kompanija pirmoji 1965 m. pristatė sava-
eigį kombainą su hidrostatine važiuokle. Beje, pirmą kuliamąją kompa-
nija pagamino dar 1890 m.! Nuo šiol bendrą Deutz-Fahr logotipą turi ne 
tik traktoriai, bet ir javų kombainai bei žaliojo pašaro ruošimo mašinos.

Dešimtmečio pabaigoje pristatoma pati populiariausią visų laikų  
Deutz-Fahr traktorių serija. 06 serijos mašinas dar ir šiandien galima 
išvysti ūkininkų ūkiuose visoje Europoje. Tvirti ir ilgaamžiai traktoriai 
labai prisidėjo prie Deutz-Fahr, kaip patikimų mašinų gamintojo įvaiz-
džio kūrimo. Dar po dešimtmečio Deutz-Fahr pristato populiariuosius 
80-200 AG pajėgumo DX serijos traktorius, kuriuose jau standartinėje 
įrangoje – visiškai sinchronizuotos pavarų dėžės, priekinis varantysis 
tiltas (4WD). Taip pat pirmą kartą tarp traktorių juose panaudoti 5 cl. 
dyzeliniai varikliai.

1985 m. Deutz AG savo žinion perima garsų Vokietijoje variklių 
gamintoją MWM. 1988 m. pradedami gaminti Deutz-Fahr AgroStar 
traktoriai, išsiskyrę tyliausia kabina rinkoje. Reikia pasakyti, kad AgroS-
tar suformavo Deutz-Fahr gaires keliems dešimtmečiams į priekį kaip 
gamintojo, skiriančio išskirtinį dėmesį ergonomikai ir darbo komfortui. 
Vėliau jas nuosekliai perėmė Agrotron traktorių serija. 1991 m. pristatyti 
AgroPrima traktoriai pirmieji rinkoje turėjo nuolaidų variklio gaubtą – 
Deutz-Fahr padiktavo naują ergonomikos standartą, į kurį atsižvelgė 
daugelis gamintojų projektuodami naujos kartos mašinas. Sekančiais 
metais, 1992-aisiais pagaminamas milijoninis Deutz-Fahr traktorius.

1995 m. Italijos Same ir Vokietijos Deutz-Fahr susijungė, sudaryda-
mos vieną didžiausių Europoje žemės ūkio mašinas gaminančių gru-
pių SDF. Tais pačiais metais pristatyta nauja Deutz-Fahr traktorių serija 

pradedama masinė jų ir jais varomų traktorių gamyba. Oru aušinamų 
variklių privalumus įvertina daug traktorių gamintojų – jie tampa tiek 
populiarūs, kad gamyboje oru aušinami Deutz jėgos agregatai išsilaiko 
iki XXI a. pradžios ir jie paskutinieji palieka rinką.

1955 m. Deutz pagamina 100-tūkstantąjį traktorių. Oru aušinami 
varikliai tik prisideda prie spartaus šių mašinų populiarumo augimo. 
Pavyzdžiui, vien tik vieno D15 modelio traktorių septintajame dešim-
tmetyje pagaminama beveik 80 tūkst.

1961 m. gamybos apimtys toliau auga ir išsiplečia tiek, kad jau ne-
bepakanka istorinės variklių gamyklos Kiolne apimčių. Šioje gamykloje 
lygiagrečiai varikliams gaminami ir traktoriai bei javų kombainai. Beje, 
tai viena seniausių veikiančių mašinų pramonės įmonių Europoje ir pir-
moji variklių gamykla pasaulyje, yra neatsiejama jos istorinio paveldo 
dalis, todėl gamyklos išorės modernizavimas labai apribotas. Neatsitik-
tinai 1993 m. pastatoma nauja variklių gamykla, o  Agrotron traktorių 
gamyba dar po trijų metų perkeliama į Lauingeną, nuo 1909 m. žinomą 
Kodel & Bohm GmbH žemės ūkio mašinų  gamyklą, kurią 1970 m. įsigijo 
Deutz-Fahr. O naujiems 11 TTV ir 9 TTV serijos traktoriams ten pat stato-
ma atskira, dar viena itin moderni gamykla.

Šiuo metu visi vidutinės ir didelės galios grupės SDF traktoriai yra 
gaminami Lauingene, Žemutinės Bavarijos regione Vokietijoje. Mažos 
galios ir specialios paskirties traktoriai gaminami Trevilyje, Italijos Ber-
gamo provincijoje. Deutz AG varikliai kaip ir anksčiau gaminami istori-
nėje gamykloje Kiolne. Šiandien Deutz AG variklius naudoja ne tik grupė 
SDF, noriai juos įsigyja ir kitos kompanijos savo gaminamiems trakto-
riams, teleskopiniams ir šakiniams krautuvams, stacionariems elektros 
generatoriams.
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Didelės galios traktorių serija, apimanti diapazoną nuo 280 iki 340 AG. Tai bendrosios paskirties mašinos, skirtos pagrindiniams traukos 
darbams, tačiau dėl 60 km/val. greičio puikiai pritaikomos transportui.

Traktoriai gaminami Vokietijoje, Lauingene. Mašinų vidaus ir išorės dizainas, ergonominiai sprendimai - kruopštaus Džiudžaro (Giugiaro) 
studijos, priklausančios Volkswagen grupei, darbo rezultatas.

Deutz-Fahr Agrotron 9340 TTV yra vienas pažangiausių didelės traktorių rinkoje, prestižinio „2015 Metų traktoriaus“ rinkimų finalininkas.
Deutz-Fahr Agrotron 9 TTV įrengtas 6 cl., 7,8 l darbo tūrio Deutz TTCD 7.8 L06 serijos variklis su didelio, 2000 bar slėgio akumuliatorine 

common rail maitinimo sistema ir SCR bei DPF technologijomis, atitinkantis Etapo IV/Tier 4 emisijų reikalavimus. Variklyje įrengta dviejų pakopų 
turbokompresorinio pripūtimo sistema su nuosekliai sujungtais skirtingo našumo pastovios geometrijos (FGT) turbokompresoriais. Šis sprendi-
mas padidina pastovios galios diapazoną, todėl 9 TTV serijos traktoriai itin efektyvūs sunkiausiuose traukos darbuose.

Originalios konstrukcijos Deutz common rail (DCR) maitinimo sistema turi du variklio korpuse įrengtus didelio slėgio siurblius, kurių dėka 
slėgis sistemoje darbo metu yra stabilesnis, o pačių siurblių apkrova – mažesnė. Dviejų siurblių resursinis išdirbis didesnis, be to, abu jie tepami 
variklio alyva, todėl be pavojaus galima naudoti 100 proc. biodyzeliną.

Transmisija – bepakopė, padalyto galios srauto, naujos kartos ZF Terramatic TMT32, turinti tris valdymo strategijas: automatinę, rankinę ir 
skirtą darbui su GTV. Savo ruožtu, automatinis transmisijos valdymas turi dar tris pasirenkamus darbo režimus: ekonominį, skirtą darbui su žalio-
jo pašaro ruošimo agregatais, galios, skirtą traukos darbams ir automatinį, derinantį abu režimus. Be to, vairuotojas gali reguliuoti pagrindinės 

sankabos jautrį – jos įjungimo momentą, pasirinkdamas tinkamiausią 
konkrečiai atliekamai operacijai. Valdymo patogumui įrengta aktyvaus 
sustojimo funkcija, leidžianti traktoriui sustoti ir saugiai pajudėti iš vie-
tos įkalnėse.

Bepakopis greičio reguliavimas užtikrina nuo 3 iki 10 proc. didesnį 
traktoriaus efektyvumą: mažesnes degalų sąnaudos ir didesnę darbų 
spartą. Didžiausias traktoriaus greitis 60 km/val. galimas prie ekono-
miškų, 1780 min-1 variklio sūkių. Greičiausiose traktorių modifikacijose 
sumontuoti automobilinio tipo, diskiniai priekinių ratų stabdžiai. Stovė-
jimo stabdys – elektroninis EPB su automatiniu išjungimu. Pavarų dėžė, 
galinės pavaros ir hidraulinė sistema turi atskirus karterius.

Galinio trijų greičių GTV valdymas - elektrohidraulinis. Yra tolygaus 
GTV paleidimo ir stabdymo funkcija.

Hidraulinė sistema – kintamo debito, jautri apkrovai su iki 210 l/
min. našumo siurbliu, užtikrinančiu didesnį alyvos debitą prie mažesnių 

DEUTZ-FAHR AGROTRON 9 TTV
280 – 340 AG
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(ekonomiškesnių) variklio sūkių. Galima įrengti iki 8-ių sekcijų hidraulinės siste-
mos skirstytuvą iš Bosch Rexroth: 6-ių sekcijų galinėms ir 2-jų sekcijų priekinėms 
jungtims. Per keturias skirstytuvo sekcijas galimas didžiausias 150 l/min. alyvos 
debitas, per likusias tris – iki 100 l/min. Hidraulinės sistemos talpa – 90 l, iš kurios 
net 80 l alyvos gali būti panaudota išoriniams hidrauliniams imtuvams. Vairavimo 
sistemai skirtas atskiras pastovaus debito siurblys. Traktoriuose sumontuota iki 12 
t keliamosios galios galinė trijų taškų pakabinimo sistema.

Maxi Vision kabina su unifikuotais didiesiems Deutz-Fahr traktoriams valdy-
mo prietaisais – itin erdvi (3 m²), turinti didelį įstiklinimo plotą. Naudingas kabinos 
plotis vairuotojo pasostės zonoje siekia 1,64 m. Traktoriuose sumontuota pneu-

matinė kabinos amortizacijos sistema su automatine lygio kontrole. Vairuotojo 
sėdynė taip pat galima ne tik su dinamine, bet ir aktyviąja švytavimų slopinimo 
sistema. Gerą matomumą užtikrina gausūs žibintai, kurie gali būti ne tik haloge-
niniai, bet ir su dujų išlydžio (ksenoninėmis) arba šviesos diodų (LED) lempomis.

Mašinos operatoriui skirti du valdymo terminalai: mažasis - pagrindinių pa-
rametrų stebėsenai ir didysis – visoms valdymo funkcijoms bei reguliavimams 
atlikti. Pastarasis sumontuotas daugiafunkciame sėdynės porankyje ir gali būti 
net 12,8“ įstrižainės. Šį iMonitor 2.0 didelės raiškos liečiamąjį ekraną galima su-
skirstyti į 4-ius skirtingus darbalaukius.

9290 TTV 9310 TTV 9340 TTV

Variklis
Deutz TTCD 7.8 L06, 6 cl., 7,8 l darbo tūrio; 4 vožtuvai kiekviename cilindre, dviejų pakopų turbokompresorinis 

pripūtimas, originali common rail maitinimo sistema DCR, atskiri kiekvienai pakopai tarpiniai oro aušintuvai, SCR 
technologija

Kenksmingų deginių emisijos mažinimo technologijos Selektyvinio katalitinio redukavimo katalizatorius SCR ir katalitinis (pasyvusis) suodžių filtras DPF

Vardinė galia (ECE R120), kW/AG 204/277 218/296 232/316
Didžiausia galia (ECE R120), kW/AG 217/295 230/312 247/336

Vardinis sūkių dažnis, min-1 2100 2100 2100

Didžiausias sukimo momentas su įjungta galios didinimo sistema 
prie variklio sūkių, Nm/min-1 1205/1500 1290/1500 1372/1500

Sukimo momento atsarga, proc. 130 130 130

Degalų bako talpa, l 600 600 600

AdBlue bako talpa, l 55 55 55

Transmisija Bepakopė, padalyto galios srauto ZF Terramatic TMT32, su atskiru nuo hidraulinės sistemos karteriu

Greičių diapazonas, km/val. 0,2-60,0 0,2-60,0 0,2-60,0

Diferencialų blokavimas Elektrohidraulinis, 100 proc.; yra automatinis valdymas

Galinis GTV, min-1 540E/1000/1000E 540E/1000/1000E 540E/1000/1000E

Hidraulinė sistema Kintamo debito, jauti apkrovai, su atskiru vairavimo sistemos siurbliu

Karterio talpa, l 90 90 90

Siurblio našumas, l/min. 210 210 210

Darbinis slėgis hidraulinėje sistemoje, bar 200 200 200

Didžiausias alyvos debitas per 4-ias sk. sekcijas, l/min. 150 150 150

Galinio elektrohidraulinio keltuvo keliamoji galia, kg 12 000 12 000 12 000

Priekinio* elektrohidraulinio keltuvo keliamoji galia, kg 5 000 5 000 5 000

Ratų bazė, mm 3 135 3 135 3 135

Gabaritinis ilgis, mm 5 268 5 268 5 268

Gabaritinis plotis (priklausomai nuo padangų), mm 2 550-2 750 2 550-2 750 2 550-2 750

Gabaritinis aukštis (priklausomai nuo padangų), mm 3 500 3 500 3 500

Prošvaisa (priklausomai nuo padangų), mm 410-440 410-440 410-440

Konstrukcinė masė, kg 12 000 12 000 12 000

Leistina bendroji masė, kg 18 000 18 000 18 000

Standartinės padangos: - priekinės 
 - galinės

650/60R34
710/70R42

650/60R34
710/70R42

650/60R34
710/70R42
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Didelės galios traktorių serija, apimanti diapazoną nuo 190 iki 260 AG. Tai universalios mašinos, skirtos pagrindiniams traukos darbams, 
tačiau dėl 60 km/val. greičio puikiai pritaikomos transportui, o dėl galimybės įrengti didelės keliamosios galios priekinį krautuvą, puikiai tinka 
įvairiems darbams, įskaitant operacijas ne žemės ūkio srityje.

Deutz-Fahr Agrotron 7 TTV  – vieni ekonomiškiausių traktorių klasėje virš 200 AG. Grupės flagmanas 7250 TTV įvertintas prestižiniu „Metų 
traktoriaus 2013“ apdovanojimu bei pelnęs įvertinimą už geriausią pramoninį dizainą, įskaitant prestižinius „reddot 2013“ ir „Good Design 2013“ 
apdovanojimus. Itin prestižiniu laikomas 1954 m. pradėtas teikti „Compasso D’Oro“ apdovanojimas, kuris 2014 m. už aukštą bendrą gaminio 
vertę, atitikimą griežtiems kokybės reikalavimams ir patrauklų pramoninį dizainą įteiktas 7 serijos Deutz-Fahr traktoriams. Už įdiegtas technines 
inovacijas 7 TTV serijos traktoriams skirtas tarptautinis apdovanojimas „International Innovation Award 2013“, jis taip pat yra „2014 Metų mašina“ 
kategorijoje „Geriausias traukos traktorius“, nominuotas Australijoje, Lardner parke organizuojamoje žemės ūkio technologijų mugėje.

Traktoriai gaminami Vokietijoje, Lauingene. Mašinų vidaus ir išorės dizainas, ergonominiai sprendimai – kruopštaus Džiudžaro (Giugiaro) 
studijos, priklausančios Volkswagen grupei, darbo rezultatas. Išskirtinius poreikius turintiems naudotojams siūlomas specialus, ribotos serijos 
modelis 7250 TTV Warrior, kuriam suteikiama 3 metų arba 3000 mval. garantija.

Deutz-Fahr Agrotron 7 TTV įrengtas turbokompresorinis, 6 cl. Deutz TCD 6.1 6L variklis su didelio, 2000 bar (1600 bar – 7210 TTV) slėgio 
akumuliatorine common rail maitinimo sistema ir SCR technologija, atitinkantis Etapo IIIB/Tier 4i emisijų reikalavimus. Alyvos keitimo intervalai 
variklyje kas 500 mval.

Originalios konstrukcijos Deutz common rail (DCR) maitinimo siste-
ma turi du variklio korpuse įrengtus didelio slėgio siurblius, kurių dėka 
slėgis sistemoje darbo metu yra stabilesnis, o pačių siurblių apkrova – 
mažesnė. Dviejų siurblių resursinis išdirbis didesnis, be to, abu jie tepami 
variklio alyva, todėl be pavojaus galima naudoti 100 proc. biodyzeliną.

Transmisija – bepakopė, padalyto galios srauto ZF S-Matic 180 
CVT/240 HD CVT, turinti tris valdymo strategijas: automatinę, rankinę 
ir skirtą darbui su GTV. Savo ruožtu, automatinis transmisijos valdymas 
turi dar tris pasirenkamus darbo režimus: ekonominį, skirtą darbui su 
žaliojo pašaro ruošimo agregatais, galios, skirtą traukos darbams ir 
automatinį, derinantį abu režimus. Be to, vairuotojas gali reguliuoti 
pagrindinės sankabos jautrį – jos įjungimo momentą, pasirinkdamas 
tinkamiausią konkrečiai atliekamai operacijai. Valdymo patogumui 
įrengta aktyvaus sustojimo funkcija, leidžianti traktoriui sustoti ir sau-
giai pajudėti iš vietos įkalnėse.

DEUTZ-FAHR AGROTRON 7 TTV
190 – 260 AG
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Maxi Vision kabina su unifikuotais didiesiems Deutz-Fahr trakto-
riams valdymo prietaisais – itin erdvi (3 m²), turinti didelį įstiklinimo plo-
tą. Naudingas kabinos plotis vairuotojo pasostės zonoje siekia 1,64 m. 
Pasirinktinai galima mechaninė arba pneumatinė kabinos amortizacijos 
sistema su automatine lygio kontrole. Vairuotojo sėdynė taip pat galima 
ne tik su dinamine, bet ir aktyviąja švytavimų slopinimo sistema. Gerą 
matomumą užtikrina 38 žibintai, kurie gali būti ne tik halogeniniai, bet 
ir su dujų išlydžio (ksenoninėmis) arba šviesos diodų (LED) lempomis.

Mašinos operatoriui skirti du valdymo terminalai (mod. 7230 ir 7250 
TTV): mažasis - pagrindinių parametrų stebėsenai ir didysis – visoms 
valdymo funkcijoms bei reguliavimams atlikti. Pastarasis sumontuotas 
daugiafunkciame sėdynės porankyje ir gali būti net 12,8“ įstrižainės. Šį 
iMonitor 2.0 didelės raiškos liečiamąjį ekraną galima suskirstyti į 4-ius 
skirtingus darbalaukius.

Britų „Farmers Weekly“ (2013 m. spalis) apie 7250 TTV: „Paprastas ir 
lengvai kiekvienam vairuotojui suprantamas valdymas – sėdi ir važiuoji. 
Yra praktiškai viskas, ko tik gali prireikti dirbant. Bet tuo pačiu yra gero-
kai pigesnis“. 

Hidraulinė sistema – kintamo debito, jautri apkrovai su 120 arba  
160 l/min. našumo siurbliu, užtikrinančiu didesnį alyvos debitą prie 
mažesnių (ekonomiškesnių) variklio sūkių. Vairavimo sistemai skir-
tas atskiras, 44 l/min. našumo siurblys. Hidraulinės sistemos talpa –  
60 l (50 l – 7210 TTV). Galima įrengti iki 7-ių sekcijų hidraulinės sistemos 
skirstytuvą iš Bosch Rexroth: 5-ių sekcijų galinėms ir 2-jų sekcijų prieki-
nėms jungtims. Hidraulinė sistema – su efektyvia 2-jų kontūrų aušinimo 
technologija, turinčia termostatinį vožtuvą, leidžiantį greičiau varikliui 
pasiekti darbinę temperatūrą. Traktoriuose sumontuota iki 10 t keliamo-
sios galios galinė trijų taškų pakabinimo sistema.

Bepakopis greičio reguliavimas užtikrina nuo 3 iki 10 proc. di-
desnį traktoriaus efektyvumą: mažesnes degalų sąnaudos ir didesnę 
darbų spartą. Didžiausias traktoriaus greitis 60 km/val. galimas prie 
ekonomiškų, 1980 min-1 variklio sūkių. Greičiausiose traktorių mo-
difikacijose sumontuoti automobilinio tipo, diskiniai priekinių ratų 
stabdžiai. Stovėjimo stabdys – elektroninis EPB su automatiniu išjun-
gimu. Pavarų dėžė, galinės pavaros ir hidraulinė sistema turi atskirus 
karterius.

Galinio trijų arba keturių (mod. 7210 TTV) greičių GTV valdymas – 
elektrohidraulinis. Yra tolygaus GTV paleidimo ir stabdymo funkcija.

7210 TTV 7230 TTV 7250 TTV

Variklis
Deutz TCD 6.1 6L, 6 cl., 6,1 l darbo tūrio; 4 vožtuvai kiekviename cilindre, turbokompresorinis 

pripūtimas, originali common rail maitinimo sistema DCR, tarpinis oro aušintuvas, SCR technologija
Vardinė galia (ECE R120), kW/AG 137/186 150/204 174/236
Didžiausia galia (ECE R120), kW/AG 151/205 162/220 175/238
Didžiausia galia su įjungta galios didinimo sistema (ECE 
R120), kW/AG

165/224 180/245 194/263

Vardinis sūkių dažnis, min-1 2100 2100 2100
Pastovios galios diapazonas, min-1 1600-2100 1600-2100 1600-2100
Didžiausias sukimo momentas su įjungta galios didinimo 
sistema prie variklio sūkių, Nm/min-1 883/1300-1600 937/1600 1009/1600

Degalų bako talpa, l 435 435 435
AdBlue bako talpa, l 50 50 50

Transmisija
Bepakopė, padalyto galios srauto, su atskiru nuo hidraulinės sistemos karteriu

ZF S-Matic 180 CVT ZF S-Matic 240 HD CVT
Greičių diapazonas, km/val. 0,2-50 0,2-60 0,2-60
Diferencialų blokavimas Elektrohidraulinis, 100 proc.; yra automatinis valdymas
Galinis GTV, min-1 540E/1000/1000E 540/1000/1000E 540/1000/1000E
Hidraulinė sistema Kintamo debito, jauti apkrovai, su atskiru vairavimo sistemos siurbliu
Karterio talpa, l 50 60 60
Siurblio našumas, l/min. 120 (160*) 120 (160*) 120 (160*)
Vairavimo sistemos siurblio našumas, l/min. 44 44 44
Darbinis slėgis hidraulinėje sistemoje, bar 200 200 200
Galinio elektrohidraulinio keltuvo keliamoji galia, kg 10 000 10 000 10 000
Priekinio* elektrohidraulinio keltuvo keliamoji galia, kg 4 500 4 500 4 500
Priekinių ratų posūkio kampas, laipsn. 52 52 52
Apsisukimo spindulys, m 5,8 5,8 5,8
Ratų bazė, mm 2 817 2 817 2 817
Gabaritinis ilgis, mm 4 817 – 4 972 4 817 – 4 972 4 817 – 4 972
Gabaritinis plotis (priklausomai nuo padangų), mm 2 500 – 2 736 2 500 – 2 736 2 500 – 2 736
Gabaritinis aukštis (priklausomai nuo padangų), mm 3 103 – 3 153 3 103 – 3 153 3 103 – 3 153
Prošvaisa (priklausomai nuo padangų), mm 555 - 685 555 - 685 555 - 685
Konstrukcinė masė, kg 7 700 8 200 8 200
Leistina bendroji masė, kg 12 000 13 500 13 500
Standartinės padangos: - priekinės 
 - galinės

540/65R34
650/65R42

 600/70R30
650/65R42

 600/70R30
650/65R42

*Papildomai
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Vidutinės galios traktorių serija su 6 cl. varikliais, apimanti diapazoną nuo 130 iki 180 AG. Tai universalios mašinos, puikiai atitinkančios 
šiuolaikinių augalininkystės ir gyvulininkystės ūkių poreikius: pritaikytos vidutinės apimties traukos darbams, darbui su priekiniu krautuvu, o dėl 
bepakopės transmisijos ir 50 km/val. greičio prie ekonominių variklio sūkių derinio – itin efektyvūs transporte.

Deutz-Fahr Agrotron 6 TTV – vieni ekonomiškiausių traktorių 150–200 AG klasėje. Pasinaudodamas 7 TTV serijoje pristatytais ir jau spėtais 
įvertinti  techniniais sprendimais, jis natūraliai pratęsia šios serijos traktorių gamą. 

Traktoriai gaminami Vokietijoje, Lauingene. Mašinų vidaus ir išorės dizainas, ergonominiai sprendimai – kruopštaus Džiudžaro (Giugiaro) 
studijos, priklausančios Volkswagen grupei, darbo rezultatas.

Deutz-Fahr Agrotron 6 TTV įrengtas turbokompresorinis, 6 cl. Deutz TCD 6.1 L06 4V variklis su didelio slėgio Deutz AG kartu su Bosch supro-
jektuota originalia akumuliatorine common rail maitinimo sistema DCR ir SCR technologija, atitinkantis Etapo IIIB/Tier 4i emisijų reikalavimus. 
Alyvos keitimo intervalai variklyje kas 500 mval.

Originalios konstrukcijos Deutz common rail (DCR) maitinimo sistema turi du variklio korpuse įrengtus didelio slėgio siurblius, kurių dėka 
slėgis sistemoje darbo metu yra stabilesnis, o pačių siurblių apkrova – mažesnė. Dviejų siurblių resursinis išdirbis didesnis, be to, abu jie tepami 
variklio alyva, todėl be pavojaus galima naudoti 100 proc. biodyzeliną.

Transmisija – bepakopė, padalyto galios srauto ZF Eccom 1.5, turinti tris valdymo strategijas: automatinę, rankinę ir skirtą darbui su GTV. 
Savo ruožtu, automatinis transmisijos valdymas turi dar tris pasirenkamus darbo režimus: ekonominį, skirtą darbui su žaliojo pašaro ruošimo 

agregatais, galios, skirtą traukos darbams ir automatinį, derinantį abu 
režimus. Be to, vairuotojas gali reguliuoti pagrindinės sankabos jautrį –  
jos įjungimo momentą, pasirinkdamas tinkamiausią konkrečiai atlieka-
mai operacijai. Valdymo patogumui įrengta aktyvaus sustojimo funkci-
ja, leidžianti traktoriui sustoti ir saugiai pajudėti iš vietos įkalnėse.

Bepakopis greičio reguliavimas užtikrina nuo 3 iki 10 proc. didesnį 
traktoriaus efektyvumą: mažesnes degalų sąnaudos ir didesnę darbų 
spartą. Didžiausias traktoriaus greitis 50 km/val. galimas prie ekono-
miškų, 1780 min-1 variklio sūkių. Greičiausiose traktorių modifikacijose 
sumontuoti diskiniai, šlapiojo tipo priekinių ratų stabdžiai ir hidropneu-
matinė priekinio tilto amortizacija. Stovėjimo stabdys – elektroninis EPB 
su automatiniu išjungimu. Pavarų dėžė, galinės pavaros ir hidraulinė 
sistema turi atskirus karterius.

Galinio keturių greičių GTV valdymas – elektrohidraulinis. Yra toly-
gaus GTV paleidimo ir stabdymo funkcija.

DEUTZ-FAHR AGROTRON 6 TTV
6 cl. modeliai: 130 – 180 AG
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ne tik su dinamine, bet ir aktyviąja švytavimų slopinimo sistema. Gerą 
matomumą užtikrina gausūs žibintai, kurie gali būti ne tik halogeniniai, 
bet ir su dujų išlydžio (ksenoninėmis) arba šviesos diodų (LED) lempomis. 

Mašinos operatoriui skirti du valdymo terminalai: mažasis - pagrin-
dinių parametrų stebėsenai ir didysis – visoms valdymo funkcijoms bei 
reguliavimams atlikti. Pastarasis sumontuotas daugiafunkciame sėdynės 
porankyje ir gali būti net 12,8“ įstrižainės. Šį iMonitor 2.0 didelės raiškos 
liečiamąjį ekraną galima suskirstyti į 4-ius skirtingus darbalaukius.

vožtuvą, leidžiantį greičiau varikliui pasiekti darbinę temperatūrą. Trak-
toriuose sumontuota iki 9,2 t keliamosios galios galinė trijų taškų paka-
binimo sistema.

Maxi Vision kabina su unifikuotais didiesiems Deutz-Fahr trakto-
riams valdymo prietaisais – itin erdvi (3 m²), turinti didelį įstiklinimo plo-
tą. Naudingas kabinos plotis vairuotojo pasostės zonoje siekia 1,64 m. 
Pasirinktinai galima mechaninė arba pneumatinė kabinos amortizacijos 
sistema su automatine lygio kontrole. Vairuotojo sėdynė taip pat galima 

Hidraulinė sistema – kintamo debito, jautri apkrovai su 120 arba 
160 l/min. našumo siurbliu, užtikrinančiu didesnį alyvos debitą prie ma-
žesnių (ekonomiškesnių) variklio sūkių. Vairavimo sistemai skirtas atski-
ras, 42 l/min. našumo siurblys. Hidraulinės sistemos talpa – 60 l, iš kurios 
net 40 l skirta išoriniams hidrauliniams imtuvams. Galima įrengti iki 
7-ių sekcijų hidraulinės sistemos skirstytuvą iš Bosch Rexroth: 5-ių sek-
cijų galinėms ir 2-jų sekcijų priekinėms jungtims. Hidraulinė sistema –  
su efektyvia 2-jų kontūrų aušinimo technologija, turinčia termostatinį 

6140 TTV 6160 TTV 6180 TTV

Variklis
Deutz TCD 6.1 L06 4V, 6 cl., 6,1 l darbo tūrio; 4 vožtuvai kiekviename cilindre, turbokompresorinis 

pripūtimas, originali common rail maitinimo sistema DCR, tarpinis oro aušintuvas, SCR technologija

Vardinė galia (ECE R120), kW/AG 96/131 114/155 128/174
Didžiausia galia (ECE R120), kW/AG 99,2/135 116/158 129,5/176

Didžiausia galia su įjungta galios didinimo sistema (ECE 
R120), kW/AG

106,1/144 122/166 -

Vardinis sūkių dažnis, min-1 2100 2100 2100

Pastovios galios diapazonas, min-1 1600-2100 1600-2100 1600-2100

Didžiausias sukimo momentas su įjungta galios didinimo 
sistema, Nm

614 692 740

Degalų bako talpa, l 220 300 300

AdBlue bako talpa, l 28 35 35

Transmisija Bepakopė, padalyto galios srauto ZF Eccom 1.5, su atskiru nuo hidraulinės sistemos karteriu

Greičių diapazonas, km/val. 0-50 0-50 0-50

Diferencialų blokavimas Elektrohidraulinis, 100 proc.; yra automatinis valdymas

Galinis GTV, min-1 540/540E/1000/1000E 540/540E/1000/1000E 540/540E/1000/1000E

Hidraulinė sistema Kintamo debito, jauti apkrovai, su atskiru vairavimo sistemos siurbliu

Karterio talpa, l 36 60 60

Siurblio našumas, l/min. 120 120 (160*) 120 (160*)

Vairavimo sistemos siurblio našumas, l/min. 42 42 42

Darbinis slėgis hidraulinėje sistemoje, bar 200 200 200

Galinio elektrohidraulinio keltuvo keliamoji galia, kg 6 200 9 200 9 200

Priekinio* elektrohidraulinio keltuvo keliamoji galia, kg 3 200 4 000 4 000

Priekinių ratų posūkio kampas, laipsn. 52 52 52

Ratų bazė, mm 2 647 2 647 2 767

Gabaritinis ilgis, mm 4 325 4 633 4 757

Gabaritinis plotis (priklausomai nuo padangų), mm 2 550 2 550 2 550

Gabaritinis aukštis (priklausomai nuo padangų), mm 2 936 3 010 3 010

Prošvaisa (priklausomai nuo padangų), mm 585 560 560

Konstrukcinė masė, kg 5 880 6 860 6 860

Leistina bendroji masė, kg 9 000 10 500 10 500

Standartinės padangos: - priekinės 
 - galinės

480/70R24
520/70R38

480/70R28
580/70R38

540/65R28
650/65R38

*Papildomai
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Kompaktinių vidutinės galios traktorių serija su 4 cl. varikliais, apimanti diapazoną nuo 110 iki 170 AG. Tai universalios ir manevringos maši-
nos, puikiai atitinkančios šiuolaikinių augalininkystės bei gyvulininkystės ūkių poreikius: pritaikytos vidutinės apimties traukos darbams, darbui 
su priekiniu krautuvu, o dėl bepakopės transmisijos ir 50 km/val. greičio prie ekonominių variklio sūkių derinio – itin efektyvūs transporte.

Deutz-Fahr Agrotron 6 TTV – vieni ekonomiškiausių traktorių 100–150 AG klasėje. Pasinaudodamas 7 TTV serijoje pristatytais ir jau spėtais 
įvertinti  techniniais sprendimais, jis natūraliai pratęsia šios serijos traktorių gamą. 

Traktoriai gaminami Vokietijoje, Lauingene. Mašinų vidaus ir išorės dizainas, ergonominiai sprendimai – kruopštaus Džiudžaro (Giugiaro) 
studijos, priklausančios Volkswagen grupei, darbo rezultatas.

Deutz-Fahr Agrotron 6 TTV įrengtas turbokompresorinis, 4 cl. Deutz TCD 4.1 L04 4V variklis su didelio slėgio Deutz AG kartu su Bosch supro-
jektuota originalia akumuliatorine common rail maitinimo sistema DCR ir SCR technologija, atitinkantis Etapo IIIB/Tier 4i emisijų reikalavimus. 
Alyvos keitimo intervalai variklyje kas 500 mval.

Originalios konstrukcijos Deutz common rail (DCR) maitinimo sistema turi du variklio korpuse įrengtus didelio slėgio siurblius, kurių dėka 
slėgis sistemoje darbo metu yra stabilesnis, o pačių siurblių apkrova – mažesnė. Dviejų siurblių resursinis išdirbis didesnis, be to, abu jie tepami 
variklio alyva, todėl be pavojaus galima naudoti 100 proc. biodyzeliną.

Visuose modeliuose yra pastovių variklio sūkių nustatymas, reikalingas darbui su GTV.
Transmisija – bepakopė, padalyto galios srauto ZF Eccom 1.3, turinti tris valdymo strategijas: automatinę, rankinę ir skirtą darbui su GTV. 

Savo ruožtu, automatinis transmisijos valdymas turi dar tris pasirenka-
mus darbo režimus: ekonominį, skirtą darbui su žaliojo pašaro ruošimo 
agregatais, galios, skirtą traukos darbams ir automatinį, derinantį abu 
režimus. Be to, vairuotojas gali reguliuoti pagrindinės sankabos jautrį –  
jos įjungimo momentą, pasirinkdamas tinkamiausią konkrečiai atlieka-
mai operacijai. Valdymo patogumui įrengta aktyvaus sustojimo funkci-
ja, leidžianti traktoriui sustoti ir saugiai pajudėti iš vietos įkalnėse.

Bepakopis greičio reguliavimas užtikrina nuo 3 iki 10 proc. didesnį 
traktoriaus efektyvumą: mažesnes degalų sąnaudos ir didesnę darbų 
spartą. Didžiausias traktoriaus greitis 50 km/val. galimas prie ekono-
miškų, 1780 min-1 variklio sūkių. Greičiausiose traktorių modifikacijose 
sumontuoti diskiniai, šlapiojo tipo priekinių ratų stabdžiai ir hidropneu-
matinė priekinio tilto amortizacija. Stovėjimo stabdys – elektroninis EPB 
su automatiniu išjungimu. Pavarų dėžė, galinės pavaros ir hidraulinė 
sistema turi atskirus karterius.

DEUTZ-FAHR AGROTRON 6 TTV
4 cl. modeliai: 110 – 170 AG
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Traktoriuose sumontuota iki 9,2 t keliamosios 
galios galinė trijų taškų pakabinimo sistema.

Maxi Vision kabina su unifikuotais didiesiems 
Deutz-Fahr traktoriams valdymo prietaisais – itin 
erdvi (3 m²), turinti didelį įstiklinimo plotą. Naudin-
gas kabinos plotis vairuotojo pasostės zonoje siekia 
1,64 m. Pasirinktinai galima mechaninė arba pneu-
matinė kabinos amortizacijos sistema su automati-
ne lygio kontrole. Vairuotojo sėdynė taip pat galima 
ne tik su dinamine, bet ir aktyviąja švytavimų slopi-

nimo sistema. Gerą matomumą užtikrina gausūs žibintai, kurie gali būti 
ne tik halogeniniai, bet ir su dujų išlydžio (ksenoninėmis) arba šviesos 
diodų (LED) lempomis. 

Mašinos operatoriui skirti du valdymo terminalai: mažasis - pagrin-
dinių parametrų stebėsenai ir didysis – visoms valdymo funkcijoms bei 
reguliavimams atlikti. Pastarasis sumontuotas daugiafunkciame sėdynės 
porankyje ir gali būti net 12,8“ įstrižainės. Šį iMonitor 2.0 didelės raiškos 
liečiamąjį ekraną galima suskirstyti į 4-ius skirtingus darbalaukius.

Galima įrengti iki 7-ių sekcijų hidraulinės sistemos skirstytuvą iš 
Bosch Rexroth: 5-ių sekcijų galinėms ir 2-jų sekcijų priekinėms jungtims. 
Visos skirstytuvų sekcijos valdomos elektrohidrauliškai. Debito hidrauli-
niams imtuvams reguliavimas ir kiekvienos iš hidraulinių linijų laikma-
tis įrengtas visuose modeliuose. Taip pat įdiegta ir komandų sekos su-
darymo programa galulaukėje. Hidraulinė sistema – su efektyvia 2-jų 
kontūrų aušinimo technologija, turinčia termostatinį vožtuvą, leidžiantį 
greičiau varikliui pasiekti darbinę temperatūrą.

Galinio keturių greičių GTV valdymas – elektrohidraulinis. Yra toly-
gaus GTV paleidimo ir stabdymo funkcija.

Hidraulinė sistema – kintamo debito, jautri apkrovai su 120 arba 
160 l/min. (mod. 6150.4 ir 6160.4 TTV) našumo siurbliu, užtikrinančiu 
didesnį alyvos debitą prie mažesnių (ekonomiškesnių) variklio sūkių. 
Vairavimo sistemai skirtas atskiras, 42 l/min. našumo siurblys. Hidrau-
linės sistemos talpa – 60 l, iš kurios net 40 l skirta išoriniams hidrauli-
niams imtuvams.

6120.4 TTV 6130.4 TTV 6140.4 TTV 6150.4 TTV 6160.4 TTV

Variklis
Deutz TCD 4.1 L04 4V, 4 cl., 4,0 l darbo tūrio; 4 vožtuvai kiekviename cilindre, turbokompresorinis pripūtimas,  

originali common rail maitinimo sistema DCR, tarpinis oro aušintuvas, SCR technologija

Vardinė galia (ECE R120), kW/AG 84,2/115 91/124 96/131 100,9/137 109,3/149
Didžiausia galia (ECE R120), kW/AG 86,9/118 94,3/128 99,2/135 109,4/149 115,9/158

Didžiausia galia su įjungta galios didinimo sistema 
(ECE R120), kW/AG

- - 106,1/144 112,8/153 122/166

Vardinis sūkių dažnis, min-1 2100 2100 2100 2100 2100

Pastovios galios diapazonas, min-1 1600-2100 1600-2100 1600-2100 1600-2100 1600-2100

Didžiausias sukimo momentas su įjungta galios 
didinimo sistema, Nm

481** 546** 614 652 692

Degalų bako talpa, l 220 220 220 220 220

AdBlue bako talpa, l 28 28 28 28 28

Transmisija Bepakopė, padalyto galios srauto ZF Eccom 1.3, su atskiru nuo hidraulinės sistemos karteriu

Greičių diapazonas, km/val. 0-50 0-50 0-50 0-50 0-50

Diferencialų blokavimas Elektrohidraulinis, 100 proc.; yra automatinis valdymas

Galinis GTV, min-1 540/540E/1000/1000E 540/540E/1000/1000E 540/540E/1000/1000E 540/540E/1000/1000E 540/540E/1000/1000E

Hidraulinė sistema Kintamo debito, jauti apkrovai, su atskiru vairavimo sistemos siurbliu

Karterio talpa, l 60 60 60 60 60

Siurblio našumas, l/min. 120 120 120 120 (160*) 120 (160*)

Vairavimo sistemos siurblio našumas, l/min. 42 42 42 42 42

Darbinis slėgis hidraulinėje sistemoje, bar 200 200 200 200 200

Galinio elektrohidraulinio keltuvo keliamoji galia, kg 6 200 6 200 6 200 9 200 9 200

Priekinio* elektrohidraulinio keltuvo keliamoji galia, kg 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200

Priekinių ratų posūkio kampas, laipsn. 52 52 52 52 52

Ratų bazė, mm 2 419 2 419 2 419 2 419 2 419

Gabaritinis ilgis, mm 4 325 4 325 4 325 4 325 4 325

Gabaritinis plotis (priklausomai nuo padangų), mm 2 550 2 550 2 550 2 550 2 550

Gabaritinis aukštis (priklausomai nuo padangų), mm 2 936 – 3 054 2 936 – 3 054 2 936 – 3 054 2 997 2 997

Prošvaisa (priklausomai nuo padangų), mm 585 585 585 660 660

Konstrukcinė masė, kg 5 710 5 710 5 710 6 720 6 720

Leistina bendroji masė, kg 9 000 9 000 9 000 10 500 10 500

Standartinės padangos: - priekinės 
 - galinės

480/70R24
520/70R38

480/70R24
520/70R38

480/70R24
520/70R38

480/70R28
580/70R38

480/70R28
580/70R38

*Papildomai; **Be galios didinimo sistemos: šiuose modeliuose ji negalima
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Vidutinės galios traktorių serija, apimanti kompaktinių mašinų su 4 cl. varikliais grupę ir diapazoną nuo 140 iki 210 AG. Tai universalios ir ma-
nevringos mašinos, puikiai atitinkančios šiuolaikinių augalininkystės bei gyvulininkystės ūkių poreikius: pritaikytos vidutinės apimties traukos 
darbams, darbui su priekiniu krautuvu, o dėl 50 km/val. greičio itin efektyvūs transporte.

Deutz-Fahr Agrotron 6 serijos traktoriai - vieni ekonomiškiausių 100–200 AG klasėje. Remiantis 2014 m. liepos mėn. „DLG PowerMix“ protoko-
lu, Deutz-Fahr Agrotron 6180 vidutinės degalų sąnaudos siekė 266 g/kWh, t. y. 10 proc. mažiau už šios klasės traktorių sąnaudų vidurkį. Pagal šią, 
griežčiausią metodiką, transporto darbuose 6180 taip pat vienas efektyviausių: važiuojant 50 km/val. greičiu jis 2 proc., o 40 km/val. – net 8 proc. 
ekonomiškesnis.

6 CShift serijos traktoriai, išskyrus transmisiją, unifikuoti su 6 TTV serijos mašinomis. Juose panaudota nemažai sprendimų ir iš aukštesnės 
galios klasės modelių 7 ST/7 TTV. 6 CShift serijos traktoriuose įrengta robotizuota pusiau dinaminė pakopinė pavarų dėžė, kurioje ne tik pavaros, 
bet ir diapazonai perjungiami automatiškai, eigoje (pavaros perjungiamos nenutraukiant galios perdavimo varantiesiems ratams).

Traktoriai gaminami Vokietijoje, Lauingene. Mašinų vidaus ir išorės dizainas, ergonominiai sprendimai – kruopštaus Džiudžaro (Giugiaro) 
studijos, priklausančios Volkswagen grupei, darbo rezultatas.

Deutz-Fahr Agrotron 6 CShift įrengti turbokompresoriniai, 4 arba 6 cl. Deutz 2012 TCD 4.0 L04 4V/Deutz 2012 TCD 6.1 L06 4V varikliai su di-
delio, 1600 bar slėgio Deutz AG kartu su Bosch suprojektuota originalia akumuliatorine common rail maitinimo sistema DCR ir SCR technologija, 
atitinkantis Etapo IIIB/Tier 4i emisijų reikalavimus. Alyvos keitimo intervalai variklyje kas 500 mval.

Originalios konstrukcijos Deutz common rail (DCR) maitinimo siste-
ma turi du variklio korpuse įrengtus didelio slėgio siurblius, kurių dėka 
slėgis sistemoje darbo metu yra stabilesnis, o pačių siurblių apkrova – 
mažesnė. Dviejų siurblių resursinis išdirbis didesnis, be to, abu jie tepami 
variklio alyva, todėl be pavojaus galima naudoti 100 proc. biodyzeliną.

Visuose modeliuose yra pastovių variklio sūkių nustatymas, reika-
lingas darbui su GTV.

Pavarų dėžė – pusiau dinaminė pakopinė ZF T7200, su galimybe 
reguliuoti reverso reduktoriaus jautrį, t. y. konkrečioms darbo sąlygoms 
pasirinkti tinkamiausią įjungimo momentą, nuo staigaus ir greito iki lė-
tesnio, bet švelnaus. Viso numatytos 5-ios nustatymo pakopos. Važiuo-
jant transportiniais greičiais CShift transmisija turi apsaugą nuo mecha-
ninio per žemos pavaros įjungimo.

Važiavimo krypties keitimas gali būti atliekamas dviem svirtelėmis: 
esančia prie vairo arba daugiafunkce, įrengta valdymo porankyje.

Pusiau dinaminė 40F/40R pavarų dėžė turi 6 diapazonus, kurių 
kiekviename po 4-ias pavaras ir eigos lėtintuvą, užtikrinančiu platesnį 
greičių diapazoną (0,39-50 km/val.). Tiek pavaros ir diapazonai perjun-
giami automatiškai, eigoje. Traktoriuose numatytas automatinis dviejų 
režimų (galios ir ekonominis) pavarų perjungimo valdymas. Įdiegta 
Sense Shift pavarų perjungimo sistema, kuri priklausomai nuo apkro-
vos ir variklio sūkių parenka optimaliausią pavarų perjungimo strate-
giją, tausodama daugiadiskes sankabas ir neperduodama transmisijai 
smūginių apkrovų.

Galinio keturių greičių GTV valdymas – elektrohidraulinis. Yra toly-
gaus GTV paleidimo ir stabdymo funkcija.

DEUTZ-FAHR AGROTRON 6 CSHIFT
4 ir 6 cl. modeliai: 140 – 180 AG
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priekinė konsolė ir našesnė ventiliacijos sistema su optimaliau išdės-
tytais ortakiais bei deflektoriais. Naujoji kabina pasižymi geresne garso 
izoliacija. Mechaninė kabinos amortizacija yra jau bazinėje įrangoje, 
pneumatinė su automatine lygio kontrole įrengiama pasirinktinai. Vai-
ruotojo sėdynė taip pat galima su dinamine švytavimų slopinimo sis-
tema. Gerą matomumą užtikrina gausūs žibintai, kurie gali būti ne tik 
halogeniniai, bet ir su dujų išlydžio (ksenoninėmis) arba šviesos diodų 
(LED) lempomis.

Visos skirstytuvų sekcijos valdomos elektrohidrauliškai. Debito hidrauli-
niams imtuvams reguliavimas ir kiekvienos iš hidraulinių linijų laikmatis 
įrengtas visuose modeliuose. Taip pat įdiegta ir komandų sekos sudary-
mo programa galulaukėje.

Traktoriuose sumontuota iki 9,2 t keliamosios galios galinė trijų taš-
kų pakabinimo sistema.

Firminės II-osios kartos S klasės kabinos interjere panaudotos 
aukštesnės kokybės medžiagos ir pakeista jų faktūra, įrengta nauja 

Visuose 6 serijos traktoriuose bazinė hidraulinė sistema – uždaro 
centro jautri apkrovai, su 120 l/min. kintamo našumo siurbliu, užtikri-
nančiu didesnį alyvos debitą prie mažesnių (ekonomiškesnių) variklio 
sūkių. Vairavimo sistemai skirtas atskiras, 42 l/min. našumo siurblys. 
Hidraulinės sistemos talpa – 60 l, iš kurios net 40 l skirta išoriniams hi-
drauliniams imtuvams.

Galima įrengti iki 7-ių sekcijų hidraulinės sistemos skirstytuvą iš 
Bosch Rexroth: 5-ių sekcijų galinėms ir 2-jų sekcijų priekinėms jungtims. 

6150.4 CShift 6160.4 CShift 6150 CShift 6160 CShift 6180 CShift

Variklis

Deutz 2012 TCD 4.1 L04 4V, 4 cl., 4,0 l darbo tūrio; 4 
vožtuvai kiekviename cilindre, turbokompresorinis 

pripūtimas, originali common rail maitinimo sistema 
DCR, tarpinis oro aušintuvas, SCR technologija

Deutz 2012 TCD 6.1 L04 4V, 6 cl., 6,1 l darbo tūrio; 4 vožtuvai kiekviename 
cilindre, turbokompresorinis pripūtimas, originali common rail maitinimo 

sistema DCR, tarpinis oro aušintuvas, SCR technologija

Vardinė galia (ECE R120), kW/AG 104/141 115/156 104/141 115/156 123/167
Didžiausia galia (ECE R120), kW/AG 112,8/153 122/166 112,8/153 122/166 129,5/176
Vardinis sūkių dažnis, min-1 2100 2100 2100 2100 2100
Pastovios galios diapazonas, min-1 1600-2100 1600-2100 1600-2100 1600-2100 1600-2100
Didžiausias sukimo momentas, Nm 605 672 605 672 740
Sukimo momento atsarga, proc. 33 32 33 32 31
Degalų bako talpa, l 230 230 300 300 300
AdBlue bako talpa, l 28 28 35 35 35
Transmisija Robotizuota, pusiau dinaminė pakopinė ZF T7200, 40F/40R (su eigos lėtintuvu)
Greičių diapazonas, km/val. 0,39-50
Diferencialų blokavimas Elektrohidraulinis, 100 proc.; yra automatinis valdymas
Galinis GTV, min-1 540/540E/1000/1000E
Hidraulinė sistema Uždaro centro jautri apkrovai, su atskiru vairavimo sistemos siurbliu
Karterio talpa, l 70 70 70 70 70
Siurblio našumas, l/min. 120 120 120 120 120
Vairavimo sistemos siurblio našumas, l/min. 42 42 42 42 42
Darbinis slėgis hidraulinėje sistemoje, bar 200 200 200 200 200
Galinio elektrohidraulinio keltuvo keliamoji galia, kg 9 200 9 200 9 200 9 200 9 200
Priekinio* elektrohidraulinio keltuvo keliamoji galia, kg 3 200 3 200 3 200 3 200 4 000
Priekinių ratų posūkio kampas, laipsn. 55 55 55 55 55
Apsisukimo spindulys, m
Ratų bazė, mm 2 419 2 419 2 648 2 648 2 767
Gabaritinis ilgis, mm 4 552 4 552 4 686 4 686 4 806
Gabaritinis plotis (priklausomai nuo padangų), mm 2 550 2 550 2 550 2 550 2 550
Gabaritinis aukštis (priklausomai nuo padangų), mm 2 980 3 020 2 956 2 980 3 020
Prošvaisa (priklausomai nuo padangų), mm 500 550 485 500 550
Konstrukcinė masė, kg 5 840 5 960 6 070 6 200 6 560
Leistina bendroji masė, kg 9 500 10 000 9 500 10 000 11 000
Standartinės padangos: - priekinės 
 - galinės

480/70R24
520/70R38

480/70R28
580/70R38

480/70R24
520/70R38

480/70R28
580/70R38

540/65R28
650/65R38

*Papildomai
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Vidutinės galios traktorių serija, apimanti kompaktinių mašinų su 4 cl. varikliais grupę ir diapazoną nuo 110 iki 180 AG. Tai universalios ir ma-
nevringos mašinos, puikiai atitinkančios šiuolaikinių augalininkystės bei gyvulininkystės ūkių poreikius: pritaikytos vidutinės apimties traukos 
darbams, darbui su priekiniu krautuvu, o dėl 50 km/val. greičio itin efektyvūs transporte.

Deutz-Fahr Agrotron 6 serijos traktoriai - vieni ekonomiškiausių 100–200 AG klasėje. Remiantis 2014 m. liepos mėn. „DLG PowerMix“ proto-
kolu, Deutz-Fahr Agrotron 6180  vidutinės degalų sąnaudos siekė 266 g/kWh, t. y. 10 proc. mažiau už šios klasės traktorių sąnaudų vidurkį. Pagal 
šią, griežčiausią metodiką, transporto darbuose 6180 taip pat vienas efektyviausių: važiuojant 50 km/val. greičiu jis 2 proc., o 40 km/val. – net  
8 proc. ekonomiškesnis.

6 serijos traktoriai, išskyrus transmisiją, unifikuoti su 6 CShift ir 6 TTV serijos mašinomis. Juose panaudota nemažai sprendimų ir iš aukštesnės 
galios klasės modelių 7 ST/7 TTV. Siūlomos dvi pagrindinės modifikacijos: bazinė Standard (indeksas 6) ir profesionaliems poreikiams pritaikyta 
High (indeksas 6 P). Nuo 6 CShift modelių 6 serijos traktoriai skiriasi paprastesne pusiau dinamine transmisija, kurioje diapazonai perjungiami 
ne automatiškai, o rankiniu būdu.

Traktoriai gaminami Vokietijoje, Lauingene. Mašinų vidaus ir išorės dizainas, ergonominiai sprendimai – kruopštaus Džiudžaro (Giugiaro) 
studijos, priklausančios Volkswagen grupei, darbo rezultatas.

Deutz-Fahr Agrotron 6 įrengti turbokompresoriniai, 4 arba 6 cl. Deutz 2012 TCD 4.0 L04 4V/Deutz 2012 TCD 6.1 L06 4V varikliai su didelio, 
1600 bar slėgio Deutz AG kartu su Bosch suprojektuota originalia akumuliatorine common rail maitinimo sistema DCR ir SCR technologija, atitin-

kantis Etapo IIIB/Tier 4i emisijų reikalavimus. Alyvos keitimo intervalai 
variklyje kas 500 mval.

Originalios konstrukcijos Deutz common rail (DCR) maitinimo siste-
ma turi du variklio korpuse įrengtus didelio slėgio siurblius, kurių dėka 
slėgis sistemoje darbo metu yra stabilesnis, o pačių siurblių apkrova – 
mažesnė. Dviejų siurblių resursinis išdirbis didesnis, be to, abu jie tepami 
variklio alyva, todėl be pavojaus galima naudoti 100 proc. biodyzeliną.

Visuose modeliuose yra pastovių variklio sūkių nustatymas, reika-
lingas darbui su GTV.

Pavarų dėžė – pusiau dinaminė pakopinė ZF T7140 arba T7200 
(mod. 6150-6210), su galimybe reguliuoti reverso reduktoriaus jautrį, 
t. y. konkrečioms darbo sąlygoms pasirinkti tinkamiausią įjungimo mo-
mentą, nuo staigaus ir greito iki lėtesnio, bet švelnaus. Viso numatytos 
5-ios nustatymo pakopos. Pagrindinė daugiadiskė sankaba, galingiau-
siuose modeliuose turinti 9 diskus su frikciniais antdėklais, valdoma 
mechaniškai pedalu arba elektrohidrauliškai, mygtuku ant diapazonų 
perjungimo svirties. 

High modifikacijose važiavimo krypties keitimas gali būti atlieka-
mas dviem svirtelėmis: esančia prie vairo arba daugiafunkce, įrengta 
valdymo porankyje.

Bazinė transmisija, priklausomai nuo modelio – pusiau dinaminė 
6 diapazonų 24F/24R pavarų dėžė arba 8 diapazonų 32F/32R. Papildo-
mai įrengiama didesnį perdavimo skaičių eilės tankį turinčios 40F/40R 
arba 48F/48R pavarų dėžės su eigos lėtintuvu, užtikrinančios platesnį 
greičių diapazoną (0,39-50 km/val.). Pusiau dinaminėje transmisijoje 
pavaros perjungiamos elektrohidrauliškai, nenutraukiant galios per-
davimo varantiesiems ratams, o diapazonai – mechaniškai. Valdymo 

DEUTZ-FAHR AGROTRON 6
4 ir 6 cl. modeliai: 110 – 180 AG

DEUTZ-FAHR 6180 Agrotron  

tik 266 g/kWh dyzelino

pagal DLG PowerMix testą

DEUTZ-FAHR 6160 Agrotron  

tik 272 g/kWh dyzelino

pagal DLG PowerMix testą
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kiais bei deflektoriais. Naujoji kabina pasižymi geresne garso izoliacija. 
Mechaninė kabinos amortizacija yra jau bazinėje įrangoje, pneumatinė 
su automatine lygio kontrole įrengiama pasirinktinai. Vairuotojo sėdynė 
taip pat galima su dinamine švytavimų slopinimo sistema. Gerą mato-
mumą užtikrina gausūs žibintai, kurie gali būti ne tik halogeniniai, bet ir 
su dujų išlydžio (ksenoninėmis) lempomis.

giafunkcė (Basic) valdymo svirtis, vienaveiksmė prijungimo mova ir šo-
niniai tvirtinimo kronšteinai. Viskas, ko reikia būsimam naudotojui, tai 
įsigyti nuimamą pageidaujamo modelio „Stoll“ krautuvo dalį.

Firminės II-osios kartos S klasės kabinos interjere panaudotos aukš-
tesnės kokybės medžiagos ir pakeista jų faktūra, įrengta nauja priekinė 
konsolė ir našesnė ventiliacijos sistema su optimaliau išdėstytais orta-

6120.4 6130.4 6140.4 6150.4 6160.4 6140 6150 6160 6180

Variklis
Deutz 2012 TCD 4.1 L04 4V, 4 cl., 4,0 l darbo tūrio; 4 vožtuvai kiekviename cilindre, 

turbokompresorinis pripūtimas, originali common rail maitinimo sistema DCR, tarpinis oro 
aušintuvas, SCR technologija

Deutz 2012 TCD 6.0 L04 4V, 6 cl., 6,0 l darbo tūrio; 4 vožtuvai 
kiekviename cilindre, turbokompresorinis pripūtimas, originali 

common rail maitinimo sistema DCR, tarpinis oro aušintuvas, SCR 
technologija

Vardinė galia (ECE R120), kW/AG 83,9/114 91/124 95,4/130 104/141 115/156 95,4/130 104/141 115/156 123/167

Didžiausia galia (ECE R120), kW/AG 87/118 94,3/128 99,2/135 112,8/153 122/166 99,2/135 112,8/153 122/166 129,5/176

Didžiausia galia su įjungta galios didinimo sistema (ECE 
R120), kW/AG

- - 106,1/144 - - 106,1/144 - - -

Vardinis sūkių dažnis, min-1 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100

Pastovios galios diapazonas, min-1 1600-2100 1600-2100 1600-2100 1600-2100 1600-2100 1600-2100 1600-2100 1600-2100 1600-2100

Didžiausias sukimo momentas, Nm 481 546 628 605 672 628 605 672 740

Sukimo momento atsarga, proc. 31 38 40 33 32 40 33 32 31

Degalų bako talpa, l 220 220 220 220 220 220 300 300 300

AdBlue bako talpa, l 28 28 28 28 28 28 35 35 35

Transmisijos tipas Pusiau dinaminė pakopinė, su pavarų perjungimu eigoje nenutraukiant galios perdavimo varantiesiems ratams

Transmisijos modelis ZF T7140 ZF T7200 ZF T7140 ZF T7200

Pavarų skaičius 32F/32R 24F/24R 32F/32R 24F/24R

Pavarų skaičius su eigos lėtintuvu* 48F/48R 40F/40R 48F/48R 40F/40R

Greičių diapazonas, km/val. 3,2-50 (24F/24R) arba 0,39-50 (40F/40R)

Diferencialų blokavimas Elektrohidraulinis, 100 proc.; yra automatinis valdymas

Galinis GTV, min-1 540/540E/1000/1000E

Hidraulinė sistema Atviro (mod. Standard) arba uždaro (mod. High) centro jautri apkrovai, su atskiru vairavimo sistemos siurbliu

Karterio talpa, l 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Siurblio našumas, l/min. 69 (88*/120*) 69 (88*/120*) 69 (88*/120*) 83 (120*) 83 (120*) 69 (88*/120*) 83 (120*) 83 (120*) 83 (120*)

Vairavimo sistemos siurblio našumas, l/min. 42 42 42 42 42 42 42 42 42

Darbinis slėgis hidraulinėje sistemoje, bar 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Galinio elektrohidraulinio keltuvo keliamoji galia, kg 6 200 6 200 6 200 9 200 9 200 6 200 9 200 9 200 9 200

Priekinio* elektrohidraulinio keltuvo keliamoji galia, kg 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 4 000

Priekinių ratų posūkio kampas, laipsn. 54 54 54 55 55 54 55 55 55

Apsisukimo spindulys, m 4,65 4,65 4,65 4,69 4,89 5,05 5,13 5,13 5,4

Ratų bazė, mm 2 419 2 419 2 419 2 419 2 419 2 648 2 648 2 648 2 767

Gabaritinis ilgis, mm 4 325 4 325 4 325 4 552 4 552 4 686 4 686 4 686 4 806

Gabaritinis plotis (priklausomai nuo padangų), mm 2 550 2 550 2 550 2 550 2 550 2 550 2 550 2 550 2 550

Gabaritinis aukštis (priklausomai nuo padangų), mm 2 956 2 956 2 956 2 980 3 020 2 956 2 980 3 020 3 020

Prošvaisa (priklausomai nuo padangų), mm 585 585 585 600 650 585 500 550 550

Konstrukcinė masė, kg 5 600 5 600 5 600 5 840 5 960 5 600 6 070 6 200 6 560

Leistina bendroji masė, kg 9 000 9 000 9 000 9 500 10 000 9 000 9 500 10 000 11 000

Standartinės padangos: - priekinės 
 - galinės

480/70R24
520/70R38

480/70R28
580/70R38

480/70R24
520/70R38

480/70R28
580/70R38

540/65R28
650/65R38

*Papildomai

patogumui, pavaras galima perjungti myg-
tukais ant diapazonų svirties arba jungikliu 
daugiafunkciame valdymo porankyje (High 
modifikacijose – mygtukais ant daugia-
funkcės svirtelės).

High modifikacijos traktoriuose numa-
tytas automatinis dviejų režimų (galios ir 
ekonominis) pavarų perjungimo valdymas. 
Abejose pavarų dėžėse, perjungus diapazoną, 
priklausomai nuo traktoriaus važiavimo grei-
čio parenkama geriausiai jį atitinkanti pavara. 
Taip pat įdiegta Sense Shift pavarų perjungi-
mo sistema, kuri priklausomai nuo apkrovos 
ir variklio sūkių parenka optimaliausią pavarų 
perjungimo strategiją, tausodama daugiadis-
kes sankabas ir neperduodama transmisijai 
smūginių apkrovų.

Galinio keturių greičių GTV valdymas – 
elektrohidraulinis. Yra tolygaus GTV paleidi-
mo ir stabdymo funkcija.

Visuose 6 serijos traktoriuose bazinė 
hidraulinė sistema – atviro centro su pa-
stovaus debito 83 l/min. (69 arba 88 l/min. 
mod. 6120.4-6140) našumo siurbliu. Profesi-
onaliems poreikiams pritaikytose High mo-
difikacijose numatyta kintamo debito, jautri 
apkrovai hidraulinė sistema su 120 l/min. 
našumo siurbliu, užtikrinančiu didesnį alyvos 
debitą prie mažesnių (ekonomiškesnių) vari-
klio sūkių. Vairavimo sistemai skirtas atskiras,  
42 l/min. našumo siurblys. Hidraulinės siste-
mos talpa – 60 l, iš kurios net 40 l skirta išori-
niams hidrauliniams imtuvams.

Galima įrengti iki 7-ių sekcijų hidraulinės 
sistemos skirstytuvą iš Bosch Rexroth: 5-ių 
sekcijų galinėms ir 2-jų sekcijų priekinėms 
jungtims. Baziniuose modeliuose numatytas 
mechaninis 4-ių skirstytuvo sekcijų valdymas, 
High modifikacijose visos skirstytuvų sekcijos 
valdomos elektrohidrauliškai. Debito regulia-
vimas hidrauliniams imtuvams galimas visuo-
se modeliuose, visoms skirstytuvo sekcijoms. 
High modifikacijose galimi hidraulinių linijų 
laikmačiai ir komandų sekos sudarymo programa galulaukėje.

Traktoriuose sumontuota iki 9,2 t (mod. 6150-6180) keliamosios 
galios galinė trijų taškų pakabinimo sistema. Modeliai 6150-6180 jau 
gamykloje gali būti parengti priekinio krautuvo montavimui. „Stoll“ 
įrangos komplekte yra reikiamos hidraulinės linijos, skirstytuvai, dau-
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Tikriems profesionalams skirtos kompaktiškų ir manevringų traktorių serijos, apimančios diapazoną nuo 100 iki 130 AG. Puikiai atitinkančios 
šiuolaikinių nedidelių ir vidutinio dydžio augalininkystės bei gyvulininkystės ūkių poreikius: pritaikyti nedidelės apimties traukos darbams, itin 
patogūs darbui su priekiniu krautuvu, o dėl 50 km/val. greičio – efektyvūs transporte.

Deutz-Fahr 5 ir 5 TTV serijų traktoriuose puikiai suderinti laiko patikrinti techniniai sprendimai, naudojami Agrofarm 400 serijos mašinose, 
kartu mažesnės galios traktoriams pasitelkiant Agrotron 6 ir 7 serijose pristatytas naujoves. 5 ir 5 TTV traktorių modeliai, išskyrus transmisiją, 
didele dalimi tarpusavyje unifikuoti.

Traktoriai gaminami Trevilyje, Italijos Bergamo provincijoje. Mašinų vidaus ir išorės dizainas, ergonominiai sprendimai – kruopštaus Džiudža-
ro (Giugiaro) studijos, priklausančios Volkswagen grupei, darbo rezultatas. 

Deutz-Fahr 5 ir 5 TTV serijos traktoriuose įrengti turbokompresoriniai, 4 cl. 2012-osios serijos Deutz TCD 3.6 L04 varikliai su didelio, 1600 bar 
slėgio Deutz AG kartu su Bosch suprojektuota originalia akumuliatorine common rail maitinimo sistema DCR, išorine išmetamųjų dujų recirku-
liacija EGR su šilumokaičiu ir oksidaciniu katalizatoriumi DOC, atitinkantis Etapo IIIB/Tier 4i emisijų reikalavimus. Pastovios geometrijos (FGT) 
turbokompresorius turi įrengtą elektriškai valdomą slėgio reguliatorių. Alyvos keitimo intervalai variklyje kas 500 mval.

Originalios konstrukcijos Deutz common rail (DCR) maitinimo sistema turi variklio korpuse įrengtą didelio slėgio siurblį, tepamą variklio 
alyva, todėl be pavojaus galima naudoti 100 proc. biodyzeliną.

Transmisijoje gali būti įrengta hidromechaninė pakopinė (mod. 5) arba bepakopė, padalyto galios srauto (mod. 5 TTV) pavarų dėžė. Pastaroji 
taip pat yra originalios, SDF užpatentuotos konstrukcijos, specialiai suprojektuota nedidelės galios mašinoms.

Traktoriuose su hidromechaninėmis pakopinėmis (pusiau dinami-
nėmis) pavarų dėžėmis yra galimybė reguliuoti pagrindinės sankabos 
jautrį – jos įjungimo momentą, pasirenkant tinkamiausią konkrečiai 
atliekamai operacijai. Modeliuose 5 P, perjungus diapazoną, priklauso-
mai nuo traktoriaus važiavimo greičio parenkama geriausiai jį atitinkan-
ti pavara. Didžiausią perdavimo skaičių eilės tankį turi 60F/60R pavarų 
dėžė su eigos lėtintuvu, užtikrinanti itin platų, 0,134-50 km/val. greičių 
diapazoną. Traktoriuose su hidromechanine pakopine pavarų dėže 
įrengta Stop&Go funkcija, 0-16 km/val. greičių diapazone leidžianti su-
stoti ir vėl pajudėti iš vietos naudojant tik vieną, stabdžių pedalą.

Modeliuose 5 TTV su bepakope transmisija taip pat galima regu-
liuoti pagrindinės sankabos jautrį, numatytos trys valdymo strategijos: 
automatinė, rankinė ir skirtą darbui su GTV. Savo ruožtu, automatinis 
transmisijos valdymas turi dar tris pasirenkamus darbo režimus: ekono-
minį, skirtą darbui su žaliojo pašaro ruošimo agregatais, galios, skirtą 
traukos darbams ir automatinį, derinantį abu režimus. Valdymo pato-
gumui įrengta aktyvaus sustojimo funkcija, leidžianti traktoriui sustoti ir 
saugiai pajudėti iš vietos įkalnėse.

Galinio dviejų, trijų arba keturių greičių GTV valdymas – elektrohi-
draulinis. Yra tolygaus GTV paleidimo ir stabdymo funkcija.

Visuose 5 ir 5 TTV serijos traktoriuose bazinė hidraulinė sistema – 
atviro centro su pastovaus debito 60 l/min. našumo siurbliu. Papildo-
mai galima įsirengti galingesnę, 90 l/min. našumo hidraulinę sistemą su 
energiją taupančiu, apkrovai jautriu režimu. Lyginant su įprastine atviro 
centro sistema, pastarosios galios nuostoliai mažesni (iki 1,6 kW). Pa-
pildomai galima ir atviro centro hidraulinė sistema, kurioje didžiausias,  
60 l/min. debitas pasiekiamas prie mažesnių, t. y. ekonomiškesnių vari-
klio sūkių. Vairavimo sistemai skirtas atskiras, 40 l/min. našumo siurblys. 
Hidraulinės sistemos talpa – 52 l.

Baziniuose 5 ir 5 TTV serijos modeliuose numatytas mechaninis 4-ių 
skirstytuvo iš Bosch Rexroth sekcijų valdymas su debito reguliavimu 

DEUTZ-FAHR 5 IR 5 TTV
100 – 130 AG
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5100 5110 5120 5130 5100 TTV 5110 TTV 5120 TTV 5130 TTV
Variklis Deutz TCD 3.6 L04, 4 cl., 3,6 l darbo tūrio; turbokompresorinis pripūtimas su elektroniniu slėgio reguliatoriumi, originali common rail 

maitinimo sistema DCR, tarpinis oro aušintuvas, išmetamųjų dujų recirkuliacijos sistema EGR su oksidaciniu katalizatoriumi DOC
Vardinė galia (2000/25 EC), kW/AG 69,5/95 77/105 83/113 88/120 69,5/95 77/105 83/113 88/120
Didžiausia galia (2000/25 EC), kW/AG 72,5/99 81/110 87/118 93/127 72,5/99 81/110 87/118 93/127
Vardinis sūkių dažnis, min-1 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Pastovios galios diapazonas, min-1 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200
Stūmoklio skersmuo/eiga, mm 98/120 98/120 98/120 98/120 98/120 98/120 98/120 98/120
Didžiausias sukimo momentas, Nm 397 440 480 480 397 440 460 480
Sukimo momento atsarga, proc. 32 32 30 28 32 32 28 28
Degalų bako talpa, l 165 165 165 165 165 165 165 165
Variklio alyvos keitimo intervalai, mval. 500 500 500 500 500 500 500 500
Transmisija Hidromechaninė pakopinė SDF T5430/T5450 pavarų dėžė: 

10F/10R, 20F/20R, 30F/30R arba 60F/60R (su eigos lėtintuvu)
Bepakopė, padalyto galios srauto SDF T5430/T5450 CVT

Greičių diapazonas, km/val. 0,134-50** 0,134-50** 0,134-50** 0,134-50** 0-50 0-50 0-50 0-50
Diferencialų blokavimas Elektrohidraulinis, 100 proc.
Galinis GTV, min-1 540/1000 arba 540/540E/1000/1000E 540/540E/1000 arba 540/1000/1000E
Hidraulinė sistema Atviro centro su energiją taupančiu, jautriu apkrovai režimu* ir atskiru vairavimo sistemos siurbliu
Karterio talpa, l 52 52 52 52 52 52 52 52
Siurblio našumas, l/min. 60 (90*) 60 (90*) 60 (90*) 60 (90*) 60 (90*) 60 (90*) 60 (90*) 60 (90*)
Vairavimo sistemos siurblio našumas, l/min. 40 40 40 40 40 40 40 40
Darbinis slėgis hidraulinėje sistemoje, bar 185 185 185 185 185 185 185 185
Galinio elektrohidraulinio keltuvo keliamoji galia, kg 4 650 (6 600*) 4 650 (6 600*) 4 650 (6 600*) 4 650 (6 600*) 4 650 (6 600*) 4 650 (6 600*) 4 650 (6 600*) 4 650 (6 600*)
Priekinio* elektrohidraulinio keltuvo keliamoji galia, kg 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850
Priekinių ratų posūkio kampas, laipsn. 55 55 55 55 55 55 55 55
Ratų bazė, mm 2 430 2 430 2 440 2 440 2 430 2 430 2 440 2 440
Gabaritinis ilgis, mm 4 270 4 270 4 270 4 270 4 270 4 270 4 270 4 270
Gabaritinis plotis (priklausomai nuo padangų), mm 2 209 2 380 2 288 2 428 2 209 2 380 2 288 2 249
Gabaritinis aukštis (priklausomai nuo padangų), mm 2 736 2 736 2 736 2 736 2 696 2 696 2 696 2 696
Konstrukcinė masė, kg 4 450 4 450 4 970 4 970 4 550 4 550 5 120 5 120
Leistina bendroji masė, kg 7 500 7 500 8 500 8 500 7 500 7 500 8 500 8 500
Standartinės padangos: - priekinės 
 - galinės

420/70R24
480/70R34

380/70R28
480/70R38

420/70R24
480/70R34

380/70R28
480/70R38

*Papildomai; **Transmisija 60F/60R

vienoje iš jų. Papildomai galima įsirengti 5-ias sekcijas – visas su proporciniu elek-
trohidrauliniu valdymu ir individualiu kiekvienai debito reguliavimu bei laikmačiais.

Traktoriuose sumontuota iki 4,7 t keliamosios galios galinė trijų taškų pakabini-
mo sistema. Sumontavus papildomas kėlimo traukles trijų taškų pakabinimo siste-
mos keliamąją jėgą galima padidinti iki 6,6 t. 

Traktoriai jau gamykloje gali būti parengti priekinio krautuvo montavimui. 
„Stoll“ įrangos komplekte yra reikiamos hidraulinės linijos, skirstytuvai, daugia-
funkcė (Basic) valdymo svirtis, vienaveiksmė prijungimo mova ir šoniniai tvirtinimo 
kronšteinai. Viskas, ko reikia būsimam naudotojui, tai įsigyti nuimamą pageidauja-
mo modelio „Stoll“ krautuvo dalį.

Abiejų serijų traktoriuose – viena erdviausių klasėje, gausų (6,1 m²) įstiklinimo 

plotą turinti E serijos kabina su mechanine arba pneumatine amortizacija. Pastaroji 
kartu su papildomai galima priekinio tilto amortizacija užtikrina didesnės galios trak-
toriams būdingą komforto lygį. Patogesniam ir spartesniam apsisukimui galulaukėje 
ir dirbant su priekiniu krautuvu galima greitojo vairavimo sistema SDD. Pastaroji du 
kartus padidina alyvos debitą vairavimo sistemos siurbliui-dozatoriui, todėl ratams 
pasukti iš vienos kraštinės padėties į kitą pakanka 2,2 vairo rato apsisukimų. Palen-
gvinti darbą galulaukėje skirta komandų sekos sudarymo programa HMS.

Vairuotojo sėdynė turi patogų daugiafunkcį porankį. Efektyvią, net iki  
740 m3/val. oro apytaką kabinoje užtikrina 4-ių greičių ventiliatorius ir 17 reguliuo-
jamų deflektorių. Visuose modeliuose galima klimato kontrolės sistema. Puikiam 
darbo zonos apšvietimui gali būti numatyta iki 10 žibintų.
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Kompaktiškų ir manevringų traktorių serijos, apimančios diapazoną nuo 80 iki 120 AG. Puikios mašinos kasdieniams darbams nedideliuose ir 
vidutinio dydžio augalininkystės, gyvulininkystės ūkiuose, idealūs darbui su priekiniu krautuvu. Itin populiarūs sodininkystėje ir daržininkystėje.

 Deutz-Fahr 5 C ir 5 G serijos traktoriai yra tolesnė Agrofarm 400 serijos mašinų evoliucija, gausiai papildyta naujais techniniais sprendimais. 
Lyginant su 5-ąja serija, 5 C modeliuose įrengta kompaktiškesnė kabina. 5 C ir 5 G traktorių modeliai, išskyrus variklį, didele dalimi yra tarpu-
savyje unifikuoti. 5 C serijoje numatyti keturi, o 5 G – trys-penki baziniai modeliai priklausomai nuo modifikacijos. C serijoje modeliai, išskyrus 
mažiausiąjį 5090 C ir galingiausiąjį 5120 C, turi dvi - bazinę LS ir geriau įrengtą GS modifikacijas, o G serijoje numatytos net trys modifikacijos: 
reikliems naudotojams, plačiausią įrangos sąrašą turinti HD, kompaktinė MD ir ekonominė LD.

Traktoriai gaminami Trevilyje, Italijos Bergamo provincijoje. Mašinų vidaus ir išorės dizainas, ergonominiai sprendimai - kruopštaus Džiudža-
ro (Giugiaro) studijos, priklausančios Volkswagen grupei, darbo rezultatas.

Deutz-Fahr 5 C serijoje naudojami 4 cl. 2012-osios serijos Deutz TCD 3.6 L04 varikliai su didelio, 1600 bar slėgio Deutz AG kartu su Bosch 
suprojektuota originalia akumuliatorine common rail maitinimo sistema DCR, išorine išmetamųjų dujų recirkuliacija EGR su šilumokaičiu ir ok-
sidaciniu katalizatoriumi DOC, atitinkantis Etapo IIIB/Tier 4i emisijų reikalavimus. Pastovios geometrijos (FGT) turbokompresorius turi įrengtą 
elektriškai valdomą slėgio reguliatorių. Alyvos keitimo intervalai variklyje kas 500 mval.

Deutz-Fahr 5 G serijos traktoriuose įrengti naujos konstrukcijos turbokompresoriniai, 3 arba 4 cl. SDF FARMotion varikliai su didelio, 2000 bar  
slėgio Bosch common rail maitinimo sistema, išorine išmetamųjų dujų recirkuliacija EGR su šilumokaičiu ir oksidaciniu katalizatoriumi DOC, atitinkan-
tys Etapo IIIB/Tier 4i emisijų reikalavimus. Šių variklių skirstymo sistemoje įrengti hidrauliniai šiluminio tarpelio kompensatoriai, o imtuvų perdavoje -  

vienas daugiaeilis dirželis su automatiniu įtempikliu. 5 G HD modifikacijo-
se naudojami tik 4 cl. varikliai, 5 G MD – 3 arba 4 cl., o LD modifikacijose – 
 tik 3 cl. jėgos agregatai. Alyvos keitimo intervalai variklyje kas 600 mval.

Deutz-Fahr 5 C ir G serijos traktoriuose įrengiamos pakopinės me-
chaninės arba hidromechaninės pavarų dėžės, kuriose yra galimybė 
reguliuoti pagrindinės sankabos jautrį – jos įjungimo momentą, pasi-
renkant tinkamiausią konkrečiai atliekamai operacijai.

5 C serijos traktoriuose įrengiamos trijų tipų pavarų dėžės: mecha-
ninės 2-jų diapazonų, 5-ių greičių (10F/10R, 20F/20R), mechaninės su 
dviejų diapazonų dinaminiu reduktoriumi - sukimo momento stiprin-
tuvu Hi-Lo (20F/20R, 40F/40R) ir hidromechaninės pusiau dinaminės 
(30F/30R, 60F/60R). Visose pavarų dėžėse galimos greitinančios pavaros 
ir eigos lėtintuvai.

5 G serijos traktoriuose galimos taip pat trijų tipų, tačiau kitokį per-
davimo skaičių derinį turinčios pavarų dėžės: mechaninės 2-jų diapazo-
nų, 4-ių (8F/8R, 16F/16R) arba 5-ių (10F/10R, 20F/20R) greičių, mecha-
ninės su dviejų diapazonų dinaminiu reduktoriumi - sukimo momento 
stiprintuvu Hi-Lo (16F/16R, 20F/20R, 32F/32R, 40F/40R) ir hidromechani-
nės pusiau dinaminės (30F/30R, 60F/60R). Visose pavarų dėžėse galimos 
greitinančios pavaros ir eigos lėtintuvai. Didžiausias, 40 km/val. greitis  
5 C GS modifikacijose pasiekiamas prie ekonomiškų variklio sūkių.

Traktoriuose su hidromechaninėmis pavarų dėžėmis gali būti įreng-
ta Stop&Go funkcija, 0-16 km/val. greičių diapazone leidžianti sustoti ir 
vėl pajudėti iš vietos naudojant tik vieną, stabdžių pedalą.

Galinio dviejų arba keturių greičių GTV valdymas – mechaninis arba 
elektrohidraulinis (5 C GS). Papildomai galima įrengti sinchroninį GTV. 
Kaip ir didesniuose traktoriuose, galimas 1000 min-1 priekinis GTV.

Visuose 5 C ir 5 G serijos traktoriuose bazinė hidraulinė sistema – 
atviro centro su pastovaus debito 55 l/min. našumo siurbliu. Papildomai 
galima ir atviro centro hidraulinė sistema, kurioje didžiausias, 60 l/min. 
debitas pasiekiamas prie mažesnių ir ekonomiškesnių 1600 min-1 variklio 
sūkių. Vairavimo sistemai skirtas atskiras, 40 l/min. arba 35 l/min. (mod.  
5 C LS) našumo siurblys. Hidraulinės sistemos talpa – 52 l.

Bazinių 5 C ir 5 G serijos modelių hidraulinėje sistemoje numatytas 
2-jų sekcijų skirstytuvas, valdomas mechaniškai. Papildomai galima įsi-
rengti dar 2 sekcijas, iš kurių viena būtų valdoma elektrohidrauliškai.

Traktoriuose sumontuota iki 4,8 t keliamosios galios galinė trijų taš-
kų pakabinimo sistema. Paprastesnės konstrukcijos LD ir MD modeliuose 
elektrohidraulinio galinio keltuvo keliamoji jėga, atitinkamai 3,5 ir 3,6 t.

5 C ir 5 G serijos traktoriai siūlomi parengti priekinio krautuvo mon-
tavimui, su jau gamykloje sumontuotais atitinkamais  hidrauliniais val-

DEUTZ-FAHR 5 C IR 5 G
80 – 120 AG
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5 C DT 5 G DT

5090 LS 5100 GS 5110 GS 5120 GS 5090.4 HD 5105.4 HD 5115.4 HD

Variklis Deutz TCD 3.6 L04, turbokompresorinis pripūtimas su elektroniniu slėgio 
reguliatoriumi, originali common rail maitinimo sistema DCR, tarpinis oro aušintuvas, 

išmetamųjų dujų recirkuliacijos sistema EGR su oksidaciniu katalizatoriumi DOC

SDF FARMotion, turbokompresorinis pripūtimas, Bosch 
common rail maitinimo sistema, tarpinis oro aušintuvas, 

išmetamųjų dujų recirkuliacijos sistema EGR su oksidaciniu 
katalizatoriumi DOC

Cilindrų skaičius/Darbo tūris, l 4/3,6 4/3,6 4/3,6 4/3,6 4/3,8 4/3,8 4/3,8

Vardinė galia (2000/25 EC, ECE R120), kW/AG 62,5/85 69,5/95 77/105 83/113 61,6/84 71,1/97 75,8/103

Didžiausia galia (2000/25 EC, ECE R120), kW/AG 65,5/89 72,5/99 81/110 87/118 65/88 75/102 80/109

Vardinis sūkių dažnis, min-1 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

Pastovios galios diapazonas, min-1 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200

Stūmoklio skersmuo/eiga, mm 98/120 98/120 98/120 98/120 n. d. n. d. n. d.

Didžiausias sukimo momentas, Nm 358 397 440 460 354 408 436

Sukimo momento atsarga, proc. 32 32 32 28 32 32 30

Degalų bako talpa, l 150 150 150 150 150 150 150

Variklio alyvos keitimo intervalai, mval. 500 500 500 500 600 600 600

Transmisija Pakopinė mechaninė (10F/10R, 20F/20R), mechaninė su dinaminiu reduktoriumi Hi-
Lo (20F/20R, 40F/40R), hidromechaninė pusiau dinaminė** (30F/30R, 60F/60R)

Pakopinė mechaninė (8F/8R, 10F/10R, 16F/16R, 20F/20R), 
mechaninė su dinaminiu reduktoriumi Hi-Lo (16F/16R, 
20F/20R, 32F/32R, 40F/40R), hidromechaninė pusiau 

dinaminė*** (30F/30R, 60F/60R)

Greičių diapazonas****, km/val. 0,162-40 0,134-40 0,134-40 0,134-40 0,162-40 0,162-40 0,134-40

Diferencialų blokavimas Elektrohidraulinis, 100 proc.

Galinis GTV, min-1 540/540E arba 540/540E/1000/1000E; galimas sinchroninis greitis

Hidraulinė sistema Atviro centro su atskiru vairavimo sistemos siurbliu

Karterio talpa, l 52 52 52 52 52 52 52

Siurblio našumas, l/min. 55 (60*) 55 (60*) 55 (60*) 55 (60*) 55 (60*) 55 (60*) 55 (60*)

Vairavimo sistemos siurblio našumas, l/min. 40 40 40 40 40 40 40

Darbinis slėgis hidraulinėje sistemoje, bar 185 185 185 185 185 185 185

Galinio elektrohidraulinio keltuvo keliamoji galia, kg 3 600 (4 855*) 4 855 4 855 (5 410*) 5 410 3600 (4855*) 3600 (4855*) 3600 (4855*/5410*)

Priekinio* elektrohidraulinio keltuvo keliamoji galia, kg 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850

Priekinių ratų posūkio kampas, laipsn. 55 55 55 55 55 55 55

Ratų bazė, mm 2 370 2 370 2 370 2 370 2 400 2 400 2 400

Gabaritinis ilgis, mm 4 154 4 145 4 145 4 145 4 314 4 314 4 314

Gabaritinis plotis (priklausomai nuo padangų), mm 2 063–2 569 2 209–2 609 2 209–2 609 2 209–2 609 2 209-2 609 2 209-2 609 2 209-2 609

Gabaritinis aukštis (priklausomai nuo padangų), mm 2 736 2 736 2 736 2 736 2 730 2 730 2 730

Konstrukcinė masė, kg 4 400 4 400 4 400 4 400 4 200 4 200 4 300

Leistina bendroji masė, kg 6 500 7 500 7 500 7 500 7 000 7 000 7 500

Standartinės padangos: - priekinės 
 - galinės

380/85R24
420/85R34

420/70R24
480/70R34

420/70R24
480/70R34

420/70R24
480/70R34

380/85R24
420/85R34

380/85R24
420/85R34

420/70R24
480/70R34

*Papildomai; **Išskyrus mod. 5090 C DT LS; ***Tik mod. 5115.4 G DT HD; ****Su daugiausia perdavimo skaičių turinčia transmisija

dikliais, priekinio krautuvo atramomis. Patogiam ir sparčiam darbui su priekiniu 
krautuvu galima greitojo vairavimo sistema SDD. Pastaroji du kartus padidina alyvos 
debitą vairavimo sistemos siurbliui-dozatoriui, todėl ratams pasukti iš vienos krašti-
nės padėties į kitą pakanka 2,2 vairo rato apsisukimų. SDD sistema taip pat efektyvi 
manevruojant galulaukėse.

5 C ir 5 G serijos traktoriuose sumontuota kompaktiškus jų gabaritus atitin-
kanti D2L klasės kabina. Joje – naujos, aukštesnės kokybės medžiagos, geresnė jų 
faktūra, patogesnis valdiklių išdėstymas. Baziniuose modeliuose vairuotojo sėdy-
nė su mechanine amortizacija, tačiau papildomai galima pasirinkti pneumatinę. 
Visuose modeliuose galimas oro kondicionierius.
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Kompaktiškų, manevringų ir paprastos konstrukcijos traktorių serijos, apimančios diapazoną nuo 80 iki 100 AG. Nepamainomos mašinos 
kasdieniams darbams nedideliuose, vidutinio dydžio augalininkystės bei gyvulininkystės ūkiuose, idealūs darbui su priekiniu krautuvu. Itin 
populiarūs sodininkystėje ir daržininkystėje.

Deutz-Fahr Agrotron 5 D ir 5 D Ecoline serijos traktoriai yra sukonstruoti Agrofarm 400 serijos bazėje, pritaikant jai naujus bei modernius SDF 
FARMotion serijos 3 ir 4 cl. variklius. Traktoriai gaminami Trevilyje, Italijos Bergamo provincijoje. Mašinų vidaus ir išorės dizainas, ergonominiai 
sprendimai – kruopštaus Džiudžaro (Giugiaro) studijos, priklausančios Volkswagen grupei, darbo rezultatas.

Deutz-Fahr Agrotron 5 D Ecoline yra ekonominiai, baziniai 5-osios serijos modeliai. Jų įranga paprasta, tačiau laiko patikrinta ir patikima: 
sausojo tipo dvidiskė pagrindinė sankaba su didelio skersmens frikciniais diskais, mechaninė pavarų dėžė su mechaniniu eigos reversu (papildo-
mai – su eigos lėtintuvu), mechaninis priverstinis (100 proc.) priekinio tilto, diferencialų blokavimas ir hidromechaninis galinio keltuvo valdymas.

Įprastinė 5 D serija turi dvi modifikacijas – paprastesnę LS ir geriau įrengtą GS (galingiausias modelis 5100.4 turi tik GS modifikaciją). LS mo-
difikacijų įranga atitinka naudojamą 5 D Ecoline, išskyrus viendiskę mechaniškai valdomą pagrindinę sankabą ir modernesnį – elektrohidraulinį 
galinį keltuvą. Pagrindinės sankabos diskui panaudoti dilimui itin atsparūs metalokeraminiai antdėklai. Didžiausias 40 km/val. greitis taip pat 
galimas prie mažesnių, 1800 min-1 variklio sūkių. Šis sprendimas sumažina ne tik vairuotojo pasostei perduodamas vibracijas, triukšmo lygį 2 dBA 
(arba 25 proc.), bet ir iki 6 proc. degalų sąnaudas transporto darbuose.

GS modifikacijose skirtumų daugiausia: daugiadiskė šlapiojo tipo 
pagrindinė sankaba, elektrohidraulinis reversas su galimybe reguliuoti 
pagrindinės sankabos jautrį – jos įjungimo momentą, pasirenkant tinka-
miausią konkrečiai atliekamai operacijai. Pavarų dėžė – pakopinė hidro-
mechaninė 30F/15R arba 45F/45R su 3-jų pakopų dinaminiu reduktoriu-
mi. Valdymo patogumą padidina Stop&Go funkcija, 0-16 km/val. greičių 
diapazone leidžianti traktoriui sustoti ir vėl pajudėti iš vietos naudojant 
tik vieną, stabdžių pedalą. Didžiausias 40 km/val. greitis galimas prie eko-
nomiškesnių variklio sūkių. Elektrohidraulinis ne tik galinio keltuvo, bet ir 
priekinio tilto bei diferencialų blokavimo (100 proc.) valdymas. Mechani-
nėje ir hidromechaninėje pavarų dėžėje įrengti eigos lėtintuvai.

Deutz-Fahr Agrotron 5 D ir 5 D Ecoline serijose naudojami 3 arba 4 cl.  
SDF 1000.3WTI/1000.4WTI arba SDF FARMotion varikliai. Pastarieji –  
su didelio, 2000 bar slėgio Bosch common rail maitinimo sistema, išo-
rine išmetamųjų dujų recirkuliacija EGR su šilumokaičiu ir oksidaciniu 
katalizatoriumi DOC, atitinkantys Etapo IIIB/Tier 4i emisijų reikalavimus. 
Šių variklių skirstymo sistemoje įrengti hidrauliniai šiluminio tarpelio 
kompensatoriai, o imtuvų perdavoje – vienas daugiaeilis dirželis su au-
tomatiniu įtempikliu. Alyvos keitimo intervalai variklyje kas 600 mval.

Galinio vieno, dviejų arba trijų greičių GTV valdymas – mechaninis 
arba elektrohidraulinis (5 D LS ir GS). Esant pastarajam, yra numatyta toly-
gaus GTV paleidimo funkcija. Papildomai galima įrengti sinchroninį GTV.

DEUTZ-FAHR 5 D IR 5 D ECOLINE
60 – 100 AG
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5 D DT 5 D Ecoline DT
5070 GS 5080 GS 5090 GS 5085 GS 5090.4 GS 5100.4 GS 5060 5070 5080 5085 5090 5090.4

Variklis SDF 1000.3WTI SDF FARMotion SDF 1000.4WTI SDF FARMotion SDF 1000.3WTI SDF 1000.4WTI SDF FARMotion
Cilindrų skaičius/Darbo tūris, l 3/3,0 3/3,0 3/2,9 4/4,0 4/3,8 4/3,8 3/3,0 3/3,0 3/3,0 4/4,0 3/2,9 4/3,8
Vardinė galia (2000/25 EC), kW/AG 53/72 55,4/75 61,6/84 55/75 61,6/84 71,1/97 45,6/62 53/72 53/72 55/75 61,6/84 61,6/84
Didžiausia galia (2000/25 EC), kW/AG 53/72 55,4/75 65/88 62,5/85 65/88 75/102 45,6/62 53/72 60,3/82 62,5/85 65/88 65/88
Vardinis sūkių dažnis, min-1 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Pastovios galios diapazonas, min-1 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200
Didžiausias sukimo momentas, Nm n. d. 341 354 n. d. 354 408 n. d. 341 341 354 354 408
Sukimo momento atsarga, proc. n. d. 40 32 32 32 32 n. d. 40 40 32 32 32
Degalų bako talpa, l 100 100 100 100 100 100 65 65 65 65 75 75
Variklio alyvos keitimo intervalai, mval. 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

Transmisija
Pakopinė mechaninė 30F/15R su eigos lėtintuvu arba hidromechaninė 45F/45R su 3-jų pakopų 

dinaminiu reduktoriumi ir eigos lėtintuvu
Pakopinė mechaninė 10F/10R arba 30F/15R (su eigos lėtintuvu)

Greičių diapazonas**, km/val. 0,25-40 0,25-40 0,25-40 0,25-40 0,25-40 0,25-40 0,25-40 0,25-40 0,25-40 0,25-40 0,25-40 0,25-40
Diferencialų blokavimas Elektrohidraulinis, 100 proc. Elektrohidraulinis, 100 proc.
Galinis GTV, min-1 540/540E, 540/750, 540/750/1000 arba 540/540E/1000, galimas sinchroninis greitis 540/540E arba 540/540E/1000, galimas sinchroninis greitis
Hidraulinė sistema Atviro centro su atskiru vairavimo sistemos siurbliu Atviro centro su atskiru vairavimo sistemos siurbliu
Karterio talpa, l 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Siurblio našumas, l/min. 54 54 54 54 54 54 42 42 42 42 42 42
Vairavimo sistemos siurblio našumas, l/min. 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Galinio keltuvo keliamoji galia, kg 3000 (3600*) 3000 (3600*) 3600 3600 3600 3600 2650 (3600*) 2650 (3600*) 2650 (3600*) 2650 (3600*) 2650 (3600*) 2650 (3600*)
Priekinio* keltuvo keliamoji galia, kg 1750 1750 1750 1750 1750 1750 - - - - - -
Priekinių ratų posūkio kampas, laipsn. 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Apsisukimo spindulys, m 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0
Ratų bazė, mm 2 100 2 100 2 100 2 230 2 230 2 230 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 230
Gabaritinis ilgis be galinio keltuvo apatinių 
trauklių, mm

3 430 3 430 3 430 3 560 3 560 3 560 3 430 3 430 3 430 3 430 3 430 3 560

Galinių ratų tarpvėžės plotis (priklausomai 
nuo padangų), mm

1 500-1 800 1 500-1 800 1 500-1 800 1 500-1 900 1 500-1 900 1 500-1 900 1 500-1 800 1 500-1 800 1 500-1 800 1 500-1 800 1 500-1 800 1 500-1 900

Gabaritinis aukštis (priklausomai nuo 
padangų), mm

2 460 2 460 2 460 2 485 2 485 2 485 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 485

Konstrukcinė masė, kg 3 200 3 200 3 230 3 510 3 510 3 510 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 300
Leistina bendroji masė, kg 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200
Standartinės padangos: - priekinės 
 - galinės

320/70R20
420/70R28

360/70R20
420/70R30

320/70R24
480/70R30

320/70R24
480/70R30

320/70R24
480/70R30

320/70R24
480/70R30

320/70R20
420/70R28

320/70R20
420/70R28

360/70R20
420/70R30

320/70R24
480/70R30

320/70R24
480/70R30

320/70R24
480/70R30

*Papildomai; **Su 30F/15R transmisija

Deutz-Fahr Agrotron 5 D ir 5 D Ecoline serijos traktoriuose bazinė hidraulinė 
sistema – atviro centro su pastovaus debito 42 arba 54 l/min. našumo siurbliu. Vai-
ravimo sistemai skirtas atskiras, 41 l/min. našumo siurblys. Hidraulinės sistemos 
talpa – 41 l.

Bazinių 5 D Ecoline serijos modelių hidraulinėje sistemoje numatytas 2-jų sek-
cijų skirstytuvas, valdomas mechaniškai. Papildomai galima įsirengti 3-ią sekciją, 
valdomą taip pat mechaniškai. Deutz-Fahr Agrotron 5 D traktoriuose jau bazinėje 
įrangoje yra 3 sekcijų, mechaniškai valdomas skirstytuvas.

Traktoriuose sumontuota iki 2,65 t (5 D Ecoline) arba iki 3,0 t keliamosios galios 
galinė trijų taškų pakabinimo sistema. Sumontavus sustiprintas kėlimo traukles tri-
jų taškų pakabinimo sistemos keliamąją jėgą galima padidinti iki 3,6 t.

Deutz-Fahr Agrotron 5 D ir 5 D Ecoline serijos traktoriuose įrengta iš Agrofarm 
400 pažįstama kabina. 5 D LS ir GS modifikacijos gali turėti kabiną su panoraminiu 
stoglangiu, padidinančiu vertikalų apžvalgos kampą dirbant su priekiniu krautuvu. 
Oro kondicionierius – papildoma įranga.
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Kompaktiški ir manevringi specialiosios paskirties traktoriai, apimantys diapazoną nuo 80 iki 110 AG. Idealūs traktoriai sodininkystei ir 
miesto priežiūros darbams. F serijos traktoriai yra specialiai dedikuoti sodininkystei: plotis nuo 1510 mm, gabaritinis aukštis iki 2,3 m. V seri-
jos traktoriai – siauriausi. Jų plotis prasideda nuo 1110 mm. S serijos mašinos užima tarpinę nišą: plotis nuo 1220 mm, gabaritinis aukštis iki  
2,3 m. Priklausomai nuo naudojamų padangų, galima iki 280 mm dydžio prošvaisa. Traktoriai specialiai pritaikyti darbui su gale, priekyje ir šone 
tvirtinamais agregatais.

Traktoriai gaminami Trevilyje, Italijos Bergamo provincijoje.
Deutz-Fahr Agroplus V/S/F naudojami Etapo IIIA/Tier 3 emisijų reikalavimus atitinkantys 3 arba 4 cl. SDF 1000.3WTI/1000.4WTI serijos vari-

kliai su didelio, 1400 bar slėgio maitinimo sistema siurblys-vamzdelis-purkštuvas. Visi varikliai turi iki 31 proc. sukimo momento atsargą. Darbo 
efektyvumą didina pastovių variklio sūkių nustatymas. Lengvą priėjimą prie variklio užtikrina vientisas, apjungtas su šoniniais skydais ir į viršų 
pakeliamas variklio gaubtas.

Agroplus V/S/F galimi su mechaninėmis arba hidromechaninėmis pakopinėmis transmisijomis. Eigos reversas taip pat gali būti mechaninis 
arba elektrohidraulinis. Hidromechaninė 45F/45R transmisija turi įrengtą 3-jų pakopų dinaminį reduktorių, leidžiantį pakopas perjungti eigo-

je. Valdymo patogumą mechaninėje ir hidromechaninėje transmisijose 
padidina ir Stop&Go funkcija, 0-16 km/val. greičių diapazone leidžianti 
traktoriui sustoti bei vėl pajudėti iš vietos naudojant tik vieną, stabdžių 
pedalą. Kartu su elektrohidrauliniu reversu ir Stop&Go funkcija trakto-
riuose įrengtas elektrohidraulinis pagrindinės sankabos išjungimas. 
Mechaniškai perjungiant pavaras ir diapazonus nereikia nuspausti san-
kabos pedalo, o tik mygtuką ant svirties.

Nepriklausomai nuo to, kokia transmisija įrengta, didžiausias  
40 km/val. greitis galimas prie ekonomiškesnių variklio sūkių.

Priekinio tilto įjungimas ir abiejų varančiųjų tiltų diferencialų blo-
kavimas (100 proc.) – elektrohidraulinis. Stabdžiai – hidrostatiniai dis-
kiniai, šlapiojo tipo, įrengti abiejuose varančiuosiuose tiltuose ir skirti 
kiekvienam ratui. Numatytos trys traktoriaus stabdymo strategijos: 
stabdomi visi keturi ratai, stabdomas individualus vienas ratas arba 
stabdomi abu vienos pusės ratai.

Visų traktorių galios perdava užtikrina didelį pajudėjimo iš vietos 
momentą, kuris praverčia pajudant įkalnėse ir su didelį pasipriešinimą 
traukai turinčiais agregatais.

Deutz-Fahr Agroplus V/S/F serijos traktoriuose bazinė hidraulinė 
sistema – atviro centro su pastovaus debito 54 arba 58 l/min. našumo 
siurbliu. Pastarasis siurblys – tandeminio tipo. Traktoriuose gali būti 
įrengiamas ne tik hidromechaninis, bet ir elektrohidraulinis 3,0 t kelia-
mosios galios galinis keltuvas. Integruotos konstrukcijos 1,5 t keliamo-
sios galios priekinis keltuvas ir 1000 min-1 priekinis GTV įrengiamas pa-
pildomai. Vairavimo sistemai skirtas atskiras, 26 l/min. našumo siurblys. 
Hidraulinės sistemos talpa – 12 l.

Visų modelių hidraulinėje sistemoje numatytas 3-jų sekcijų skirsty-
tuvas, valdomas mechaniškai. Papildomai galima įrengti 5-ias mecha-
niškai arba elektrohidrauliškai valdomas sekcijas.

DEUTZ-FAHR AGROPLUS F/V/S
80 – 110 AG

NAUJIENA
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320 330 410 420 430
Variklis SDF 1000.3WTI, 3 cl., 3,0 l darbo 

tūrio; turbokompresorinis 
pripūtimas, maitinimo sistema 
siurblys-vamzdelis-purkštuvas, 

tarpinis oro aušintuvas

SDF 1000.4WTI, 4 cl., 4,0 l darbo tūrio; 
turbokompresorinis pripūtimas, maitinimo sistema 

siurblys-vamzdelis-purkštuvas, tarpinis oro aušintuvas

Didžiausia galia (2000/25/EC), kW/AG 60/82 66/90 63/85 71/96 78/106
Vardinis sūkių dažnis, min-1 2200 2200 2200 2200 2200
Pastovios galios diapazonas, min-1 1900-2100 1900-2100 1900-2100 1900-2100 1900-2100
Stūmoklio skersmuo/eiga, mm 105/115,5 105/115,5 105/115,5 105/115,5 105/115,5
Didžiausias sukimo momentas prie variklio 
sūkių, Nm/min-1

310/1500-1700 340/1500-1700 345/1500-1700 373/1500-1700 390/1500-1700

Degalų bako talpa, l 55 (85/95*) 55 (85/95*) 55 (85/95*) 55 (85/95*) 55 (85/95*)
Transmisija Pakopinė mechaninė 30F/15R su eigos lėtintuvu arba hidromechaninė 45F/45R  

su 3-jų pakopų dinaminiu reduktoriumi ir eigos lėtintuvu;  
mechaninis arba elektrohidraulinis* reversas

Greičių diapazonas***, km/val. 0,17-40 0,17-40 0,17-40 0,17-40 0,17-40
Diferencialų blokavimas Elektrohidraulinis, 100 proc.
Galinis GTV, min-1 540/540E, 540/750, 540/750/1000 arba 540/540E/1000, galimas sinchroninis greitis
Priekinis* GTV, min-1 1000 1000 1000 1000 1000
Hidraulinė sistema Atviro centro su atskiru vairavimo sistemos siurbliu
Karterio talpa, l 12 12 12 12 12
Siurblio našumas, l/min. 54 (58*) 54 (58*) 54 (58*) 54 (58*) 54 (58*)
Vairavimo sistemos siurblio našumas, l/min. 26 26 26 26 26
Darbinis slėgis hidraulinėje sistemoje, bar 190 190 190 190 190
Galinio keltuvo keliamoji galia, kg 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Priekinio* keltuvo keliamoji galia, kg 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

*Papildomai;  **Tik GS modifikacijose; ***Su 45F/45R transmisija

320 V 330 V 410 V 420 V 430 V
Priekinių ratų posūkio kampas, laipsn. 60 60 60 60 60
Apsisukimo spindulys, m 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
Ratų bazė, mm 2 025 2 025 2 100-2 155 2 100-2 155 2 155
Gabaritinis ilgis su priekiniu* ir galiniu 
keltuvais, mm

4 247 4 247 4 377 4 377 4 377

Priekinių ratų tarpvėžė, mm 920-1 040 920-1 040 920-1 040 920-1 040 920-1 040
Galinių ratų tarpvėžė, mm 856-1 280 856-1 280 856-1 280 856-1 280 856-1 280
Prošvaisa (priklausomai nuo padangų), mm 240 240 240 240 240
Gabaritinis aukštis  
(priklausomai nuo įrangos), mm

2 200-2 240 2 200-2 240 2 200-2 240 2 200-2 240 2 200-2 240

Konstrukcinė masė, kg 2 490 2 560 2 630 2 630 2 680
Leistina bendroji masė, kg 4 600 4 600 4 000 4 000 4 000
Standartinės padangos: - priekinės 
 - galinės 320/70R24 380/70R20 360/70R24 380/70R28 340/85R28

*Papildomai

320 F GS 410 F GS 420 F GS 430 F GS
Priekinių ratų posūkio kampas, laipsn. 60 60 60 60
Apsisukimo spindulys, m 4,0 4,0 4,0 4,0
Ratų bazė, mm 1990 1 990 2 120 2 120
Gabaritinis ilgis su priekiniu* ir galiniu 
keltuvais, mm

4 315 4 445 4 445 4 445

Priekinių ratų tarpvėžė, mm 1 120-1 320 1 120-1 320 1 120-1 320 1 120-1 320
Galinių ratų tarpvėžė, mm 1 050-1 420 1 050-1 420 1 050-1 420 1 050-1 420
Prošvaisa (priklausomai nuo padangų), mm 238 238 238 238
Gabaritinis aukštis (priklausomai nuo 
įrangos), mm

2 255-2 295 2 320-2 400 2 320-2 400 2 460

Konstrukcinė masė, kg 2 720 2 870 2 870 2 940
Leistina bendroji masė, kg 5 000 5 000 5 000 5 000
Standartinės padangos: - priekinės 
 - galinės

280/70R16
360/70R24

280/70R16
380/70R24

280/70R16
380/70R24

280/70R16
380/70R24

*Papildomai

320 S GS 330 S GS 410 S GS 420 S GS 430 S GS
Priekinių ratų posūkio kampas, laipsn. 60 60 60 60 60
Apsisukimo spindulys, m 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Ratų bazė, mm 2 025 2 025 2 100-2 155 2 100-2 155 2 155
Gabaritinis ilgis su priekiniu* ir galiniu 
keltuvais, mm

4 247 4 247 4 377 4 377 4 377

Priekinių ratų tarvėžė, mm 1 034-1 284 1 034-1 284 1 034-1 284 1 034-1 284 1 034-1 284
Galinių ratų tarpvėžė, mm 926-1 290 926-1 290 926-1 290 926-1 290 926-1 290
Prošvaisa (priklausomai nuo padangų), mm 240 240 255 255 255
Gabaritinis aukštis  
(priklausomai nuo įrangos), mm

2 240-2 280 2 240-2 280 2 260-2 300 2 260-2 300 2 260-2 300

Konstrukcinė masė, kg 2 490 2 490 2 630 2 630 2 630
Leistina bendroji masė, kg 4 600 4 600 4 000 4 000 4 000
Standartinės padangos: - priekinės 
 - galinės

240/70R16
360/70R24

240/70R16
360/70R24

260/70R16
380/70R24

260/70R16
380/70R24

260/70R16
380/70R24

*Papildomai



28

Itin kompaktiški ir manevringi specialiosios paskirties traktoriai, apimantys diapazoną nuo 40 iki 50 AG. Idealūs traktoriai aplinkos priežiūros 
darbams, individualiems poreikiams. Šių mašinų apsisukimo spindulys tik 2,6 m.

Mažiausieji iš Deutz-Fahr gamos traktoriai gaminami Trevilyje, Italijos Bergamo provincijoje.
Traktoriuose įrengti 4 cl. japoniški Mitsubishi varikliai, mod. 220 ir 230 su turbokompresoriniu pripūtimu. Visi varikliai atitinka Etapo IIIA/Tier 

3 emisijų reikalavimus.
Į Agrokid montuojama mechaninė pakopinė, visiškai sinchronizuota 12F12R arba 16F/16R transmisija su eigos lėtintuvu. Traktoriuose įreng-

tas patogus ir efektyvus mechaninis priekinio tilto ir elektrohidraulinis abiejų diferencialų blokavimas (100 proc.). Transmisijoje naudojama 
dvisrautė dvidiskė sankaba, atskira transmisijai ir GTV.

Deutz-Fahr Agrokid serijos traktoriuose hidraulinė sistema – atviro centro su pastovaus debito 30 l/min. našumo siurbliu. Hidrostatinei vai-
ravimo sistemai skirtas atskiras, 15 l/min. našumo siurblys. Stabdžiai – hidrauliniai, diskiniai, įrengti galiniame tilte.

Visų modelių hidraulinėje sistemoje numatytas 2 arba 3-jų sekcijų skirstytuvas, valdomas mechaniškai. Galinio keltuvo valdymas – hidrome-
chaninis, yra jėginis, pozicinis ir mišrus dirbimo gylio reguliavimas. Traktoriuose gali būti įrengtas ir priekinis krautuvas.

Agrokid serijos traktoriuose įrengtas vieno arba trijų greičių ga-
linis GTV: 540, 540/540E/sinchroninis arba 540/1000/sinchroninis. 
Papildomai gali būti sumontuotas priekinis 1000 min-1 ir centrinis  
2000 min-1 GTV. Galinis GTV įjungiamas mechaniškai, per daugiadiskę 
šlapiojo tipo sankabą.

Traktoriai gali būti tiek su didele ir erdvia kabina, tiek su apsauginiu 
lanku vietoje jos. Kabina atitinka naujausius pasyviojo saugumo reikala-
vimus, o aukštą darbo komfortą užtikrina papildomai įrengiama sėdynė 
su pneumatine amortizacija. Papildomos įrangos sąraše yra ir oro kon-
dicionierius.

DEUTZ-FAHR AGROKID
40 – 50 AG
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210 DT 220 DT 230 DT
Variklis Mitsubishi S4L-Y, 4 cl., 1,5 l darbo tūrio; 

turbokompresorinis pripūtimas (mod. 220)
Mitsubishi S4L-T, 4 cl., 1,8 l 

darbo tūrio; turbokompresorinis 
pripūtimas

Didžiausia galia (2000/25/EC), kW/AG 28,5/39 31,5/43 37/51
Vardinis sūkių dažnis, min-1 3000 3000 3000
Didžiausias sukimo momentas prie variklio sūkių, Nm/min-1 83/2190 100/2190 122/2000
Degalų bako talpa, l 28 (43*) 28 (43*) 28 (43*)
Transmisija Pakopinė mechaninė 12F/12R arba 16F/16R su eigos lėtintuvu
Greičių diapazonas, km/val. 0,23-30 0,23-30 0,23-30
Diferencialų blokavimas Elektrohidraulinis, 100 proc.
Galinis GTV, min-1 540, 540/540E arba 540/1000, galimas sinchroninis greitis 
Priekinis* GTV, min-1 1000 1000 1000
Centrinis* GTV, min-1 2000 2000 2000
Hidraulinė sistema Atviro centro su atskiru vairavimo sistemos siurbliu 
Siurblio našumas, l/min. 30 30 30
Vairavimo sistemos siurblio našumas, l/min. 15 15 15
Galinio hidromechaninio keltuvo keliamoji galia, kg 1 200 1 200 1 200
Priekinio* keltuvo keliamoji galia, kg 600 600 600
Priekinių ratų posūkio kampas, laipsn. 57 57 57
Apsisukimo spindulys, m 2,6 2,6 2,6
Ratų bazė, mm 1 745 1 745 1 745
Gabaritinis ilgis, mm 2 950 2 980 2 980
Gabaritinis plotis (priklausomai nuo padangų), mm 1 220-1 360 1 360-1 675 1 360-1 675
Gabaritinis aukštis (priklausomai nuo įrangos), mm 2 135-2 205 2 195-2 265 2 195-2 265
Prošvaisa (priklausomai nuo padangų), mm 390 390 390
Konstrukcinė masė, kg 1 350 1 420 1 420
Standartinės padangos: - priekinės 
 - galinės

260/70R16
320/70R24

280/70R16
360/70R24

280/70R16
360/70R24

*Papildomai
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Same traktoriai yra ekonominė, racionali alternatyva profesionalioms Deutz-Fahr mašinoms. Techniškai Same ir Deutz-Fahr traktoriai turi didelį 
unifikacijos laipsnį, tačiau Same gali pasiūlyti paprastesnio komplektiškumo mašinas, jis turi platesnę mažos ir specialiosios paskirties traktorių 
gamą.

Priklausomai nuo modelio, Same prekės ženklo traktoriai gaminami SDF gamyklose Vokietijoje ir Italijoje.

SAME TRAKTORIAI
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transmisijoje pavaros perjungiamos elektrohidrauliškai, nenutraukiant 
galios perdavimo varantiesiems ratams, o diapazonai – mechaniškai. 
Valdymo patogumui, pavaras galima perjungti mygtukais ant diapazo-
nų svirties arba jungikliu daugiafunkciame valdymo porankyje (Infinity 
modifikacijose – mygtukais ant daugiafunkcės svirtelės).

Infinity modifikacijos traktoriuose numatytas automatinis dviejų 
režimų (galios ir ekonominis) pavarų perjungimo valdymas. Abejose pa-
varų dėžėse, perjungus diapazoną, priklausomai nuo traktoriaus važia-
vimo greičio parenkama geriausiai jį atitinkanti pavara. Taip pat įdiegta 
Sense Shift pavarų perjungimo sistema, kuri priklausomai nuo apkrovos 
ir variklio sūkių parenka optimaliausią pavarų perjungimo strategiją, 
tausodama daugiadiskes sankabas ir neperduodama transmisijai smū-
ginių apkrovų.

Galinio keturių greičių GTV valdymas - elektrohidraulinis. Yra toly-
gaus GTV paleidimo ir stabdymo funkcija.

Vidutinės galios traktoriai su 4 ir 6 cl. varikliais, traktoriai didele dalimi unifikuoti su Deutz-Fahr Agrotron 6 serijos mašinomis, žr. 18 ir 19 psl. 
Kaip ir pastarieji, Same Fortis gaminami Vokietijoje, Lauingene. Galimi du komplektiškumo lygiai: bazinis (Standard) ir profesionalus (Infinity).

Same Fortis įrengti turbokompresoriniai, 4 arba 6 cl. Deutz TCD 4.1 L04 4V/Deutz TCD 6.1 L06 4V varikliai su didelio, 1600 bar slėgio Deutz 
AG kartu su Bosch suprojektuota originalia akumuliatorine common rail maitinimo sistema DCR ir SCR technologija, atitinkantis Etapo IIIB/Tier 
4i emisijų reikalavimus. Alyvos keitimo intervalai variklyje kas 500 mval.

Originalios konstrukcijos Deutz common rail (DCR) maitinimo sistema turi du variklio korpuse įrengtus didelio slėgio siurblius, kurių dėka 
slėgis sistemoje darbo metu yra stabilesnis, o pačių siurblių apkrova – mažesnė. Dviejų siurblių resursinis išdirbis didesnis, be to, abu jie tepami 
variklio alyva, todėl be pavojaus galima naudoti 100 proc. biodyzeliną.

Visuose modeliuose yra pastovių variklio sūkių nustatymas, reikalingas darbui su GTV.
Pavarų dėžė – pusiau dinaminė pakopinė ZF T7200, su galimybe reguliuoti reverso reduktoriaus jautrį, t. y. konkrečioms darbo sąlygoms 

pasirinkti tinkamiausią įjungimo momentą, nuo staigaus ir greito iki lėtesnio, bet švelnaus. Viso numatytos 5-ios nustatymo pakopos. Pagrindinė 
daugiadiskė sankaba, galingiausiuose modeliuose turinti 9 diskus su frikciniais antdėklais, valdoma mechaniškai pedalu arba elektrohidrauliškai, 
mygtuku ant diapazonų perjungimo svirties. 

Bazinė transmisija, priklausomai nuo modelio – pusiau dinaminė 6 diapazonų 24F/24R pavarų dėžė. Papildomai įrengiama didesnį perdavi-
mo skaičių eilės tankį turinti 40F/40R pavarų dėžė su eigos lėtintuvu, užtikrinanti platesnį greičių diapazoną (0,39-50 km/val.). Pusiau dinaminėje 

SAME FORTIS
140 - 180 AG
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elektrohidrauliškai. Debito reguliavimas hidrauliniams imtuvams gali-
mas visuose modeliuose, visoms skirstytuvo sekcijoms.

Firminės II-osios kartos S klasės kabinos interjere panaudotos aukš-
tesnės kokybės medžiagos ir pakeista jų faktūra, įrengta nauja priekinė 
konsolė ir našesnė ventiliacijos sistema su optimaliau išdėstytais orta-
kiais bei deflektoriais. Naujoji kabina pasižymi geresne garso izoliacija. 
Mechaninė kabinos amortizacija yra jau bazinėje įrangoje, pneumatinė 
su automatine lygio kontrole įrengiama pasirinktinai. Vairuotojo sėdynė 
taip pat galima su dinamine švytavimų slopinimo sistema. Gerą mato-
mumą užtikrina gausūs žibintai, kurie gali būti ne tik halogeniniai, bet ir 
su dujų išlydžio (ksenoninėmis) lempomis.

Visuose Same Fortis traktoriuose bazinė hidraulinė sistema – atvi-
ro centro su pastovaus debito 83 l/min. našumo siurbliu. Papildomai 
numatyta kintamo debito, jautri apkrovai hidraulinė sistema su 120 l/
min. našumo siurbliu, užtikrinančiu didesnį alyvos debitą prie mažesnių 
(ekonomiškesnių) variklio sūkių. Vairavimo sistemai skirtas atskiras, 42 l/
min. našumo siurblys. Hidraulinės sistemos talpa – 60 l, iš kurios net 40 l 
skirta išoriniams hidrauliniams imtuvams.

Galima įrengti iki 7-ių sekcijų hidraulinės sistemos skirstytuvą iš 
Bosch Rexroth: 5-ių sekcijų galinėms ir 2-jų sekcijų priekinėms jungtims. 
Baziniuose modeliuose numatytas mechaninis 4-ių skirstytuvo sekcijų 
valdymas, Infininty modifikacijose visos skirstytuvų sekcijos valdomos 

150.4 160.4 150 160 180
Variklis Deutz TCD 4.1 L04 4V, 4 cl., 4,0 l darbo 

tūrio; 4 vožtuvai kiekviename cilindre, 
turbokompresorinis pripūtimas, originali 

common rail maitinimo sistema DCR, 
tarpinis oro aušintuvas, SCR technologija

Deutz TCD 6.1 L04 4V, 6 cl., 6,1 l darbo tūrio; 4 vožtuvai 
kiekviename cilindre, turbokompresorinis pripūtimas, 

originali common rail maitinimo sistema DCR, tarpinis oro 
aušintuvas, SCR technologija

Vardinė galia (ECE R120), kW/AG 104/141 115/156 104/141 115/156 123/167
Didžiausia galia (ECE R120), kW/AG 112,8/153 122/166 112,8/153 122/166 129,5/176
Vardinis sūkių dažnis, min-1 2100 2100 2100 2100 2100
Pastovios galios diapazonas, min-1 1600-2100 1600-2100 1600-2100 1600-2100 1600-2100
Didžiausias sukimo momentas, Nm 605 672 605 672 740
Degalų bako talpa, l 230 230 300 300 300
AdBlue bako talpa, l 28 28 35 35 35
Transmisijos tipas Pusiau dinaminė pakopinė, su pavarų perjungimu eigoje nenutraukiant galios perdavimo varantiesiems ratams
Transmisijos modelis ZF T7200
Pavarų skaičius 24F/24R
Pavarų skaičius su eigos lėtintuvu* 40F/40R
Greičių diapazonas, km/val. 3,2-50 (24F/24R) arba 0,39-50 (40F/40R)
Diferencialų blokavimas Elektrohidraulinis, 100 proc.; yra automatinis valdymas
Galinis GTV, min-1 540/540E/1000/1000E
Hidraulinė sistema Atviro arba uždaro centro jautri apkrovai*, su atskiru vairavimo sistemos siurbliu
Karterio talpa, l 60 60 60 60 60
Siurblio našumas, l/min. 83 (120*) 83 (120*) 83 (120*) 83 (120*) 83 (120*)
Vairavimo sistemos siurblio našumas, l/min. 42 42 42 42 42
Darbinis slėgis hidraulinėje sistemoje, bar 200 200 200 200 200
Galinio elektrohidraulinio keltuvo keliamoji galia, kg 9 240 9 240 9 240 9 240 9 240
Priekinio* elektrohidraulinio keltuvo keliamoji galia, kg 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800
Ratų bazė, mm 2 419 2 419 2 647 2 647 2 767
Gabaritinis ilgis, mm 4 300 4 300 4 686 4 686 4 806
Gabaritinis plotis, mm 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
Konstrukcinė masė, kg 5 500 5 670 5 740 5 870 6 360
Leistina bendroji masė, kg 9 500 10 000 9 500 10 000 11 000
Standartinės padangos: - priekinės
 - galinės

480/70R24
520/70R38

480/70R28
580/70R38

480/70R24
520/70R38

480/70R28
580/70R38

540/65R28
650/65R38

*Papildomai
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Nedidelės galios universalios paskirties traktoriai didele dalimi unifikuoti su Deutz-Fahr 5 ir 5 C serijos mašinomis, žr. 20–21 ir 22–23 psl. 
Abiejų serijų traktoriai gaminami Italijoje.

Traktoriuose įrengti 4 cl. „Deutz TCD 3.6 L04“ serijos varikliai, atitinkantys pereinamuosius Etapo IIIB/Tier 4i emisijų reikalavimus. Varikliuose 
sumontuota didelio, 1600 bar slėgio „Deutz AG“ kartu su „Bosch“ suprojektuota originalios konstrukcijos common rail sistema, turbokompreso-
rinis pripūtimas su elektriškai valdomu slėgio reguliatoriumi, išorinė išmetamųjų dujų recirkuliacijos sistema EGR kartu su oksidaciniu kataliza-
toriumi DOC.

Same Virtus ir Virtus J serijoje montuojamos 5-ios skirtingos mechaninės transmisijos: su 2-jų arba 3-jų pakopų dinaminiu reduktorium 
(sukimo momento stiprintuvu) ir eigos lėtintuvu. Traktoriuose su 3-jų pakopų dinaminiu reduktorium numatytas automatinis pakopų perjun-
gimas priklausomai nuo apkrovos ir važiavimo greičio. Virtus serijos traktoriai gali turėti 50 km/val. greičio transmisiją. Bazinėje Virtus ir Virtus J 
GS modelių įrangoje – Stop&Go funkcija, 0-16 km/val. greičių diapazone leidžianti sustoti ir vėl pajudėti iš vietos naudojant tik vieną, stabdžių 
pedalą. Elektrohidraulinis reversas – standartiškai įrengiamas visuose Virtus ir Virtus J GS serijos traktoriuose.

Same Virtus traktoriuose galima hidropneumatinė priekinio tilto ir mechaninė kabinos amortizacija. Šiuose, kaip aukštesnio komplektiš-
kumo modeliuose, numatyta komandų sekos sudarymo programa galulaukėje. Tiek Virtus, tiek Virtus J galima greitojo vairavimo sistema SDD, 
du kartus padidinanti debitą vairavimo sistemos siurbliui-dozatoriui. SDD sistema itin efektyvi manevruojant galulaukėse, dirbant su priekiniu 
krautuvu.

Bazinė traktorių hidraulinė sistema – pastovaus debito, su 55 arba 60 l/min. našumo siurbliu. Papildomai Virtus serijoje gali būti įrengiamas 
90 l/min. našumo siurblys. Visi traktoriai turi elektrohidraulinį galinį keltuvą su jėginiu/poziciniu/mišriu dirbimo gylio reguliavimu, priklausomai 
nuo modifikacijos – 4-ių arba 5-ių sekcijų skirstytuvą, kurio valdymas gali būti mechaninis arba elektrohidraulinis proporcinis (tik mod. Virtus).

SAME VIRTUS IR VIRTUS J
90 - 130 AG
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Virtus J Virtus
90 GS 100 GS 110 GS 120 GS 100 110 120 130

Variklis Deutz TCD 3.6 L04, 4 cl., 3,6 l darbo tūrio; turbokompresorinis pripūtimas su elektroniniu slėgio reguliatoriumi, originali common rail 
maitinimo sistema DCR, tarpinis oro aušintuvas, išmetamųjų dujų recirkuliacijos sistema EGR su oksidaciniu katalizatoriumi DOC

Vardinė galia (2000/25 EC, ECE R120), kW/AG 62,5/85 69,5/95 77/105 83/113 69,5/95 77/105 83/113 89/121
Didžiausia galia (2000/25 EC, ECE R120), kW/AG 65,5/89 72,5/99 81/110 87/118 72,5/99 81/110 87/118 93/127
Vardinis sūkių dažnis, min-1 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Pastovios galios diapazonas, min-1 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200
Stūmoklio skersmuo/eiga, mm 98/120 98/120 98/120 98/120 98/120 98/120 98/120 98/120
Didžiausias sukimo momentas prie variklio sūkių, Nm/min-1 358/1600 397/1600 440/1600 460/1600 397/1600 440/1600 460/1600 480/1600
Sukimo momento atsarga, proc. 32 32 32 28 32 32 30 28
Degalų bako talpa, l 152 152 152 152 165 165 165 165
Variklio alyvos keitimo intervalai, mval. 500 500 500 500 500 500 500 500
Transmisija Mechaninė pavarų dėžė SDF T4350/T5250/T5300 su 2-jų/3-jų 

pakopų dinaminiu reduktorium: 20F/20R, 30F/30R arba 40F/40R, 
60F/60R (su eigos lėtintuvu)

Mechaninė pavarų dėžė SDF T5430/T5450 su 3-jų pakopų 
dinaminiu reduktorium: 10F/10R, 20F/20R, 30F/30R arba 60F/60R 

(su eigos lėtintuvu)
Greičių diapazonas, km/val. 0,162-40** 0,134-40** 0,134-40** 0,134-40** 0,134-50** 0,134-50** 0,134-50** 0,134-50**
Diferencialų blokavimas Elektrohidraulinis, 100 proc.
Galinis GTV, min-1 540/540E arba 540/540E/1000/1000E 540/1000 arba 540/540E/1000/1000E
Hidraulinė sistema Atviro centro su energiją taupančiu, jautriu apkrovai režimu* ir atskiru vairavimo sistemos siurbliu
Karterio talpa, l 52 52 52 52 52 52 52 52
Siurblio našumas, l/min. 55 (60*) 55 (60*) 55 (60*) 55 (60*) 60 (90*) 60 (90*) 60 (90*) 60 (90*)
Vairavimo sistemos siurblio našumas, l/min. 35 40 40 40 40 40 40 40
Darbinis slėgis hidraulinėje sistemoje, bar 185 185 185 185 185 185 185 185
Galinio elektrohidraulinio keltuvo keliamoji galia, kg 3 565 (4 855*) 4 855 4 855 (5 410*) 5 410 4 650 (6 600*) 4 650 (6 600*) 4 650 (6 600*) 4 650 (6 600*)
Priekinio* elektrohidraulinio keltuvo keliamoji galia, kg 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850
Priekinių ratų posūkio kampas, laipsn. 50 55 55 55 55 55 55 55
Ratų bazė, mm 2 370 2 370 2 370 2 370 2 430 2 430 2 440 2 440
Gabaritinis ilgis, mm 4 145 4 145 4 145 4 145 4 270 4 270 4 270 4 270
Gabaritinis plotis (priklausomai nuo padangų), mm 2 063–2 569 2 209–2 609 2 209–2 609 2 209–2 609 2 209 2 380 2 288 2 428
Gabaritinis aukštis (su kabinos amortizacija), mm 2 732 (-) 2 732 (-) 2 732 (-) 2 732 (-) 2 714 (2 794) 2 742 (2 822) 2 792 (2 872) 2 778 (2 858)
Konstrukcinė masė, kg 4 300 4 400 4 400 4 400 4 450 4 450 4 970 4 970
Leistina bendroji masė, kg 6 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 8 500 8 500
Standartinės padangos: - priekinės
 - galinės

380/85R24
420/85R34

420/70R24
480/70R34

420/70R24
480/70R34

420/70R24
480/70R34

420/70R24
480/70R34

480/70R24
520/70R34

420/70R28
520/70R38

440/65R28
540/65R38

*Papildomai; **Su daugiausia perdavimo skaičių turinčia transmisija
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Galinio dviejų arba keturių greičių GTV valdymas – mechaninis arba 
elektrohidraulinis. Papildomai galima įrengti sinchroninį GTV. Kaip ir di-
desniuose traktoriuose, galimas 1000 min-1 priekinis GTV.

Bazinė hidraulinė sistema – atviro centro su pastovaus debito 55 l/
min. našumo siurbliu. Papildomai galima ir atviro centro hidraulinė sis-
tema, kurioje didžiausias, 60 l/min. debitas pasiekiamas prie mažesnių 
ir ekonomiškesnių 1600 min-1 variklio sūkių. Vairavimo sistemai skirtas 
atskiras, 40 l/min. našumo siurblys. Hidraulinės sistemos talpa – 52 l.

Bazinių modelių hidraulinėje sistemoje numatytas 2-jų sekcijų 
skirstytuvas, valdomas mechaniškai. Papildomai galima įsirengti dar 2 
sekcijas, iš kurių viena būtų valdoma elektrohidrauliškai. Traktoriuose 
sumontuota 4,8 t keliamosios galios galinė trijų taškų pakabinimo sis-
tema.

Same Explorer gali būti jau gamykloje paruošti priekinio krautuvo 
montavimui, su sumontuotais atitinkamais  hidrauliniais valdikliais, 
priekinio krautuvo atramomis. Patogiam ir sparčiam darbui su priekiniu 
krautuvu galima greitojo vairavimo sistema SDD. Pastaroji du kartus 
padidina alyvos debitą vairavimo sistemos siurbliui-dozatoriui, todėl 
ratams pasukti iš vienos kraštinės padėties į kitą pakanka 2,2 vairo rato 
apsisukimų. SDD sistema taip pat efektyvi manevruojant galulaukėse.

Traktoriai turi kompaktiškus jų gabaritus atitinkančią D klasės ka-
biną. Joje – naujos, aukštesnės kokybės medžiagos, geresnė jų faktū-
ra, patogesnis valdiklių išdėstymas. Baziniuose modeliuose vairuotojo 
sėdynė su mechanine amortizacija, tačiau papildomai galima pasirinkti 
pneumatinę. Visuose modeliuose galimas oro kondicionierius.

Kompaktiški ir manevringi, universalios paskirties traktoriai didele dalimi unifikuoti su Deutz-Fahr 5 G serijos mašinomis, žr. 22 ir 23 psl. Tai 
pati  populiariausia Same traktorių serija - nuo 1983 m., kuomet pristatytos pirmosios Explorer mašinos, iki šių dienų pagaminta per 130 tūkst. 
vnt. šios serijos traktorių. Same Explorer gaminami Trevilyje, Italijos Bergamo provincijoje.

Same Explorer galimi trijų modifikacijų: plačiausią įrangos sąrašą turinčios, sunkesniems darbams skirtos HD, kompaktinės MD ir ekonomi-
nės LD. Papildomai siūlomi du traktorių įrangos lygiai: paprastesnis, bazinis LS ir profesionaliam naudojimui skirtas GS.

Same Explorer traktoriuose įrengti naujos konstrukcijos turbokompresoriniai, 4 cl. SDF FARMotion varikliai su didelio, 2000 bar slėgio Bosch 
common rail maitinimo sistema, išorine išmetamųjų dujų recirkuliacija EGR su šilumokaičiu ir oksidaciniu katalizatoriumi DOC, atitinkantys 
Etapo IIIB/Tier 4i emisijų reikalavimus. Šių variklių skirstymo sistemoje įrengti hidrauliniai šiluminio tarpelio kompensatoriai, o imtuvų perdavoje 
- vienas daugiaeilis dirželis su automatiniu įtempikliu. Alyvos keitimo intervalai variklyje kas 600 mval.

Traktoriuose įrengiamos pakopinės mechaninės arba hidromechaninės pavarų dėžės, kuriose yra galimybė reguliuoti pagrindinės sankabos 
jautrį – jos įjungimo momentą, pasirenkant tinkamiausią konkrečiai atliekamai operacijai. Numatytos trijų tipų pavarų dėžės: mechaninės 2-jų 
diapazonų, 4-ių (8F/8R, 16F/16R) arba 5-ių (10F/10R, 20F/20R) greičių, mechaninės su dviejų diapazonų dinaminiu reduktoriumi - sukimo mo-
mento stiprintuvu Hi-Lo (16F/16R, 20F/20R, 32F/32R, 40F/40R) ir hidromechaninės dinaminės (30F/30R, 60F/60R). Visose pavarų dėžėse galimos 
greitinančios pavaros ir eigos lėtintuvai. Didžiausias, 40 km/val. greitis GS modifikacijose pasiekiamas prie ekonomiškų variklio sūkių.

Traktoriuose su dinaminėmis pavarų dėžėmis gali būti įrengta Stop&Go funkcija, 0-16 km/val. greičių diapazone leidžianti sustoti ir vėl paju-
dėti iš vietos naudojant tik vieną, stabdžių pedalą.

SAME EXPLORER
80 - 110 AG
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90.4 HD 105.4 HD 115.4 HD
Variklis SDF FARMotion, turbokompresorinis pripūtimas, Bosch common rail maitinimo sistema, tarpinis 

oro aušintuvas, išmetamųjų dujų recirkuliacijos sistema EGR su oksidaciniu katalizatoriumi DOC
Cilindrų skaičius/Darbo tūris, l 4/3,8 4/3,8 4/3,8
Vardinė galia (2000/25 EC, ECE R120), kW/AG 61,6/84 71,1/97 75,8/103
Didžiausia galia (2000/25 EC, ECE R120), kW/AG 65/88 75/102 80/109
Vardinis sūkių dažnis, min-1 2200 2200 2200
Pastovios galios diapazonas, min-1 1800-2200 1800-2200 1800-2200
Didžiausias sukimo momentas, Nm 354 408 436
Sukimo momento atsarga, proc. 32 32 30
Degalų bako talpa, l 152 152 152
Variklio alyvos keitimo intervalai, mval. 600 600 600
Transmisija Pakopinė mechaninė (8F/8R, 10F/10R, 16F/16R, 20F/20R), mechaninė su dinaminiu 

reduktoriumi Hi-Lo (16F/16R, 20F/20R, 32F/32R, 40F/40R), pusiau dinaminė** (30F/30R, 
60F/60R)

Greičių diapazonas***, km/val. 0,162-40 0,162-40 0,134-40
Diferencialų blokavimas Elektrohidraulinis, 100 proc.
Galinis GTV, min-1 540/540E arba 540/540E/1000/1000E; galimas sinchroninis greitis
Hidraulinė sistema Atviro centro su atskiru vairavimo sistemos siurbliu
Karterio talpa, l 52 52 52
Siurblio našumas, l/min. 55 (60*) 55 (60*) 55 (60*)
Vairavimo sistemos siurblio našumas, l/min. 40 40 40
Darbinis slėgis hidraulinėje sistemoje, bar 185 185 185
Galinio elektrohidraulinio keltuvo keliamoji galia, kg 4 800 4 800 4 800
Priekinio* elektrohidraulinio keltuvo keliamoji galia, kg 1 850 1 850 1 850
Ratų bazė, mm 2 400 2 400 2 400
Gabaritinis ilgis, mm 4 314 4 314 4 314
Gabaritinis plotis (priklausomai nuo padangų), mm 2 209–2 609 2 209–2 609 2 209–2 609
Gabaritinis aukštis (priklausomai nuo padangų), mm 1 982 1 982 1 982
Konstrukcinė masė, kg 4 200 4 200 4 300
Leistina bendroji masė, kg 7 200 7 200 7 300
Standartinės padangos: - priekinės
 - galinės

380/85R24
420/85R34

380/85R24
420/85R34

420/70R24
480/70R34

*Papildomai; **Tik mod. 115.4 HD; ***Su daugiausia perdavimo skaičių turinčia transmisija
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Italų kompanija Lamborghini, priklausanti grupei SDF, gamina ne tik 35-240 AG diapazono ratinius bei specialiosios paskirties vikšrinius 
traktorius, bet ir profesionalias kompaktinės klasės mašinas. Šie traktorių modeliai gali turėti atlenkiamus saugos lankus (ROPS apsaugą) arba 
komfortišką kabiną, su traktoriaus liemeniu sujungtą per elastines jungtis.

17-51 AG Lamborgini Green Pro dėl savo kompaktiškų matmenų ir nedidelės masės yra puikūs vejų priežiūros, sodo traktoriai. Idealūs įvai-
rios paskirties darbams komunaliniuose ūkiuose.

Modelių gamą sudaro trys traktorių grupės:
• G.23 H, G.27 H, G.30H: lengvai valdomi 23, 27 ir 30 AG pajėgumo traktoriai su Etapo IIIA/Tier 3 emisijų reikalavimus atitinkančias, skysčiu au-

šinamais dyzeliniais 3 cl. Mitsubishi varikliais, bepakope, 2-jų diapazonų hidrostatine transmisija, visais varančiaisiais ratais (4WD) bei atlenkiamu 
saugos lanku (ROPS apsauga). Transmisijoje įrengtas priverstinis mechaninis abiejų tiltų diferencialų blokavimas, galinis (540 min-1) bei centrinis 
(2000 min-1) GTV, specialiai pritaikytas ratų bazėje įrengiamoms vejapjovėms. Vairavimo sistema turi atskirą siurblį, o eigos reversas valdomas 
dviem kojiniais pedalais. Traktoriuose įrengtas 25 l talpos degalų bakas.

• G.35: aukštesnės klasės 35 AG pajėgumo traktorius su dyzeliniais 4 cl. Mitsubishi varikliu, sustiprintu priekiniu tiltu ir galinga hidrauline 
sistema. Galinis hidromechaninis keltuvas taip pat didesnės galios – 11,8 kN (1200 kg). Hidraulinės sistemos skirstytuvo sekcijoms, įrengtoms 
traktoriaus priekyje ir centrinėje padėtyje, numatyta kryžminio valdymo svirtele. Transmisija – bepakopė hidrostatinė, 3-jų diapazonų. Traktoriai 
taip pat turi visus varančiuosius ratus (4WD), priverstinį mechaninį galinio ir priekinio tilto diferencialo blokavimą bei 33 l talpos degalų baką. 

Įrengtas hidrostatinis vairo stiprintuvas su atskiru siurbliu ir 2-jų padė-
čių GTV: galinis (540 arba 1000 min-1) bei centrinis (2000 min-1). Tai itin 
manevringa mašina – priekinių ratų posūkio kampas 52°, todėl idealiai 
tinka darbui ankštose erdvėse, soduose, šiltnamiuose ir kitose sunkiai 
prieinamose vietose. Stabdymo efektyvumą užtikrina diskiniai šlapiojo 
tipo stabdžiai.

• G.40 H, G.50 H: aukščiausios klasės 37 ir 51 AG pajėgumo trakto-
riai su Etapo IIIA/Tier 3 emisijų reikalavimus atitinkančias, skysčiu au-
šinamais dyzeliniais 4 cl. Perkins varikliais, išsiskiriančiais itin mažomis 
valandinėmis darbo sąnaudomis. Efektyviam darbui sunkiausiomis 
sąlygomis skirtas dviejų pakopų oro valytuvas. Transmisija – bepakopė 
hidrostatinė, 3-jų diapazonų. Traktoriai taip pat turi visus varančiuosius 
ratus (4WD), priverstinį mechaninį abiejų tiltų diferencialų blokavimą. 
G.40 H ir  G.50 H modeliai išsiskiria itin galinga hidrauline sistema, tu-
rinčia atskirą siurblį vairavimo sistemai – net ir nedidelių variklio sūkių 

LAMBORGHINI GREEN PRO KOMPAKTINIAI 
TRAKTORIAI
23 – 51 AG  •  3/4 cl. Mitsubishi ir Perkins varikliai  •  Bepakopė hidrostatinė 
transmisija  •  Galimi su saugos lanku ir kabina
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G.23 H G.27 H G.30 H G.35 H G.40 H G.50 H
Variklis Mitsubishi Perkins
Cilindrų skaičius, vnt. 3 3 3 4 4 4
Darbo tūris, l 1,1 1,3 1,3 1,8 2,2 2,2
Didžiausia galia (2000/25/EC ), kW/AG 17/23 20/27 21/29 26,5/36 43/31 37/51
Vardinis sūkių dažnis, min-1 2700 2700 2800 2700 1800 1800
Didžiausias sukimo momentas, Nm 64 79 81 105 131 143
Degalų bako talpa, l 25 25 25 33 60 60
Transmisija Bepakopė hidrostatinė, 2-jų diapazonų Bepakopė hidrostatinė, 3-jų diapazonų
Pastovaus greičio išlaikymas nepriklausomai nuo apkrovos - - -   

Greičių diapazonas, km/val. 0-17 0-17 0-17 0-27 0-28 0-28
Abiejų tiltų diferencialų blokavimas Mechaninis, 100 proc.
Galinis GTV, min-1 540 540 540 540 arba 1000 540 540
Galio GTV valdymas Elektrohidraulinis
Centrinis GTV, min-1 2 000 2 000 2 000 2 000 - -

Centrinio GTV valdymas Elektrohidraulinis - -
Hidraulinė sistema Pastovaus debito su atskiru vairavimo sistemos siurbliu
Galinio keltuvo valdymas Hidromechaninis su poziciniu reguliavimu Hidromechaninis su jėginiu ir poziciniu 

reguliavimu
Siurblio našumas, l/min. 29 29 29 42 55 55
Skirstytuvo sekcijų skaičius gale/centre, vnt. 1/2 1/2 1/2 2/2 2/2 2/2
Galinio hidromechaninio keltuvo keliamoji galia, kg 700 700 700 1 200 1 500 1 500
Priekinio hidromechaninio keltuvo keliamoji galia, kg  (400)  (400)  (400)  (500)  (650)  (650)
Priekinių ratų posūkio kampas, laipsn. 50 50 50 52 52 52
Apsisukimo spindulys, m 1,58 1,58 1,58 1,85 2,50 2,50
Atlenkiamas saugos lankas (ROPS apsauga)      

Kabina, su traktoriaus liemeniu sujungta per elastines jungtis      

Ratų bazė, mm 1 480 1 480 1 480 1 680 1 935 1 935
Gabaritinis ilgis be galinio keltuvo, mm 2 340 2 340 2 340 3 337 3 500 3 500
Priekinių ratų tarvėžė, mm 1 110 1 110 1 110 1 165 1 320 1 320
Galinių ratų tarpvėžė, mm 1 060 1 060 1 060 1 060 1 260 1 260
Mažiausias gabaritinis plotis, mm 1 244 1 244 1 244 1 635 1 740 1 740
Gabaritinis aukštis su saugos lanku, mm 2 280 2 280 2 280 2 400 2 530 2 530
Prošvaisa, mm 300 300 300 323 350 350
Konstrukcinė masė su saugos lankais, kg 1 055 1 055 1 055 1 390 2 068 2 068
Konstrukcinė masė su kabina, kg 1 140 1 140 1 140 1 475 2 140 2 140

-Nenumatyta;  Standartinė įranga;  Papildoma įranga

diapazone vairavimas išlieka lengvas ir toks pat efektyvus. Šiuose trak-
toriuose įrengtas didžiausios, 14,7 kN (1500 kg) galios galinis hidrome-
chaninis keltuvas ir 540 min-1 galinis GTV. Pastarasis valdomas elektro-
hirauliškai.

Hidrostatinė G.40 H ir  G.50 H traktorių transmisija – jautri apkrovai, 
todėl galima nustatyti pastovų važiavimo greitį, kuris išlieka stabilus 
net ir keičiantis darbo sąlygoms. Elektroninė pastovaus greičio nustaty-

mo sistema, priklausomai nuo traktoriaus apkrovos, reguliuoja variklio 
sūkius ir transmisijos perdavimo skaičių (t. y. transmisijos siurblio disko 
pasukimo kampą). Traktoriuose įrengtas 60 l talpos degalų bakas.

Gamintojas siūlo plačią gamą originalių darbinių priedų: vejap-
joves, šlaitines žoliapjoves, rotacinius šepečius, verstuvus, sniego mes-
tuvus, priekinius krautuvus, hidraulinę ekskavatoriaus įrangą, prieka-
bas ir kt.
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• TRG: 2 modeliai 65,1 kW/89 AG ir 73 kW/99 AG su mechanine 
16F/16R transmisija ir mechaniniu arba elektrohidrauliniu reversu e-
drive (mod. 10900), reversiniu valdymu RGS, vairuojamais priekiniais 
ratais, 2,4 t galiniu keltuvu, proporciniu hidraulinės sistemos valdymu 
daugiafunkce svirtele (papildomai) ir elektrohidrauliniu GTV valdymu; 
gali būti su ROPS apsauga (nulenkiamu saugos lanku) arba su uždaro 
tipo kabina (standartine Star Light).

• TTR: 2 modeliai 51 kW/71 AG ir 73 kW/99 AG su mechanine 16F/16R 
arba 32F/32R (su 2-jų pakopų dinaminiu reduktorium) transmisija ir 
mechaniniu arba elektrohidrauliniu reversu e-drive (mod. 10900), re-
versiniu valdymu RGS, vairuojamais priekiniais ratais, 2,4 t galiniu kel-
tuvu, proporciniu hidraulinės sistemos valdymu daugiafunkce svirtele ir 
elektrohidrauliniu GTV valdymu gali būti su ROPS apsauga (nulenkiamu 
saugos lanku) arba padidinto komforto (Extra Comfort) kabina.

Traktoriai gali būti tiek su kabina, tiek be jos, tik su ROPS reikalavi-
mus atitinkančiu saugos lanku. Kabinos gali būti standartinės Star Light 
ir Protector 100, turinčios reguliuojamą viršslėgį bei didelio efektyvumo 
aktyviosios anglies filtrus. Protector 100 total-comfort yra vienintelė 
traktoriams pritaikyta kabina, atitinkanti griežčiausius 4 klasės aplinkos 
užterštumo reikalavimus pagal UNI ES 15695-1, todėl ji pirmiausia reko-
menduojama darbui su augalų apsaugos priemonėmis. Darbui ankštos 
patalpose siūloma Protector S kabina. Su ja traktoriaus gabaritinis 
aukštis neviršija 1,74 m. Visose kabinose įrengti oro kondicionieriai, o 
vietoje mechaninės vairuotojo sėdynės amortizacijos gali būti įrengta 
pneumatinė su automatine lygio kontrole.

Priklausomai nuo modelio, įrengiami trijų gamintojų (Kubota, Yanmar 
arba VM) 4 cl. varikliai, kurių visi, išskyrus 52 kW/71 AG Yanmar modifikaciją –  

ANTONIO CARRARO ERGIT S/ERGIT 100  
SU VAIRUOJAMAIS PRIEKINIAIS RATAIS
70 – 100 AG  •  4 cl. Kubota arba Yanmar variklis  •  Mechaninė 16F/16R arba 
32F/32R Hi-Lo transmisija  •  Reversinė darbo vieta RGS

Italijoje gaminami profesionalaus naudojimo specialiosios paskirties traktoriai, puikiai tinkantys sodininkystės, daržininkystės, šiltnamių 
ūkiams, nepamainomi komunaliniuose, aplinkos priežiūros darbuose. Tai modulinės konstrukcijos traktoriai, kurių centrinis lankstas priekinei 
ir galinei ašims viena kitos atžvilgiu skersine kryptimi leidžia pasisukti 15° kampu. Dėl šio sprendimo traktoriai geriau kopijuoja paviršių, yra 
tolygesnė varančiųjų ratų apkrova (darbo metu priekinės ir galinės ašies apkrova vienoda, t. y. 50:50) ir mažesnis apsisukimo spindulys.

• TGF: 4 modeliai nuo 52 kW/71 AG iki 73 kW/99 AG su mechanine 16F/16R transmisija ir mechaniniu reversu, vairuojamais priekiniais ratais 
ir 2,3-2,4 t galiniu keltuvu; gali būti su ROPS apsauga (nulenkiamu saugos lanku) arba su uždaro tipo kabina (standartine Star Light, žemesne 
Protector S arba specialiąja Protector 100 su reguliuojamu viršlėgiu); visos kabinos yra su oro kondicionieriais.

• TXS: 1 modelis su 52 kW/71 AG varikliu ir mechanine 16F/16R transmisija bei mechaniniu reversu, vairuojamais priekiniais ratais, 2,15 t 
galiniu keltuvu ir proporciniu hidraulinės sistemos valdymu daugiafunkce svirtele (papildomai); gali būti su ROPS apsauga (nulenkiamu saugos 
lanku) arba su uždaro tipo kabina (standartine Star Light). Visi traktoriaus ratai – vienodo dydžio.

• TRX: 3 modeliai nuo 52 kW/71 AG iki 73 kW/99 AG su mechanine 16F/16R transmisija ir mechaniniu arba elektrohidrauliniu reversu e-drive 
(mod. 10900), reversiniu valdymu RGS, vairuojamais priekiniais ratais, 2,15-2,4 t galiniu keltuvu ir proporciniu hidraulinės sistemos valdymu 
daugiafunkce svirtele (papildomai); gali būti su ROPS apsauga (nulenkiamu saugos lanku) arba su uždaro tipo kabina (standartine Star Light). 
Visi traktoriaus ratai – vienodo dydžio.
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su turbokompresoriniu pripūtimu. Visi varikliai atitinka 
Etapo IIIA/Tier 3 taršos reikalavimus. Galingiausiuose 
Kubota varikliuose gali būti įrengta reversinė ventiliato-
riaus pavara Cleanfix, leidžianti nuotoliniu būdu nupūsti 
ant aušintuvų susikaupusius nešvarumus, dulkes. 

Transmisija – mechaninė visiškai sinchronizuota 
16F/16R pavarų dėžė su mechaniniu 2-jų pakopų 
reduktorium (leidžiančiu pavaras perjungti eigoje) ir 
mechaniniu reversu. Kai kuriuose modeliuose papildo-
mai galimas elektrohidraulinis reversas ir mechaninė 
32F/32R pavarų dėžė su 2-jų pakopų dinaminiu reduk-
torium Hi-Lo. Didžiausias traktoriaus greitis – 40 km/val.

Ergit 100 serijos traktoriuose įrengiamas gali-
nis hidromechaninis arba elektrohidraulinis, 2,3 
arba 2,4 t klasės galinis keltuvas. Papildomai keltu-
vas gali turėti jėginį, pozicinį ir mišrų dirbimo gylio 
reguliavimą su aktyviųjų švytavimų slopinimo siste-
ma (mod. TRX ir TRG 10900). Hidraulinė sistema – 
pastovaus debito, jautri apkrovai. Kai kuriuose mod-
eliuose hidraulinę sistemą sudaro du atskiri kontūrai 
su atskirais alyvos siurbliais. Bazinėje įrangoje - 1 arba 
2 sekcijų skirstytuvas su tiesiogine alyvos grąžinimo 
linija. Papildomai 1 sekcijos skirstytuvas kartu su kel-
tuvu gali būti įrengta traktoriaus priekyje.

Traktoriams suteikiama 24 mėn. bazinė garantija, 
kuri mašiną įsigyjant arba bet kada jos eksploatacijos 
metu gali būti pratęsta iki 48 mėn.

Ergit S/Ergit 100 (modulinė liemens konstrukcija, vairuojama pasukant priekinius ratus)

TGF 9900 TGF 10900 TX 7800 S
TRX 7800 S TTR 7800 TRX 10900

TRG 10900 TTR 7800 TTR 10900

Variklis Kubota Yanmar Kubota Yanmar Kubota
Cilindrų skaičius, vnt. 4 4 4 4 4 4 4
Darbo tūris, l 3,8 3,8 3,3 3,3 3,8 3,3 3,8
Didžiausia galia (97/68 EC ), kW/AG 65,1/89 73/99 52/71 52/71 73/99 52/71 73/99
Didžiausias variklio sūkių dažnis, min-1 2600 2600 2500 2500 2600 2500 2600
Didžiausias sukimo momentas prie variklio sūkių, 
Nm/min-1 285/1600 320/1600 236/1600 236/1600 320/1600 236/1600 320/1600

Degalų bako talpa, l 50 50 50 50 50 50 50
Reversinis ventiliatorius Cleanfix -  - -  - 

Transmisija
2-jų diapazonų mechaninė 16F/16R su mechaniniu 2-jų pakopų 

reduktorium, leidžiančiu perjungti pavaras eigoje
16F/16R arba 32F/32R* Hi-Lo

Reversas Mechaninis Mechaninis Mechaninis Mechaninis/Elektrohidraulinis*
Greičių diapazonas, km/val. 0,25-40 0,25-40 0,25-40 0,25-40 0,25-40 Iki 40 Iki 40
Vairavimo sistema Hidrostatinė su 2 HC, vairuojami priekiniai ratai
Galinis GTV, min-1 540/540E/sinchroninis, valdymas – hidromechaninis (TRG ir TTR – elektrohidraulinis)
Priekinis GTV, 1000 min-1 - - - - - - -
Hidraulinė sistema Pastovaus debito, jautri apkrovai
Alyvos siurbliai, vnt. 1 2 1 1 2 2 2
Skirstytuvo sekcijos gale/priekyje*, vnt. 1-2*/1* 2/1* 1-2*/1* 1-2*/1* 2/1* 2/1* 2/1*
Galinis hidromechaninis keltuvas       

Galinio hidromechaninio keltuvo keliamoji galia, kg 2400 2400 2150 2400 2400 2400 2400
Priekinis hidromechaninis keltuvas       

Atlenkiamas saugos lankas (ROPS apsauga)       

Kabina Star Light/Extra Comfort (tik TTR)       

Kabina Protector S (traktoriaus aukštis 1,74 m)  - - - - - -
Kabina Protector 100 total-comfort (su reguliuojamu 
viršslėgiu)

  - - - - -

Reversinis valdymas RGS - - -/ (TRX)    

Sėdynė su pneumatine amortizacija       

Gabaritinis ilgis, mm 3555 3555 3393
TRX: 3440
TRG: 3540

TRX: 3440
TRG: 3540

n. d. n. d.

Gabaritinis aukštis su saugos lanku, mm 2325-2400 2325-2400 2272-2371
TRX: 2310-2405
TRG: 2430-2485

TRX: 2310-2405
TRG: 2430-2485

n. d. n. d.

Gabaritinis aukštis su Star Light/Extra Comfort (tik 
TTR) kabina, mm

2070-2145 2070-2145 2132-2227
TRX: 2100-2195
TRG: 2270-2325

TRX: 2100-2195
TRG: 2270-2325

n. d. n. d.

Gabaritinis aukštis su Protector S/100 kabina, mm 1740-1830 1740-1830 - - - - -

Gabaritinis plotis, mm 1330-1660 1330-1660 1380-1690
TRX: 1380-1730
TRG: 1415-1470

TRX: 1380-1730
TRG: 1415-1470

n. d. n. d.

Prošvaisa, mm 185-330 185-330 286-330
TRX: 240-335
TRG: 355-410

TRX: 240-335
TRG: 355-410

n. d. n. d.

Konstrukcinė masė su saugos lankais, kg 2160-2340 2160-2340
TX: 2070-2170

TRX: 2080-2180
TRX: 2100-2200
TRG: 2210-2390

TRX: 2100-2200
TRG: 2210-2390

2150-2340 2150-2340

Konstrukcinė masė su kabina, kg 2320-2520 2320-2520
TX: 2210-2310

TRX: 2220-2320
TRX: 2175-2275
TRG: 2280-2420

TRX: 2175-2275
TRG: 2280-2420

2280-2470 2280-2470

- Nenumatyta;  Standartinė įranga;  Papildoma įranga
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Priklausomai nuo modelio, įrengiami dviejų gamintojų (Yanmar 
arba VM) 3 arba 4 cl. varikliai, kurių visi, išskyrus 52 kW/71 AG Yanmar 
modifikaciją – su turbokompresoriniu pripūtimu. Visi varikliai atitin-
ka Etapo IIIA/Tier 3 taršos reikalavimus. Galingiausiuose Yanmar ir VM 
varikliuose gali būti įrengta reversinė ventiliatoriaus pavara Cleanfix, 
leidžianti nuotoliniu būdu nupūsti ant aušintuvų susikaupusius nešva-
rumus, dulkes. 

Transmisija – mechaninė visiškai sinchronizuota 16F/16R pavarų 
dėžė su mechaniniu 2-jų pakopų reduktorium (leidžiančiu pavaras per-
jungti eigoje) ir mechaniniu reversu. Didžiausias traktoriaus greitis – 40 
km/val. Priekinio tilto (4WD) ir galinio (papildomai – ir priekinio) dife-
rencialo blokavimas – priverstinis, elektrohidraulinis.

Ergit 100 serijos traktoriuose įrengiamas galinis hidromechaninis 
2,4 t klasės galinis keltuvas. Hidraulinė sistema – pastovaus debito, 
jautri apkrovai. SRX modeliuose hidraulinę sistemą sudaro du atskiri 
kontūrai su atskirais alyvos siurbliais. Bazinėje įrangoje – 1, 2 arba 3 
sekcijų skirstytuvas su tiesiogine alyvos grąžinimo linija. Papildomai 
1 arba 2 sekcijų skirstytuvas kartu su keltuvu gali būti įrengtas trak-
toriaus priekyje.

Traktoriams suteikiama 24 mėn. bazinė garantija, kuri mašiną įsigy-
jant arba bet kada jos eksploatacijos metu gali būti pratęsta iki 48 mėn.

ANTONIO CARRARO ERGIT S/ERGIT 100, MODULINĖS 
KONSTRUKCIJOS, SU PASUKAMA PRIEKINE DALIMI
70 – 100 AG  •  4 cl. Kubota, Yanmar arba VM variklis  •  Mechaninė 16F/16R  
arba 32F/32R transmisija  •  Reversinė darbo vieta RGS

Italijoje gaminami profesionalaus naudojimo specialiosios paskirties traktoriai, puikiai tinkantys sodininkystės, daržininkystės, šiltnamių 
ūkiams, nepamainomi komunaliniuose, aplinkos priežiūros darbuose. Tai modulinės konstrukcijos traktoriai, kurių centrinis lankstas priekinei ir 
galinei ašims viena kitos atžvilgiu skersine kryptimi leidžia pasisukti 15° kampu. Dėl šio sprendimo traktoriai geriau kopijuoja paviršių, yra toly-
gesnė varančiųjų ratų apkrova (darbo metu priekinės ir galinės ašies apkrova vienoda, t. y. 50:50) ir mažesnis apsisukimo spindulys.

Gaminamos dvi šios serijos traktorių modifikacijos:
• SX: 2 modeliai 52 kW/71 AG ir 64 kW/87 AG su mechanine 16F/16R transmisija ir mechaniniu reversu, 2,42 t galiniu keltuvu; gali būti su 

ROPS apsauga (nulenkiamu saugos lanku) arba su uždaro tipo kabina (standartine Star Light). Traktorius vairuojamas pasukant priekinę dalį 
galinės atžvilgiu.

• SRX: 3 modeliai nuo 51,5 kW/70 AG iki 70 kW/95 AG su mechanine 16F/16R transmisija ir mechaniniu reversu arba elektrohidrauliniu 
reversu e-drive, reversiniu valdymu RGS, 2,4 t galiniu keltuvu; gali būti su ROPS apsauga (nulenkiamu saugos lanku) arba su uždaro tipo kabina 
(standartine Star Light). Traktorius vairuojamas pasukant priekinę dalį galinės atžvilgiu.

Traktoriai gali būti tiek su Star Light klasės kabina, tiek be jos, tik su ROPS reikalavimus atitinkančiu saugos lanku. Su kabina traktoriaus gaba-
ritinis aukštis siekia 2,09-2,25 m. Kabinoje įrengtas oro kondicionierius, o vietoje mechaninės vairuotojo sėdynės amortizacijos gali būti įrengta 
pneumatinė su automatine lygio kontrole.
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Ergit S/Ergit 100 (modulinė liemens konstrukcija, vairuojama pasukant priekinę dalį)

SX 7800 S SX 9400 S SRX 8400 SRX 9800 SRX 10400

Variklis Yanmar VM VM Yanmar VM

Cilindrų skaičius, vnt. 4 4 3 4 4

Darbo tūris, l 3,3 3,0 2,2 3,3 3,0

Didžiausia galia (97/68 EC ), kW/AG 52/71 64/87 51,5/70 64/87 70/95

Didžiausias variklio sūkių dažnis, min-1 2500 2600 2300 2500 2600

Didžiausias sukimo momentas prie variklio sūkių, Nm/min-1 236/1600 380/1000 255/1650 286,7/1850 420/1000

Degalų bako talpa, l 50 50 50 50 50

Reversinis ventiliatorius Cleanfix - - -  

Transmisija
2-jų diapazonų mechaninė 16F/16R su mechaniniu 2-jų pakopų reduktorium, leidžiančiu 

perjungti pavaras eigoje

Reversas Mechaninis Mechaninis/Elektrohidraulinis*

Greičių diapazonas, km/val. 0,25-40 0,25-40 0,25-40 0,25-40 0,25-40

Vairavimo sistema Hidrostatinė su 2 HC, vairuojama pasukant priekinę dalį galinės atžvilgiu

Galinis GTV, min-1 540/540E/sinchroninis, valdymas –elektrohidraulinis

Priekinis GTV, 1000 min-1 - -   

Hidraulinė sistema Pastovaus debito, jautri apkrovai

Alyvos siurbliai, vnt. 1 1 2 2 2

Skirstytuvo sekcijos gale/priekyje*, vnt. 1-2*/- 1-2*/- 3/2* 3/2* 3/2*

Galinis hidromechaninis keltuvas     

Galinio hidromechaninio keltuvo keliamoji galia, kg 2420 2420 2400 2400 2400

Priekinis hidromechaninis keltuvas - -   

Atlenkiamas saugos lankas (ROPS apsauga)     

Kabina Star Light     

Kabina Protector S (traktoriaus aukštis 1,74 m) - - - - -

Kabina Protector 100 total-comfort (su reguliuojamu viršslėgiu) - - - - -

Reversinis valdymas RGS - -   

Sėdynė su pneumatine amortizacija     

Gabaritinis ilgis, mm 3465 3465 3500 3500 3500

Gabaritinis aukštis su saugos lanku, mm 2308-2364 2308-2364 2220-2295 2220-2295 2220-2295

Gabaritinis aukštis su Star Light kabina, mm 2180-2295 2180-2295 2090-2165 2090-2165 2090-2165

Gabaritinis aukštis su Protector S/100 kabina, mm - - - - -

Gabaritinis plotis, mm 1060-1285 1060-1285 1060-1285 1060-1285 1060-1285

Prošvaisa, mm 278-395 278-395 180-255 180-255 180-255

Konstrukcinė masė su saugos lankais, kg 2165 2135 1960 2125 2070

Konstrukcinė masė su kabina, kg 2255 2255 2100 2260 2240

- Nenumatyta;  Standartinė įranga;  Papildoma įranga
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Traktoriuose įrengta originalios konstrukcijos bepakopė hidrostati-
nė 0-40 km/val. transmisija, TRH modelyje turinti 4, o SRH – 2 diapazo-
nus. Reversas – elektrohidraulinis e-drive.

Šių modelių traktoriuose įrengiamas galinis hidromechaninis 2,3 
arba 2,4 t klasės galinis keltuvas su jėginiu/poziciniu/mišriu dirbimo 
gylio reguliavimu (mod. TRH). Hidraulinė sistema – pastovaus debito, 
jautri apkrovai. Ją sudaro du atskiri kontūrai su individualiais alyvos si-
urbliais. Bazinėje įrangoje – 2 sekcijų skirstytuvas su tiesiogine alyvos 
grąžinimo ir tiekimo linijomis. Papildomai gale gali būti įrengta 3-ia 
skirstytuvo sekcija, o priekyje - 1-os sekcijos skirstytuvas kartu su hidro-
mechaniniu keltuvu.

Traktoriams suteikiama 24 mėn. bazinė garantija, kuri mašiną įsigy-
jant arba bet kada jos eksploatacijos metu gali būti pratęsta iki 48 mėn.

ANTONIO CARRARO ERGIT S/ERGIT 100  
SU BEPAKOPE HIDROSTATINE TRANSMISIJA
90 AG  •  4 cl. Yanmar variklis  •  0-40 km/val. transmisija  •  Reversinė  
darbo vieta RGS

Italijoje gaminami profesionalaus naudojimo specialiosios paskirties, modulinės konstrukcijos traktoriai, puikiai tinkantys sodininkystės, 
daržininkystės, šiltnamių ūkiams, nepamainomi komunaliniuose, aplinkos priežiūros darbuose. Šių traktorių centrinis lankstas priekinei ir galinei 
ašims viena kitos atžvilgiu skersine kryptimi leidžia pasisukti 15° kampu. Dėl šio sprendimo traktoriai geriau kopijuoja paviršių, yra tolygesnė 
varančiųjų ratų apkrova (darbo metu priekinės ir galinės ašies apkrova vienoda, t. y. 50:50) ir mažesnis apsisukimo spindulys.

Gaminamos dvi šios serijos traktorių modifikacijos:
• TRH: 64 kW/87 AG modelis su bepakope hidrostatine 4-ių diapazonų 0-40 km/val. transmisija ir elektrohidrauliniu reversu e-drive, re-

versiniu valdymu RGS, 2,1 t galiniu keltuvu ir proporciniu hidraulinės sistemos valdymu daugiafunkce svirtele (papildomai); gali būti su ROPS 
apsauga (nulenkiamu saugos lanku) arba su uždaro tipo kabina (standartine Star Light). Priekinio tilto (4WD) ir galinio (papildmai – ir priekinio) 
diferencialo blokavimas – priverstinis, elektrohidraulinis. Traktorius vairuojamas pasukant priekinius ratus.

• SRH: 64 kW/87 AG modelis su bepakope hidrostatine 2-jų diapazonų 0-40 km/val. transmisija ir elektrohidrauliniu reversu e-drive, re-
versiniu valdymu RGS, 2,3 t galiniu keltuvu ir proporciniu hidraulinės sistemos valdymu daugiafunkce svirtele (papildomai); gali būti su ROPS 
apsauga (nulenkiamu saugos lanku) arba su uždaro tipo kabina (standartine Star Light). Priekinio tilto (4WD) ir galinio (papildmai – ir priekinio) 
diferencialo blokavimas – priverstinis, elektrohidraulinis. Traktorius vairuojamas pasukant priekinę dalį galinės atžvilgiu. 
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Ergit S/Ergit 100 (modulinė liemens konstrukcija, bepakopė hidrostatinė transmisija)

TRH 9800 SRH 9800 Infinity

Variklis Yanmar Yanmar

Cilindrų skaičius, vnt. 4 4

Darbo tūris, l 3,3 3,3

Didžiausia galia (97/68 EC ), kW/AG 64/87 64/87

Didžiausias variklio sūkių dažnis, min-1 2500 2500

Didžiausias sukimo momentas prie variklio sūkių, Nm/min-1 286,7/1850 286,7/1850

Degalų bako talpa, l 60 60

Reversinis ventiliatorius Cleanfix  

Transmisija Bepakopė hidrostatinė, 4-ių diapazonų Bepakopė hidrostatinė, 2-jų diapazonų

Reversas Elektrohidraulinis

Greičių diapazonas, km/val. 0-40 0-40

Vairavimo sistema
Hidrostatinė su 2 HC, vairuojama pasukant 

priekinius ratus
Hidrostatinė su 2 HC, vairuojama pasukant 

priekinę dalį galinės atžvilgiu

Galinis GTV, min-1 540/540E/sinchroninis, valdymas –elektrohidraulinis

Priekinis GTV, 1000 min-1 - -

Hidraulinė sistema Pastovaus debito, jautri apkrovai

Alyvos siurbliai, vnt. 2 2

Skirstytuvo sekcijos gale/priekyje*, vnt. 2-3*/1* 2-3*/1*

Galinis hidromechaninis keltuvas  

Galinio hidromechaninio keltuvo keliamoji galia, kg 2400 2300

Priekinis hidromechaninis keltuvas  

Atlenkiamas saugos lankas (ROPS apsauga)  

Kabina Star Light  

Kabina Protector S - -

Kabina Protector 100 total-comfort (su reguliuojamu viršslėgiu) - -

Reversinis valdymas RGS  

Sėdynė su pneumatine amortizacija  

Gabaritinis ilgis, mm 3505 3630

Gabaritinis aukštis su saugos lanku, mm 2320 2225-2295

Gabaritinis aukštis su Star Light kabina, mm 2135 2090-2165

Gabaritinis aukštis su Protector S/100 kabina, mm - -

Gabaritinis plotis, mm 1380-1730 1060-1285

Prošvaisa, mm 240-335 180-255

Konstrukcinė masė su saugos lankais, kg 2170 2135

Konstrukcinė masė su kabina, kg 2325 2325

- Nenumatyta;  Standartinė įranga;  Papildoma įranga
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• Mach 4: vikšrinis 64 kW/87 AG pajėgumo traktorius su vikšriniais 
varytuvais vietoje visų ratų; transmisija – mechaninė pakopinė 16F/16R 
su 2-jų pakopų mechaniniu arba dinaminiu (Hi-Lo) reduktorium, me-
chaniniu arba elektrohidrauliniu e-drive reversu, galinga pastovaus de-
bito hidrauline sistema, kurios valdymui gali būti įrengta daugiafunkcė 
proporcinio valdymo svirtelė; gali būti su ROPS apsauga (nulenkiamu 
saugos lanku) arba su uždaro tipo kabina (standartine Star Light). Prie-
kinio tilto (4WD) ir galinio (papildmai – ir priekinio) diferencialo bloka-
vimas – priverstinis, elektrohidraulinis. Traktorius vairuojamas pasukant 
priekinę dalį galinės atžvilgiu, įrengtas reversinis valdymas RGS su 180° 
kampu apsukama darbo vieta.

Mach 2/Mach 4 traktoriuose įrengiamas galinis hidromechaninis 
arba elektrohidraulinis, 2,3 arba 2,4 t klasės galinis keltuvas su jėginiu/
poziciniu/mišriu dirbimo gylio reguliavimu (papildomai). Hidraulinė sis-
tema – pastovaus debito, jautri apkrovai. Ją sudaro du atskiri kontūrai su 
individualiais alyvos siurbliais. Bazinėje įrangoje – 2 sekcijų skirstytuvas 
su tiesiogine alyvos grąžinimo ir tiekimo linijomis. Papildomai gale gali 
būti įrengtos 4-ios skirstytuvo sekcijos, o priekyje – dvi, kartu su hidro-
mechaniniu keltuvu ir 1000 min-1 GTV.

Traktoriams suteikiama 24 mėn. bazinė garantija, kuri mašiną įsigy-
jant arba bet kada jos eksploatacijos metu gali būti pratęsta iki 48 mėn.

ANTONIO CARRARO MACH 4/MACH 2  
SU VIKŠRINE IR PUSIAU VIKŠRINE VAŽIUOKLE
90 AG  •  4 cl. Yanmar variklis  •  Mechaninė 16F/16R transmisija su  
2-jų pakopų reduktorium  •  Reversinė darbo vieta RGS

Italijoje gaminami profesionalaus naudojimo specialiosios paskirties, pusiau vikšriniai ir vikšriniai traktoriai. Tai vienintelis gamintojas šiame 
galios segmente siūlantis traktorius armuotos gumos vikšrais, užtikrinančiais itin aukštas traukos charakteristikas, o dėl žemo masės centro – 
išskirtinį stabilumą dirbant šlaituose.

Šių traktorių centrinis lankstas priekinei ir galinei ašims viena kitos atžvilgiu skersine kryptimi leidžia pasisukti 15° kampu. Dėl šio sprendimo 
traktoriai geriau kopijuoja paviršių, yra tolygesnė varytuvų apkrova (darbo metu priekinės ir galinės ašies apkrova vienoda, t. y. 50:50) ir mažesnis 
apsisukimo spindulys. Kiekvieno rato vikšrinė važiuoklė taip pat gali svyruoti išilgine kryptimi apie varančiąją ašį: 11° į priekį ir 8° atgal. Ši savybė 
užtikrina ne tik geriausią klasėje reljefo kopijavimą, bet ir nepralenkiamas traukos savybes.

Gaminamos dvi Mach serijos traktorių modifikacijos:
• Mach 2: pusiau vikšrinis 64 kW/87 AG pajėgumo traktorius su vikšriniais varytuvais vietoje galinių ratų; transmisija – mechaninė pakopinė 

16F/16R su 2-jų pakopų mechaniniu arba dinaminiu (Hi-Lo) reduktorium, mechaniniu arba elektrohidrauliniu e-drive reversu, galinga pastovaus de-
bito hidrauline sistema, kurios valdymui gali būti įrengta daugiafunkcė proporcinio valdymo svirtelė; gali būti su ROPS apsauga (nulenkiamu saugos 
lanku) arba su uždaro tipo kabina (standartine Star Light). Priekinio tilto (4WD) ir galinio (papildmai – ir priekinio) diferencialo blokavimas – privers-
tinis, elektrohidraulinis. Traktorius vairuojamas pasukant priekinius ratus, įrengtas reversinis valdymas RGS su 180° kampu apsukama darbo vieta.
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Mach 2 Mach 4

Važiuoklė Pusiau vikšrinė Vikšrinė

Variklis Yanmar Yanmar

Cilindrų skaičius, vnt. 4 4

Darbo tūris, l 3,3 3,3

Didžiausia galia (97/68 EC ), kW/AG 64/87 64/87

Didžiausias variklio sūkių dažnis, min-1 2500 2500

Didžiausias sukimo momentas prie variklio sūkių, Nm/min-1 286,7/1850 286,7/1850

Degalų bako talpa, l 50 50

Reversinis ventiliatorius Cleanfix  

Transmisija 2-jų diapazonų mechaninė 16F/16R su mechaniniu arba dinaminiu* (Hi-Lo) 2-jų pakopų reduktorium

Reversas Mechaninis (elektrohidraulinis*)

Greičių diapazonas, km/val. 0-35 0-40

Vairavimo sistema
Hidrostatinė su 2 HC, vairuojama pasukant 

priekinius ratus
Hidrostatinė su 2 HC, vairuojama pasukant 

priekinę dalį galinės atžvilgiu

Galinis GTV, min-1 540/540E/sinchroninis, valdymas –elektrohidraulinis

Priekinis GTV, 1000 min-1 - 

Hidraulinė sistema Pastovaus debito, jautri apkrovai

Alyvos siurbliai, vnt. 2 2

Skirstytuvo sekcijos gale/priekyje*, vnt. 2-3*/1* 2-4*/1-2*

Galinis hidromechanininis keltuvas  

Galinio  hidromechanininio keltuvo keliamoji galia, kg 2300 2400

Priekinis elektrohidraulins keltuvas - 

Atlenkiamas saugos lankas (ROPS apsauga)  

Kabina Star Light  

Kabina Protector S - -

Kabina Protector 100 total-comfort (su reguliuojamu viršslėgiu) - -

Reversinis valdymas RGS  

Sėdynė su pneumatine amortizacija  

Gabaritinis ilgis, mm 3500-3550 3523

Gabaritinis aukštis su saugos lanku, mm 2420 2365

Gabaritinis aukštis su Star Light kabina, mm 2195 2185

Gabaritinis aukštis su Protector S/100 kabina, mm - -

Gabaritinis plotis, mm 1475 1300

Prošvaisa, mm 335 325

Konstrukcinė masė su saugos lankais, kg 2950 3050

Konstrukcinė masė su kabina, kg 3100 3200

- Nenumatyta;  Standartinė įranga;  Papildoma įranga
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Deutz-Fahr C9000-ąją seriją sudaro dvi skirtingo laidumo mašinos C9205TS ir C9206TS, kurios abi turi darbui kalvotose vietovėse pritaikytas 
modifikacijas TSB (Balance). Esant specialiems poreikiams gali būti įrengta pusiau vikšrinė važiuoklė.

Didelio laidumo kombainai gaminami Kroatijoje. Mašinų estetiniai ir ergonominiai sprendimai, tradiciškai visiems Deutz-Fahr, įgyvendinti 
Džiudžaro (Giugiaro) studijoje.

Operatoriaus darbo patogumui – išskirtinis dėmesys. Naujai suprojektuota Commander Cab V kabina turi 180° kampu išlenktą artemalinį 
priekinį stiklą. Gerą matomumą užtikrina pasirenkamos trijų lygių apšvietimo prietaisų kombinacijos, trys vaizdo kameros, leidžiančios matyti 
360° vaizdą aplink kombainą. Vairuotojo sėdynė su automatine, priklausomai nuo operatoriaus masės, amortizacijos sistema.

Svarbiausieji valdikliai sutelkti daugiafunkcėje svirtelėje: pjaunamosios ir lenktuvų pakėlimas/nuleidimas, kampinis pjaunamosios regulia-
vimas, pjovimo kampo nustatymas ir lenktuvų reversas. Visų kombaino sistemų stebėsenai ir reguliavimui skirti du atskiri valdymo terminalai, 
išdėstyti bendroje valdymo konsolėje CCM. Lengvai skaitomuose prietaisuose pateikiama išsami informacija, pradedant alyvos temperatūra 
hidraulinėje sistemoje, baigiant degalų ir tirpalo AdBlue kiekiu atskirose talpose. Parametrų nuostatos keičiamos membranine klaviatūra, kuriai 
nepavojingos dulkės ir drėgmė, ją lengva prižiūrėti.

Kombainuose galimos 4,80 – 9,00 m pločio originalios Deutz-Fahr ir 5,00 – 9,00 m pločio Biso VX Varicrop pjaunamosios su reguliuojamo ilgio 
dugnu. Deutz-Fahr pjaunamosiose gali būti įrengti našūs bei efektyvūs Shumacher pjovimo aparatai. Analogiški pjovimo aparatai gali būti naudo-
jami ir Biso pjaunamosiose ir, kas labai svarbu, įprastinis pjovimo aparatas pastarosiose gali būti pakeistas Shumacher mazgu bet kada ateityje – visi 
tvirtinimo elementai yra numatyti iš anksto. Shumacher pjovimo aparatas gali būtų įprastinėmis, pasyviomis peiliukų atramomis arba aktyviomis, 

kuomet dalgio peiliukai remiasi ne į trinties plokšteles, o į ritinėlius. Rie-
dėjimo trinties nuostoliai yra daug mažesni už slydimo trinties nuostolius, 
todėl toks pjovimo aparatas yra efektyviausias iš šiandien naudojamų.

Pjaunamosios lenktuvai gali būti su plastikiniais (Deutz-Fahr) arba iš 
spyruoklinio plieno pagamintais pirštais. Lenktuvų pavara taip pat skir-
tinga: elektrinė (Deutz-Fahr) arba hidraulinė (Biso). Tačiau abejais atvejais 
lenktuvų sūkių dažnį galima sinchronizuoti su kombaino važiavimo greičiu.

Deutz-Fahr ir Biso pjaunamosiose įengtas automatinis pjovimo 
aukščio reguliavimas ir reljefo kopijavimas. Tiksliam automatiniam pjau-
namosios valdymui numatyta visa eilė jutiklių: prie nuožulniojo trans-
porterio, pjaunamosios apačioje, šonuose ir kėlimo hidrocilindruose. 
Visuose kombainuose su 5 arba 6 klavišiniais kratikliais įrengiami trys kė-
limo hidrocilindrai, o su platesnėmis ir kukurūzams nuimti skirtose pjau-
namosiomis, jų gali būti keturi. Automatinė reljefo kopijavimo skersine 
kryptimi sistema AutoControl (Deutz-Fahr) efektyviai kopijuoja paviršių 
reljefui kintant iki 14 proc., o TSB (Balance) modifikacijose – iki 20 proc.

Deutz-Fahr C9000 serijos kombainuose įrengta 3-jų būgnų kūlimo-
separavimo sistema. Nuožulniojo transporterio priekyje tolygiam masės 
padavimui ir dideliam laidumui užtikrinti sumontuotas pirštinis būgnas. 
Šiems tikslams įgyvendinti transporterio lystelės išdėstytos šachma-
tiškai, o jo pavaroje naudojamos dvi arba trys grandinės. Nuožulniojo 
transporterio reversas – hidraulinis.

Didelio, 0,6 m skersmens kūlimo būgnas su 8-iais spragilais dėl dide-
lio inercijos momento užtikrina tolygų masės tiekimą ir mažiau reaguoja į 
perkrovas. Didesni darbiniai sūkiai turi didelę įtaką masės tiekimo tolygu-
mui, o sūkių dažnio reguliavimas plačiame diapazone (420 - 1250 min-1, 
su papildomu reduktoriumi – 210 – 625  min-1; iki 120.000 kirčių per 
minutę) – kūlimo efektyvumui nepriklausomai nuo pjūties sąlygų.

Kūlimo būgno pobūgnis būgną gaubia 121° kampu. Tarpas tarp 
būgno ir pobūgnio reguliuojamas elektriškai, priekyje ir gale atskirai. 
Deutz-Fahr vienintelis rinkoje siūlo segmentinį, iš 3-jų dalių sudarytą 
kūlimo būgno pobūgnį, turinčių skirtingus tarpus tarp lystelių. Surenka-

DEUTZ-FAHR C9000-OJI SERIJA
Didelio laidumo kombainai  •  3-jų būgnų kūlimo-separavimo  
sistema  •  5 arba 6 klavišiniai kratikliai  •  350 ir 400 AG
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mo pobūgnio segmentai gali turėti 11, 14 ir 22 mm dydžio tarpus, kurie 
pasirenkami priklausomai nuo darbo sąlygų: nuimant sausus javus – 11, 
14 ir 22 mm, esant didesniam drėgniui – 14, 14 ir 22 mm.

0,59 m skersmens rotorinis šiaudų separatorius su 10-ia dantų eilių 
kombaino laidumą padidina iki 20 proc. Atstumas tarp rotorinio šiaudų 
separatoriaus dantų ir pobūgnio taip pat keičiamas. Elektriškai galima 
pasirinkti vieną iš penkių fiksuotų būgno padėčių, nuo 25 (intensyviau-
sia separacija) iki 65 mm, kuomet nuimant labai sausus ir trapius javus 
siekiama kuo mažiau trupinti šiaudus.

5-ių arba 6-ių klavišų kombainuose klavišiniai kratikliai – atviro tipo. 
Alkūninį veleną su kratikliais jungia ilgaamžiai, neaptarnaujami rutuli-
niai guoliai. Patys kratikliai – 4-ių kaskadų, kurių pirmoji, siekiant užti-
krinti efektyviausią masės judėjimą ir separaciją – aukščiausia.

Dvikaskadį C9000 serijos kombaino valytuvą sudaro išimama  
1,85 m ilgio kratomoji lenta su reguliuojamu trumpuoju sietu, užtikri-
nanti pirminę separaciją, ir du elektriškai reguliuojami (papildomai) sie-
tai: viršutinis bei apatinis. Viršutinis sietas turi reguliuojamą ilgintuvą, 
kuriuo įtakojamas masės grąžinimas perkūlimui. Siekiant neapkrauti 
kombaino kuliamosios masė grąžinama ant kratomosios lentos. 0,4 m 
skersmens valytuvo tiesiasrautis turbininis ventiliatorius, turintis 44-ias 
mentes, užtikrina galingą ir tolygų oro srautą visame plotyje. 

Kombainuose įrengtas naujos kartos, Mercedes-Benz (MTU) 6R1000 
serijos, 6 cl., 7,7 l darbo tūrio variklis, atitinkantis Etapo IV/Tier 4f taršos 
reikalavimus. Variklyje įrengta išorinė kenksmingų deginių emisijos ma-
žinimo priemonė – SCR katalizatorius, kurio darbui naudojamas tirpalas 
AdBlue. Degalų bako talpa 750 l, AdBlue bako – 85 l.

Kombaino galios perdava sukonstruota taip, kad diržai gaubtų ne 
mažiau kaip 2/3 skriemulio – didesnis kontaktinio paviršiaus plotas ma-
žina diržų buksavimą ir leidžia perduoti didesnę galią.

Transmisija – 4-ių pavarų hidrostatinė, apimanti greičių diapazoną 
nuo 0 iki 30 km/val. Nepriklausomai nuo kombaino modifikacijos, 2WD 
arba 4WD, galinė ašis sustiprinta, su 60 mm skersmens ratų stebulėmis.

C9205TS/C9205TSB C9206TS/C9206TSB
Pjaunamoji

Deutz-Fahr pjaunamųjų pločiai, m 4,80; 5,40; 6,30; 7,20 5,40; 7,20; 9,0
Biso VX Varicrop pjaunamųjų pločiai, m 5,00; 5,50; 6,50; 7,50 5,00; 5,50; 6,50; 7,50; 8,00; 9,00
Automatinis pjaunamosios pjovimo aukščio ir reljefo kopijavimas AutoControl  

Elektrohidraulinis pjovimo aukščio reguliavimas nuo -300 iki +1370 mm  
(Deutz-Fahr pjaunamosioms)

 

Pirštinis tiekimo būgnas priešais nuožulnųjį transporterį  

Shumacher pjovimo aparatas, Deutz-Fahr/Biso VX Varicrop  jaunamoji / /

Lenktuvų pavara, Deutz-Fahr/Biso VX Varicrop  pjaunamoji Elektrinė/Hidraulinė Elektrinė/Hidraulinė
Lenktuvų sūkių ir kombaino važiavimo greičio sinchronizavimas, Deutz-Fahr/Biso VX Varicrop  
pjaunamoji

/ /

Kūlimo-separavimo sistema
Būgnų skaičius 3 3
Kūlimo būgno skersmuo, mm 600 600
Kūlimo būgno plotis, mm 1270 1521
Pobūgnio gaubimo kampas, laipsn. 121 121
Atmušimo būgno skersmuo, mm 400 400
Pobūgnio ilgintuvas  

Rotorinis šiaudų separatorius Turbo Separator  

Rotorinio šiaudų separatoriaus skersmuo, mm 590 590
Bendras aktyvus separacijos plotas, m² 1,92 2,30
Kratiklių skaičius 5 6
Kratiklių kaskadų skaičius 4 4
Kratiklių plotas, m² 5,60 6,70
Bendras separacijos plotas, m² 7,36 8,80

Valytuvas
Kratomosios lentos su trumpuoju sietu plotas, m² 0,99 1,18
Bendras sietų, viršutinio ir apatinio, plotas, m² 4,28 5,13
Bendras valytuvo plotas, m² 5,28 6,32
Ventiliatoriaus tipas Tiesiasrautis turbininis, 480-980 min-1

Grąžinimo sistema Nepriklausomo tipo, iš abiejų kratomosios lentos pusių
Grūdų bunkeris ir iškrovimo sistema

Grūdų bunkerio talpa, l 9 500 9 500
Iškrovimo našumas, l/s 90 90

Variklis ir transmisija
Variklis Mercedes-Benz (MTU) 6R1000: 6 cl., 7,7 l
Didžiausia galia (standartas ECE R120), kW/AG 260/354 290/395
Transmisija 4 pavarų hidrostatinė, 0-30 km/val.
Visi varantieji ratai (4WD)  

Pusiau vikšrinė važiuoklė  

 Standartinė įranga;  Papildoma įranga

NAUJIENA
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Deutz-Fahr C7000-ąją seriją sudaro keturios skirtingo laidumo mašinos: C7205 ir C7206 su 2-jų būgnų kūlimo-separavimo sistema ir C7206TS 
bei C7206TS, turinčios 3 būgnus. Pastarosios modifikacijos dar turi ir darbui kalvotose vietovėse pritaikytas modifikacijas TSB (Balance). Esant 
specialiems poreikiams gali būti įrengta pusiau vikšrinė važiuoklė.

Didelio laidumo kombainai gaminami Kroatijoje. Mašinų estetiniai ir ergonominiai sprendimai, tradiciškai visiems Deutz-Fahr, įgyvendinti 
Džiudžaro (Giugiaro) studijoje.

Kaip ir C9000-ojoje serijoje, kombainuose įrengta naujai suprojektuota Commander Cab V kabina turi 180° kampu išlenktą artemalinį prie-
kinį stiklą. Gerą matomumą užtikrina pasirenkamos trijų lygių apšvietimo prietaisų kombinacijos, trys vaizdo kameros, leidžiančios matyti 360° 
vaizdą aplink kombainą. Vairuotojo sėdynė su automatine, priklausomai nuo operatoriaus masės, amortizacijos sistema.

Svarbiausieji valdikliai sutelkti daugiafunkcėje svirtelėje: pjaunamosios ir lenktuvų pakėlimas/nuleidimas, kampinis pjaunamosios regulia-
vimas, pjovimo kampo nustatymas ir lenktuvų reversas. Visų kombaino sistemų stebėsenai ir reguliavimui skirti du atskiri valdymo terminalai, 
išdėstyti bendroje valdymo konsolėje CCM. Lengvai skaitomuose prietaisuose pateikiama išsami informacija, pradedant alyvos temperatūra 
hidraulinėje sistemoje, baigiant degalų ir tirpalo AdBlue kiekiu atskirose talpose. Parametrų nuostatos keičiamos membranine klaviatūra, kuriai 
nepavojingos dulkės ir drėgmė, ją lengva prižiūrėti.

Kombainuose galimos 4,20 – 9,00 m pločio originalios Deutz-Fahr ir 5,00 – 7,50 m pločio Biso VX Varicrop pjaunamosios su reguliuojamo ilgio 
dugnu. Deutz-Fahr pjaunamosiose gali būti įrengti našūs bei efektyvūs Shumacher pjovimo aparatai. Analogiški pjovimo aparatai gali būti naudo-

jami ir Biso pjaunamosiose ir, kas labai svarbu, įprastinis pjovimo aparatas 
pastarosiose gali būti pakeistas Shumacher mazgu bet kada ateityje – visi 
tvirtinimo elementai yra numatyti iš anksto. Shumacher pjovimo aparatas 
gali būtų įprastinėmis, pasyviomis peiliukų atramomis arba aktyviomis, 
kuomet dalgio peiliukai remiasi ne į trinties plokšteles, o į ritinėlius. Rie-
dėjimo trinties nuostoliai yra daug mažesni už slydimo trinties nuostolius, 
todėl toks pjovimo aparatas yra efektyviausias iš šiandien naudojamų.

Pjaunamosios lenktuvai gali būti su plastikiniais (Deutz-Fahr) arba iš 
spyruoklinio plieno pagamintais pirštais. Lenktuvų pavara taip pat skir-
tinga: elektrinė (Deutz-Fahr) arba hidraulinė (Biso). Tačiau abejais atvejais 
lenktuvų sūkių dažnį galima sinchronizuoti su kombaino važiavimo greičiu.

Deutz-Fahr ir Biso pjaunamosiose įengtas automatinis pjovimo 
aukščio reguliavimas ir reljefo kopijavimas. Tiksliam automatiniam pjau-
namosios valdymui numatyta visa eilė jutiklių: prie nuožulniojo trans-
porterio, pjaunamosios apačioje, šonuose ir kėlimo hidrocilindruose. 
Visuose kombainuose su 5 arba 6 klavišiniais kratikliais įrengiami trys kė-
limo hidrocilindrai, o su platesnėmis ir kukurūzams nuimti skirtose pjau-
namosiomis, jų gali būti keturi. Automatinė reljefo kopijavimo skersine 
kryptimi sistema AutoControl (Deutz-Fahr) efektyviai kopijuoja paviršių 
reljefui kintant iki 14 proc., o TSB (Balance) modifikacijose – iki 20 proc.

Deutz-Fahr C7000 serijos kombainuose įrengta 2-jų arba 3-jų (mod. 
TS/TSB) būgnų kūlimo-separavimo sistema. Nuožulniojo transporterio 

DEUTZ-FAHR C7000-OJI SERIJA
2 arba 3-jų būgnų kūlimo-separavimo sistema  •  5 arba 6 klavišiniai kratikliai   
•  310 arba 350 AG
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C7205 C7205TS/C7205TSB C7206 C7205TS/C7205TSB

Pjaunamoji

Deutz-Fahr pjaunamųjų pločiai, m 4,20; 4,80; 5,40; 6,30; 7,20 4,80; 5,40; 6,30; 7,20; 9,00

Biso VX Varicrop pjaunamųjų pločiai, m 5,00; 5,50; 6,50; 7,50 5,00; 5,50; 6,50; 7,50; 8,00; 9,00

Automatinis pjaunamosios pjovimo aukščio ir reljefo kopijavimas 
AutoControl

   

Elektrohidraulinis pjovimo aukščio reguliavimas nuo -300 iki +1370 mm 
(Deutz-Fahr pjaunamosioms)

   

Shumacher pjovimo aparatas, Deutz-Fahr/Biso VX Varicrop  pjaunamoji / / / /

Lenktuvų pavara, Deutz-Fahr/Biso VX Varicrop  pjaunamoji Elektrinė/Hidraulinė Elektrinė/Hidraulinė Elektrinė/Hidraulinė Elektrinė/Hidraulinė

Lenktuvų sūkių ir kombaino važiavimo greičio sinchronizavimas, Deutz-
Fahr/Biso VX Varicrop  pjaunamoji

/ / / /

Kūlimo-separavimo sistema

Būgnų skaičius 2 3 2 3

Kūlimo būgno skersmuo, mm 600 600 600 600

Kūlimo būgno plotis, mm 1270 1270 1521 1521

Pobūgnio gaubimo kampas, laipsn. 121 121 121 121

Atmušimo būgno skersmuo, mm 400 400 400 400

Pobūgnio ilgintuvas    

Rotorinis šiaudų separatorius Turbo Separator -  - 

Rotorinio šiaudų separatoriaus skersmuo, mm - 590 - 590

Bendras aktyvus separacijos plotas, m² 1,11 1,92 1,33 2,30

Kratiklių skaičius 5 5 6 6

Kratiklių kaskadų skaičius 5 4 5 4

Kratiklių plotas, m² 6,35 5,60 7,60 6,70

Bendras separacijos plotas, m² 7,30 7,36 8,73 8,80

Valytuvas

Kratomosios lentos su trumpuoju sietu plotas, m² 0,99 1,18 0,99 1,18

Bendras sietų, viršutinio ir apatinio, plotas, m² 4,28 5,13 4,28 5,13

Bendras valytuvo plotas, m² 5,28 6,32 5,28 6,32

Ventiliatoriaus tipas Tiesiasrautis turbininis, 480-980 min-1 Tiesiasrautis turbininis, 480-980 min-1

Grąžinimo sistema Nepriklausomo tipo, iš abiejų kratomosios 
lentos pusių

Nepriklausomo tipo, iš abiejų kratomosios 
lentos pusių

Grūdų bunkeris ir iškrovimo sistema

Grūdų bunkerio talpa, l 8 500 8 500 9 500 9 500

Iškrovimo našumas, l/s 90 90 90 90

Variklis ir transmisija

Variklis Mercedes-Benz (MTU) 6R1000: 6 cl., 7,7 l

Didžiausia galia (standartas ECE R120), kW/AG 230/313 230/313 260/354 260/354

Transmisija 4 pavarų hidrostatinė, 0-30 km/val.

Visi varantieji ratai (4WD)    

Pusiau vikšrinė važiuoklė    

- Nenumatyta;  Standartinė įranga;  Papildoma įranga

priekyje tolygiam masės padavimui ir dideliam laidumui užtikrinti su-
montuotas pirštinis būgnas. Šiems tikslams įgyvendinti transporterio 
lystelės išdėstytos šachmatiškai, o jo pavaroje naudojamos dvi arba trys 
grandinės. Nuožulniojo transporterio reversas – hidraulinis.

Didelio, 0,6 m skersmens kūlimo būgnas su 8-iais spragilais dėl dide-
lio inercijos momento užtikrina tolygų masės tiekimą ir mažiau reaguoja 
į perkrovas. Didesni darbiniai sūkiai turi didelę įtaką masės tiekimo toly-
gumui, o sūkių dažnio reguliavimas plačiame diapazone (420 - 1250 min-1,  
su papildomu reduktoriumi – 210 – 625  min-1; iki 120.000 kirčių per 
minutę) – kūlimo efektyvumui nepriklausomai nuo pjūties sąlygų.

Kūlimo būgno pobūgnis būgną gaubia 121° kampu. Tarpas tarp 
būgno ir pobūgnio reguliuojamas elektriškai, priekyje ir gale atskirai. 
Deutz-Fahr vienintelis rinkoje siūlo segmentinį, iš 3-jų dalių sudarytą 
kūlimo būgno pobūgnį, turinčių skirtingus tarpus tarp lystelių. Surenka-
mo pobūgnio segmentai gali turėti 11, 14 ir 22 mm dydžio tarpus, kurie 
pasirenkami priklausomai nuo darbo sąlygų: nuimant sausus javus – 11, 
14 ir 22 mm, esant didesniam drėgniui – 14, 14 ir 22 mm.

TS ir TSB modeliuose įrengtas 3-iasis būgnas - 0,59 m skersmens ro-
torinis šiaudų separatorius su 10-ia dantų eilių, kuris kombaino laidumą 
padidina iki 20 proc. Atstumas tarp rotorinio šiaudų separatoriaus dan-
tų ir pobūgnio taip pat keičiamas. Elektriškai galima pasirinkti vieną iš 
penkių fiksuotų būgno padėčių, nuo 25 (intensyviausia separacija) iki 65 
mm, kuomet nuimant labai sausus ir trapius javus siekiama kuo mažiau 
trupinti šiaudus.

5-ių arba 6-ių klavišų kombainuose klavišiniai kratikliai – atviro tipo. 
Alkūninį veleną su kratikliais jungia ilgaamžiai, neaptarnaujami rutuli-
niai guoliai. Patys kratikliai – 5-ių (mod. C7205 ir C7206) arba 4-ių kas-
kadų, kurių pirmoji, siekiant užtikrinti efektyviausią masės judėjimą ir 
separaciją – aukščiausia.

Dvikaskadį C7000 serijos kombaino valytuvą sudaro išimama 1,85 m  
ilgio kratomoji lenta su reguliuojamu trumpuoju sietu, užtikrinanti pir-
minę separaciją, ir du elektriškai reguliuojami (papildomai) sietai: viršu-
tinis bei apatinis. Viršutinis sietas turi reguliuojamą ilgintuvą, kuriuo įta-
kojamas masės grąžinimas perkūlimui. Siekiant neapkrauti kombaino 
kuliamosios masė grąžinama ant kratomosios lentos. 0,4 m skersmens 
valytuvo tiesiasrautis turbininis ventiliatorius, turintis 44-ias mentes, už-
tikrina galingą ir tolygų oro srautą visame plotyje.

Kombainuose įrengtas naujos kartos, Mercedes-Benz (MTU) 6R1000 
serijos, 6 cl., 7,7 l darbo tūrio variklis, atitinkantis Etapo IV/Tier 4f taršos 
reikalavimus. Variklyje įrengta išorinė kenksmingų deginių emisijos ma-
žinimo priemonė – SCR katalizatorius, kurio darbui naudojamas tirpalas 
AdBlue. Degalų bako talpa 750 l, AdBlue bako – 85 l.

Kombaino galios perdava sukonstruota taip, kad diržai gaubtų ne 
mažiau kaip 2/3 skriemulio – didesnis kontaktinio paviršiaus plotas ma-
žina diržų buksavimą ir leidžia perduoti didesnę galią.

Transmisija – 4-ių pavarų hidrostatinė, apimanti greičių diapazoną 
nuo 0 iki 30 km/val. Nepriklausomai nuo kombaino modifikacijos, 2WD 
arba 4WD, galinė ašis sustiprinta, su 60 mm skersmens ratų stebulėmis.
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Deutz-Fahr C6000-ąją seriją sudaro dvi skirtingo laidumo mašinos: C6205 su 2-jų būgnų kūlimo-separavimo sistema ir C6205 TS, turinčios 3 
būgnus. Esant specialiems poreikiams C6205-ojo modelio kombainuose gali būti įrengta pusiau vikšrinė važiuoklė. Darbui kalvotose vietovėse 
numatyta Balance modifikacija, efektyviai kopijuojanti paviršių reljefui kintant iki 20 proc. Taupiems naudotojams skirti Farm Line, profesion-
alams – Top Line komplektiškumo kombainai.

Kombainai gaminami Kroatijoje. Mašinų estetiniai ir ergonominiai sprendimai, tradiciškai visiems Deutz-Fahr, įgyvendinti Džiudžaro (Giu-
giaro) studijoje.

Lyginant su pirmtaku, C6000 serijos kombainuose įrengta visiškai nauja Deutz-Fahr Commander Cab EVO II kabina, artima didesnio laidumo 
C7000 ir C9000 serijų kombainams. Joje iš pagrindų pakeista operatoriaus darbo vieta: įrengta nauja valdiklių konsolė su nauja, ergonomiška 
daugiafunkce valdymo svirtimi Commander Stick, sumontuota našesnė ventiliacijos ir oro kondicionavimo sistema, šildytuvas, pakeistas galinės 
ir šoninės vaizdo kameros ekranas, instruktoriaus sėdynė. Kabina turi ne tik naują, panoraminį priekinį stiklą, bet ir naujos konstrukcijos galinio 
vaizdo veidrodėlius. Geram darbo zonos apšvietimui numatyta iki 8-ių žibintų, kurie gali būti su dujų išlydžio lempomis (ksenoniniai).

Pjaunamoji, kuliamoji ir iškrovimo sistema valdoma mechaniškai arba elektrohidrauliškai.  Visoms kombaino sistemoms stebėti ir reguliuoti 
skirtas bendras valdymo terminalas, patogiai įrengtas valdymo konsolės CCM priekyje. Parametrų nuostatos keičiamos lengvai prižiūrima mem-
branine klaviatūra, kuriai nepavojingos nei dulkės, nei drėgmė.

Kombainuose galimos 4,20 – 6,30 m pločio originalios Deutz-Fahr ir 5,00 – 6,50 m pločio Biso VX Varicrop pjaunamosios su reguliuojamo 
ilgio (bepakopiškai iki 700 mm) dugnu. Deutz-Fahr pjaunamosiose gali būti įrengti našūs bei efektyvūs Shumacher pjovimo aparatai. Analogiški 

pjovimo aparatai gali būti naudojami ir Biso pjaunamosiose ir, kas labai 
svarbu, įprastinis pjovimo aparatas pastarosiose gali būti pakeistas Shu-
macher mazgu bet kada ateityje – visi tvirtinimo elementai yra numatyti 
iš anksto. Shumacher pjovimo aparatas gali būtų įprastinėmis, pasyvio-
mis peiliukų atramomis arba aktyviomis, kuomet dalgio peiliukai remi-
asi ne į trinties plokšteles, o į ritinėlius. Riedėjimo trinties nuostoliai yra 
daug mažesni už slydimo trinties nuostolius, todėl toks pjovimo apara-
tas yra efektyviausias iš šiandien naudojamų.

Pjaunamosios lenktuvai gali būti su plastikiniais (Deutz-Fahr) arba 
iš spyruoklinio plieno pagamintais pirštais. Lenktuvų pavara taip pat 
skirtinga: elektrinė (Deutz-Fahr) arba hidraulinė (Biso). Abejais atvejais 
lenktuvų sūkių dažnį galima sinchronizuoti su kombaino važiavimo 
greičiu.

Deutz-Fahr pjaunamosiose gali būti įengtas automatinis pjovimo 
aukščio reguliavimas ir reljefo kopijavimas, Biso pjaunamosiose ši 
funkcija jau bazinėje įrangoje. Tiksliam automatiniam pjaunamosios 
valdymui numatyta visa eilė jutiklių: prie nuožulniojo transporterio, 
pjaunamosios apačioje, šonuose ir kėlimo hidrocilindruose. Bazinėje 
įrangoje numatyti du kėlimo hidrocilindrai, tačiau papildomai galima 
įrengti trečią. Automatinė reljefo kopijavimo skersine kryptimi sistema 
AutoControl (Deutz-Fahr) efektyviai kopijuoja paviršių reljefui kintant  
iki 14 proc.

Deutz-Fahr C6000 serijos kombainuose įrengta 2-jų arba 3-jų (mod. 
C6205 TS) būgnų kūlimo-separavimo sistema. Kombainuose sumon-
tuotas naujas nuožulnusis transporteris su sustiprintomis lystelėmis ir 
perdavos grandinėmis. Nuožulniojo transporterio reversas – elektrinis.

Didelio, 0,6 m skersmens kūlimo būgnas su 8-iais spragilais dėl 
didelio inercijos momento užtikrina tolygų masės tiekimą ir mažiau re-

DEUTZ-FAHR C6000 SERIJA
2-jų arba 3-jų būgnų kūlimo-separavimo sistema  •  5 klavišiniai kratikliai  •   
250 AG

NAUJIENA
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C6205 C6205 TS
Pjaunamoji

Deutz-Fahr pjaunamųjų pločiai, m 4,20; 4,80; 5,40; 6,30
Biso VX Varicrop pjaunamųjų pločiai, m 5,00; 5,50; 6,50
Automatinis pjaunamosios pjovimo aukščio ir reljefo 
kopijavimas AutoControl

 

Elektrohidraulinis pjovimo aukščio reguliavimas nuo 
-300 iki +1370 mm (Deutz-Fahr pjaunamosioms)

 

Shumacher pjovimo aparatas, Deutz-Fahr/Biso VX 
Varicrop  pjaunamoji

/ /

Lenktuvų pavara, Deutz-Fahr/Biso VX Varicrop 
pjaunamoji

Elektrinė/Hidraulinė Elektrinė/Hidraulinė

Lenktuvų sūkių ir kombaino važiavimo greičio 
sinchronizavimas, Deutz-Fahr/Biso VX Varicrop 
pjaunamoji

/ /

Kūlimo-separavimo sistema
Būgnų skaičius 2 3
Kūlimo būgno skersmuo, mm 600 600
Kūlimo būgno plotis, mm 1270 1270
Pobūgnio gaubimo kampas, laipsn. 121 121
Atmušimo būgno skersmuo, mm - 400
Pobūgnio ilgintuvas  

Rotorinis šiaudų separatorius Turbo Separator - 

Rotorinio šiaudų separatoriaus skersmuo, mm - 590
Bendras aktyvus separacijos plotas, m² 0,95 1,76
Kratiklių skaičius 5 5
Kratiklių kaskadų skaičius 5 4
Kratiklių plotas, m² 5,28 4,60
Bendras separacijos plotas, m² 6,23 6,36

Valytuvas
Kratomosios lentos su trumpuoju sietu plotas, m² 0,99 0,99
Bendras sietų, viršutinio ir apatinio, plotas, m² 3,93 3,93
Bendras valytuvo plotas, m² 4,92 4,92
Ventiliatoriaus tipas Tiesiasrautis
Grąžinimo sistema Nepriklausomo tipo, iš abiejų kratomosios 

lentos pusių
Grūdų bunkeris ir iškrovimo sistema

Grūdų bunkerio talpa, l 7 000 7 000
Iškrovimo našumas, l/s 75 75

Variklis ir transmisija
Variklis Deutz TDC 6.1 L6 T4F: 6 cl., 6,1 l
Didžiausia galia (standartas ECE R120), kW/AG 184/250 184/250
Transmisija 3 pavarų hidrostatinė, 0-26 km/val.
Visi varantieji ratai (4WD) - -

Pusiau vikšrinė važiuoklė - -

- Nenumatyta;  Standartinė įranga;  Papildoma įranga

aguoja į perkrovas. Didesni darbiniai sūkiai turi didelę įtaką 
masės tiekimo tolygumui, o sūkių dažnio reguliavimas 
plačiame diapazone (420 - 1250 min-1, su papildomu reduk-
toriumi – 210 – 625  min-1; iki 120.000 kirčių per minutę) –  
kūlimo efektyvumui nepriklausomai nuo pjūties sąlygų.

Sustiprinto kūlimo būgno pobūgnis būgną gaubia 
121° kampu. Tarpas tarp būgno ir pobūgnio priekyje ir gale 
reguliuojamas atskirai. Deutz-Fahr vienintelis rinkoje siūlo 
segmentinį, iš 3-jų dalių sudarytą kūlimo būgno pobūgnį, 
turinčių skirtingus tarpus tarp lystelių. Surenkamo pobūgnio 
segmentai gali turėti 11, 14 ir 16 mm dydžio tarpus, kurie 
pasirenkami priklausomai nuo darbo sąlygų.

Modelyje C6205 TS įrengtas 3-iasis būgnas - 0,59 m sk-
ersmens rotorinis šiaudų separatorius su 10-ia dantų eilių, 
kuris kombaino laidumą padidina iki 20 proc. Atstumas 
tarp rotorinio šiaudų separatoriaus dantų ir pobūgnio taip 
pat keičiamas. Elektriškai galima pasirinkti vieną iš penkių 
fiksuotų būgno padėčių, nuo 25 (intensyviausia separacija) 
iki 65 mm, kuomet nuimant labai sausus ir trapius javus 
siekiama kuo mažiau trupinti šiaudus.

Deutz-Fahr įrengta originalios konstrukcijos varpų 
kultuvė DGR: neiškultos varpos patenka abejose kuliamo-
sios pusėse įrengtas varpų kultuves su įrengtais mentiniais 
būgnais, turinčiais keičiamus rifliuotus pobūgnius. Iškultos 
varpos ir grūdai grąžinami ne į kuliamosios pradžią, o ant 
kratomosios lentos galo. DGR sistema efektyviai apsaugo 
kombaino kūlimo-separavimo sistemą nuo perkrovų, 
mažina grūdų sužalojimą ir išbarstymo tikimybę.

Kombainuose įrengti uždaro tipo klavišiniai kratikliai. 
Alkūninį veleną su kratikliais jungia ilgaamžiai, neaptar-
naujami rutuliniai guoliai. Patys kratikliai – 5-ių arba 4-ių 
(mod. C6205 TS) kaskadų, kurių pirmoji, siekiant užtikrinti 
efektyviausią masės judėjimą ir separaciją – aukščiausia.

Dvikaskadį C6000 serijos kombaino valytuvą sudaro 
išimama 0,62 m² aktyvųjį separacijos plotą turinti krato-
moji lenta su reguliuojamu, 0,37 m² ploto trumpuoju si-
etu, užtikrinanti pirminę separaciją, ir du elektriškai regu-
liuojami sietai: viršutinis bei apatinis. Viršutinis sietas turi 
reguliuojamą ilgintuvą, kuriuo įtakojamas masės grąžinimas 
perkūlimui. Siekiant neapkrauti kombaino kuliamosios 
masė grąžinama ant kratomosios lentos. 0,4 m skersmens 
valytuvo tiesiasrautis turbininis ventiliatorius, turintis 44-ias 
mentes, užtikrina galingą ir tolygų oro srautą visame plotyje.

Kombainuose įrengtas naujos kartos, Deutz TDC 6.1 L6 T4F 
serijos, 6 cl., 6,1 l darbo tūrio variklis, atitinkantis Etapo IV/Tier 
4f taršos reikalavimus. Variklyje įrengtos išorinės kenksmingų 
deginių emisijos mažinimo priemonės: kietųjų dalelių filtras 
(DPF), oksidacinis (DOC) ir selektyvinio katalitinio redukavimo 
(SCR) katalizatorius, kurio darbui naudojamas tirpalas AdBlue. 
Degalų bako talpa 450 l, AdBlue bako – 53 l.

Kombaino galios perdava sukonstruota taip, kad diržai 
gaubtų ne mažiau kaip 2/3 skriemulio – didesnis kontak-
tinio paviršiaus plotas mažina diržų buksavimą ir leidžia 
perduoti didesnę galią.

Transmisija – 3-jų pavarų hidrostatinė, apimanti greičių 
diapazoną nuo 0 iki 26 km/val.
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Klasikinis, ekonominės klasės Deutz-Fahr kombainas, pasižymintis geriausiu kainos ir kokybės santykiu.
Deutz-Fahr 6000-ąją seriją sudaro dvi skirtingo laidumo mašinos: 6040 su 2-jų būgnų kūlimo-separavimo sistema ir 6040 HTS, turinti 3 

būgnus. Darbui kalvotose vietovėse numatytos atskiros modifikacijos TSB (Balance). Taupiems naudotojams numatytos Farm Line, o profesion-
alams – Top Line kombainų modifikacijos, tarpusavyje besiskiriančios komplektiškumu.

Kombainai gaminami Kroatijoje. Mašinų estetiniai ir ergonominiai sprendimai, tradiciškai visiems Deutz-Fahr, įgyvendinti Džiudžaro (Giu-
giaro) studijoje.

6040-ojo modelio kombainuose įrengta ergonomiška Deutz-Fahr Commander Cab EVO kabina su oro kondicionieriumi ir šildytuvu. Geram 
darbo zonos matomumui jau bazinėje įrangoje numatyta visa eilė apšvietimo prietaisų: 8-ios priekinės ir 2 galinės darbinės šviesos, iškrovimo 
sraigės apšvietimas bei du besisukantys švyturėliai, kurie įsijungia automatiškai užsipildžius grūdų bunkeriui. Kombaine gali būti įrengta vaizdo 
kamera, palengvinanti manevravimą atbuline eiga ir leidžianti stebėti iškrovimo zoną.

Pjaunamoji, kuliamoji ir iškrovimo sistema valdoma mechaniškai.  Visų kombaino sistemų stebėsenai ir reguliavimui skirti du atskiri valdy-
mo terminalai, išdėstyti bendroje valdymo konsolėje CCM. Lengvai skaitomuose prietaisuose pateikiama išsami informacija, pradedant alyvos 
temperatūra hidraulinėje sistemoje, baigiant degalų ir tirpalo AdBlue kiekiu atskirose talpose. Parametrų nuostatos keičiamos membranine 
klaviatūra, kuriai nepavojingos dulkės ir drėgmė, ją lengva prižiūrėti.

Kombainuose galimos 4,20 – 6,30 m pločio originalios Deutz-Fahr ir 5,00 – 6,50 m pločio Biso VX Varicrop pjaunamosios su reguliuojamo 
ilgio dugnu. Deutz-Fahr pjaunamosiose gali būti įrengti našūs bei efektyvūs Shumacher pjovimo aparatai. Analogiški pjovimo aparatai gali būti 

DEUTZ-FAHR 6000 SERIJA
2-jų arba 3-jų būgnų kūlimo-separavimo sistema  •  5 klavišiniai kratikliai  •   
250 AG naudojami ir Biso pjaunamosiose ir, kas labai svarbu, įprastinis pjovimo 

aparatas pastarosiose gali būti pakeistas Shumacher mazgu bet kada at-
eityje – visi tvirtinimo elementai yra numatyti iš anksto. Shumacher pjo-
vimo aparatas gali būtų įprastinėmis, pasyviomis peiliukų atramomis 
arba aktyviomis, kuomet dalgio peiliukai remiasi ne į trinties plokšteles, 
o į ritinėlius. Riedėjimo trinties nuostoliai yra daug mažesni už slydimo 
trinties nuostolius, todėl toks pjovimo aparatas yra efektyviausias iš 
šiandien naudojamų.

Pjaunamosios lenktuvai gali būti su plastikiniais (Deutz-Fahr) arba 
iš spyruoklinio plieno pagamintais pirštais. Lenktuvų pavara taip pat 
skirtinga: elektrinė (Deutz-Fahr) arba hidraulinė (Biso). Tačiau abe-
jais atvejais lenktuvų sūkių dažnį galima sinchronizuoti su kombaino 
važiavimo greičiu.

Deutz-Fahr pjaunamosiose gali būti įengtas automatinis pjovimo 
aukščio reguliavimas ir reljefo kopijavimas, Biso pjaunamosiose ši funk-
cija jau bazinėje įrangoje. Tiksliam automatiniam pjaunamosios valdy-
mui numatyta visa eilė jutiklių: prie nuožulniojo transporterio, pjauna-
mosios apačioje, šonuose ir kėlimo hidrocilindruose. Kombainuose su 5 



BIRŽŲ ŽEMTIEKIMAS  | www.zemtiekimas.lt 55

klavišiniais kratikliais įrengiami du kėlimo hidrocilindrai, o laidesniuose 
6-ių kratiklių kombainuose jų gali būti keturi. Automatinė reljefo kopi-
javimo skersine kryptimi sistema AutoControl (Deutz-Fahr) efektyviai 
kopijuoja paviršių reljefui kintant iki 14 proc., o TSB (Balance) modifi-
kacijose – iki 20 proc.

Deutz-Fahr 6000-osios serijos kombainuose įrengta 2-jų arba 3-jų 
(mod. HTS) būgnų kūlimo-separavimo sistema. Nuožulniojo transport-
erio priekyje tolygiam masės padavimui ir dideliam laidumui užtikrinti 
sumontuotas pirštinis būgnas. Šiems tikslams įgyvendinti transporterio 
lystelės išdėstytos šachmatiškai, o jo pavaroje naudojamos dvi arba trys 
grandinės. Nuožulniojo transporterio reversas – elektrinis.

Didelio, 0,6 m skersmens kūlimo būgnas su 8-iais spragilais dėl dide-
lio inercijos momento užtikrina tolygų masės tiekimą ir mažiau reaguoja į 
perkrovas. Didesni darbiniai sūkiai turi didelę įtaką masės tiekimo tolygu-
mui, o sūkių dažnio reguliavimas plačiame diapazone (420 - 1250 min-1, 
su papildomu reduktoriumi – 210 – 625 min-1; iki 120.000 kirčių per 
minutę) – kūlimo efektyvumui nepriklausomai nuo pjūties sąlygų.

Kūlimo būgno pobūgnis būgną gaubia 121° kampu. Tarpas tarp 
būgno ir pobūgnio reguliuojamas elektriškai, priekyje ir gale atskirai. 
Deutz-Fahr vienintelis rinkoje siūlo segmentinį, iš 3-jų dalių sudarytą 
kūlimo būgno pobūgnį, turinčių skirtingus tarpus tarp lystelių. Suren-
kamo pobūgnio segmentai gali turėti 11, 14 ir 16 mm dydžio tarpus, 
kurie pasirenkami priklausomai nuo darbo sąlygų.

TS ir TSB modeliuose įrengtas 3-iasis būgnas - 0,59 m skersmens ro-
torinis šiaudų separatorius su 10-ia dantų eilių, kuris kombaino laidumą 
padidina iki 20 proc. Atstumas tarp rotorinio šiaudų separatoriaus dantų 
ir pobūgnio taip pat keičiamas. Elektriškai galima pasirinkti vieną iš 
penkių fiksuotų būgno padėčių, nuo 25 (intensyviausia separacija) iki 65 
mm, kuomet nuimant labai sausus ir trapius javus siekiama kuo mažiau 
trupinti šiaudus.

5-ių klavišų kombainuose klavišiniai kratikliai atviro tipo. Alkūninį 
veleną su kratikliais jungia ilgaamžiai, neaptarnaujami rutuliniai guoliai. 
Patys kratikliai – 5-ių arba 4-ių (modifikacijose HTS) kaskadų, kurių pirmoji, 
siekiant užtikrinti efektyviausią masės judėjimą ir separaciją – aukščiausia.

Dvikaskadį 6000 serijos kombaino valytuvą sudaro išimama 0,62 m²  
aktyvųjį separacijos plotą turinti kratomoji lenta su reguliuojamu, 0,37 m²  
ploto trumpuoju sietu, užtikrinanti pirminę separaciją, ir du reguliuoja-
mi (mechaniškai arba elektriškai) sietai: viršutinis bei apatinis. Viršutinis 
sietas turi reguliuojamą ilgintuvą, kuriuo įtakojamas masės grąžinimas 
perkūlimui. Siekiant neapkrauti kombaino kuliamosios masė grąžinama 
ant kratomosios lentos. 0,4 m skersmens valytuvo tiesiasrautis turbi-
ninis ventiliatorius, turintis 44-ias mentes, užtikrina galingą ir tolygų oro 
srautą visame plotyje.

Kombaino galios perdava sukonstruota taip, kad diržai gaubtų ne 
mažiau kaip 2/3 skriemulio – didesnis kontaktinio paviršiaus plotas 
mažina diržų buksavimą ir leidžia perduoti didesnę galią.

Transmisija – 3-jų pavarų hidrostatinė, apimanti greičių diapazoną 
nuo 0 iki 26 km/val.

6040 6040 HTS

Pjaunamoji

Deutz-Fahr pjaunamųjų pločiai, m 4,20; 4,80; 5,40; 6,30

Biso VX Varicrop pjaunamųjų pločiai, m 5,00; 5,50; 6,50

Automatinis pjaunamosios pjovimo aukščio ir reljefo kopijavimas AutoControl  

Elektrohidraulinis pjovimo aukščio reguliavimas nuo -300 iki +1370 mm (Deutz-Fahr 
pjaunamosioms)

 

Shumacher pjovimo aparatas, Deutz-Fahr/Biso VX Varicrop  pjaunamoji / /

Lenktuvų pavara, Deutz-Fahr/Biso VX Varicrop  pjaunamoji Elektrinė/Hidraulinė Elektrinė/Hidraulinė

Lenktuvų sūkių ir kombaino važiavimo greičio sinchronizavimas, Deutz-Fahr/Biso VX Varicrop  
pjaunamoji

/ /

Kūlimo-separavimo sistema

Būgnų skaičius 2 3

Kūlimo būgno skersmuo, mm 600 600

Kūlimo būgno plotis, mm 1270 1270

Pobūgnio gaubimo kampas, laipsn. 121 121

Atmušimo būgno skersmuo, mm – 400

Pobūgnio ilgintuvas  

Rotorinis šiaudų separatorius Turbo Separator – 

Rotorinio šiaudų separatoriaus skersmuo, mm – 590

Bendras aktyvus separacijos plotas, m² 0,95 1,76

Kratiklių skaičius 5 5

Kratiklių kaskadų skaičius 5 4

Kratiklių plotas, m² 5,28 4,60

Bendras separacijos plotas, m² 6,23 6,36

Valytuvas

Kratomosios lentos su trumpuoju sietu plotas, m² 0,99 0,99

Bendras sietų, viršutinio ir apatinio, plotas, m² 3,93 3,93

Bendras valytuvo plotas, m² 4,92 4,92

Ventiliatoriaus tipas Tiesiasrautis

Grąžinimo sistema Nepriklausomo tipo, iš abiejų kratomosios lentos pusių

Grūdų bunkeris ir iškrovimo sistema

Grūdų bunkerio talpa, l 6 500 6 500

Iškrovimo našumas, l/s 75 75

Variklis ir transmisija

Variklis Deutz TDC 6.1 L6: 6 cl., 6,1 l

Didžiausia galia (standartas ECE R120), kW/AG 184/250 184/250

Transmisija 3 pavarų hidrostatinė, 0-26 km/val.

Visi varantieji ratai (4WD) – –

Pusiau vikšrinė važiuoklė – –

- Nenumatyta;  Standartinė įranga;  Papildoma įranga
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DEUTZ-FAHR ŽOLIAPJOVĖS  •  Pakabinamos gale 1,6-3,5 m  •  
Pakabinamos priekyje 2,8-3,5 m  •  Prikabinamos 3,2 m

Deutz-Fahr žoliapjovės pasižymi nedidelėmis energijos sąnaudomis ir nesudėtinga priežiūra, 
o originalios konstrukcijos pjovimo aparatas užtikrina ne tik tylų, bet ir patikimą darbą.

Žoliapjovių pjovimo aparatas turi bendrą, tačiau didelės talpos alyvos karterį. Krumpliaratinė 
perdava ne tik gerai tepama – dėl didesnio kiekio alyvos darbinė temperatūra taip pat mažesnė. 
Alyvos karteris yra ištisinis, todėl gerai apsaugotas nuo deformacijų ir alyvos nuotėkio. Savo ruož-
tu, nuosekliai sujungti krumpliaračiai nesunkiai išimami nuėmus šoninį dangtelį.

Pjovimo diskai – originalios konstrukcijos, trikampės formos su trimis peiliukais. Šis sprendi-
mas užtikrina kokybišką žolės pjovimą, stabilų darbą ir mažas vibracijas darbo metu. Mechaninė 
(spyruoklinė) amortizacija padeda tiksliai kopijuoti paviršių.

Trikampis pjovimo diskas su trimis peiliukais – unikalus techninis sprendimas, kurį 
siūlo tik Deutz-Fahr!
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Pakabinamos diskinės žoliapjovės
Modelis DiM 117 DiM 122 DiM 124 DiM 228 DiM 232 DiM 328 DiM 332 DiM 336 DiM 340
Darbinis plotis, m 1,7 2,15 2,4 2,8 3,2 2,8 3,2 3,5 4
Trikampių diskų skaičius 4 6 6 8 8 8 8 10 10
GTV sūkių dažnis, min-1 540 540 540 540 540 540/1000 540/1000 540 540
Peilių skaičius 12 18 18 24 24 24 24 30 30
Plaušintuvė ir jos tipas nėra
Galios poreikis nuo, AG 36 42 46 50 55 50 55 65 70
Svoris, kg 390 430 495 610 645 810 840 880 940

Pakabinamos priekinės diskinės žoliapjovės
Modelis DiM 328 F DiM 332 F DiM 332 XF DiM 632 FR DiM 635 FT
Darbinis plotis, m 2,8 3,2 3,2 3,2 3,5
Trikampių diskų skaičius 8 8 8 8 10
GTV sūkių dažnis, min-1 1000/750 1000/750 1000/750 1000 1000
Peilių skaičius 24 24 24 24 30

Plaušintuvė ir  jos tipas nėra nėra
pirštinė 

plaušintuvė

rotorinė 
plaušintuvė 

(valcai)

pirštinė  
plaušintuvė

Galios poreikis nuo, AG 45 55 65 80 90
Svoris, kg 680 720 850 960 1120

Pakabinamos diskinės žoliapjovės su centriniu pakabinimu
Modelis DiM 428 H DiM 432 H DiM 440 H DiM 624 T DiM 628 T DiM 632 T
Darbinis plotis, m 2,8 3,2 4 2,4 2,8 3,2
Trikampių diskų skaičius 8 8 10 6 8 8
GTV sūkių dažnis, min-1 540 540 1000 540/1000 540/1000 1000
Peilių skaičius 24 24 30 18 24 24
Pirštinė plaušintuvė nėra nėra nėra yra yra yra
Galios poreikis nuo, AG 55 65 85 70 80 80
Svoris, kg 700 775 925 730 840 960

Prikabinamos diskinės žoliapjovė su dešinės pusės prikabinimu
Modelis DiscMaster 832 T Pro DiscMaster 832 R Pro
Darbinis plotis, m 3,2 3,2
Trikampių diskų skaičius 8 8
GTV sūkių dažnis, min-1 540/1000 540/1000
Peilių skaičius 24 24
Plaušintuvė ir jos tipas pirštinė plaušintuvė rotorinė plaušintuvė (valcai)
Galios poreikis nuo, AG 80 80
Svoris, kg 2360 2450
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Deutz-Fahr rotoriniai vartytuvai CondiMaster
Šiuose vartytuvuose yra įmontuoti du vibraciniai slopintuvai (amortizatoriai), kurie užtikrina puikų dirbamo paviršiaus kontūro atkartojimą 

ir tolygų žolės paskleidimą. Reikalaujantys mažai priežiūros.
Privalumai:
• Smūginė apsauga (uždara sistema yra nepriklausoma nuo važiuoklės ar padargo vibracijos).
• Pastovus tepimas (uždara tepimo sistema – pavarų dėžės komponentai ilgiau tarnauja nei rankiniu būdu tepamos sistemos).
• Minimali priežiūra (nereikalinga kasdienė tepimo priežiūra).
• Minimali aplinkos tarša.
• Nėra korozijos (nėra galimybės patekti dulkėms ar vandeniui, net naudojant po vandens spaudimu ar plaunant).

Deutz-Fahr rotoriniai grėbliai SwatMaster
Ir mažiems, ir dideliems ūkiams Deutz-Fahr parinks rotacinį grėblį nuo 3,2 m iki 15 m darbinio pločio. Gaminami prikabinami grėbliai gali 

turėti nuo vieno iki keturių rotorių. Dviejų rotorių grėbliai gali grėbti į vieną šoną permetant masę vienas kitam arba į vidurį. Rotorių pavaros 
uždaros, o tai suteikia ilgaamžį dylančių dalių naudojimą. Deutz-Fahr rotoriniams grėbliams gaminamos specialios koncepcijos greičių dė-
žės, kurios skirtos profesionaliam darbui ir ilgalaikiam eksploatavimui.

DEUTZ-FAHR VARTYTUVAI IR GRĖBLIAI
Pakabinami irprikabinami  •  1-8 rotorių
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Deutz-Fahr rotoriniai vartytuvai CondiMaster
Modelis CoM 4621 CoM 5221 CoM 6022 CoM 5521 CoM 6821 CoM 7621 CoM 9021
Darbinis plotis, m 4,9 5,2 6 5,8 7,13 8 9
Transportinis plotis, m 1,75 2,15 2,93 2.98 2,98 2,98 2,98
Svoris, kg 500 510 620 410 710 850 900
Rotorių skaičius, vnt 4 4 4 4 6 6 8
Reikalinga galia, AG 25 25 40 40 45 50 60

Modelis CoM 7641 CoM 9041 CoM 11041 CoM 14042 CoM 5231 CoM 8332 CoM 11132
Darbinis plotis, m 8 9 11,32 13,9 5 7,9 11,32
Transportinis plotis, m 2,98 2,98 2,98 2,98 2,84 2,98 2,98
Svoris, kg 875 1100 1500 2000 500 850 1600
Rotorių skaičius, vnt 6 8 8 10 4 6 8
Reikalinga galia, AG 50 60 65 70 25 40 65

Deutz-Fahr rotoriniai grėbliai SwatMaster
Modelis SwM 3221 SwM 3521 SwM 3921 SwM 4321 SwM 4222 SwM 4622 SwM 4231 SwM 7242 (hydro) SwM 7642
Darbinis plotis, m 3,2 3,5 3,9 4,3 4,2 4,6 4,2 7,2 7,6
Transportinis plotis, m 1,2 1,5 1,6 1,75 2 2,1 1,75 3 2,85
Svoris, kg 320 420 460 480 570 660 505 1110 1540
Rotorių skaičius 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Reikalinga galia, AG 25 25 25 30 30 35 30 50 50

Modelis SwM 8442 SwM 11041 SwM 15042 SwM 6952 
Evo

SwM 6952 
Vario

SwM 7752 SwM 7131 
Evo

SwM 7131 
Vario

SwM 7842

Darbinis plotis, m 8,4 11 15 6,9 6,9 7,7 7,1 7,1 7,8
Transportinis plotis, m 2,85 3 3 2,75 2,75 3 3/2,45 3/2,45 2,85
Svoris, kg 1850 2100 5600 1670 1690 1540 1360 1360 1380
Rotorių skaičius, vnt. 2 2 4 2 2 2 2 2 2
Reikalinga galia, AG 50 80 90 50 50 60 60 60 70
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Deutz-Fahr kompanija gamina įvairių modelių ir tvirtos konstrukcijos rotorines rinktuvines prieka-
bas bei rinktuves dalytuvus. Rinktuvės idealiai kopijuoja pievos paviršių, turi ilgaamžį smulkintuvą, pa-
sižymi minimaliomis eksploatacinėmis išlaidomis. Surinktas pašaras iškraunamas transporteriu. Dirbant 
su šiomis rinktuvėmis-puspriekabėmis-dalytuvais minimaliomis sąnaudomis paruošiami aukščiausios 
kokybės pašarai. Turtingas papildomos įrangos arsenalas!!!

DEUTZ-FAHR RINKTUVINĖS PRIEKABOS IR  
PRIEKABOS-DALYTUVAI DEUTZ-FAHR
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Rinktuvinės priekabos-dalytuvai
Modelis AlM 2200 / 2800 FeM 3000 FeM 3600 S / 3600T FeM 3900 FeM 4200 / 4400 FeM 5000
Talpa ,esant vidutiniam suspaudimui, kub.m 22 / 28 30 36 39 42/44 50

Padangų išmatavimai (standartas)
380/55R17

Diagonalinės 10 sluoksnių
480/45R17

Diagonalinės 10 sluoksnių
500/50R17 

Diagonalinės 14 sluoksnių
480/45R17

Diagonalinės 10 sluoksnių
Ilgis,mm 6950 / 7950 7400 8470 8500 8900 9300
Plotis,mm 2300 2340 2340 2340 2540 2540
Platformos aukštis,mm (nuo žemės) 730 / 740 1040 1040 / 1120 1170 1250 1170

Pakrovimo talpos išmatavimai, mm
4000 x 1860 x 2000 
5000 x 1860 x 2000

4500 x 2130 x 2000 5400 x 2130 x 2150 5400 x 2130 x 2250
5900 x 2170 x 2300  
6200 x 2170 x 2300

6500 x 2170 x 2400

Rinktuvo plotis (standartas),mm 1650 1650 1650 / 1650 (1850) 1650 (1850) 1850 1850
Smulkinimo peilių skaičius, vnt. 4/16 0/16/17/33 0/16/17/33 0/16/17/3 33/0/16/17/33 8
Pjaustinio ilgis vidutinis, mm 80 40 40 40 40 165
Rinktuvės svoris ,kg 2200 / 2500 2730 3100 / 3700 4100 5000 5000
Svoris ant prik. kilpos, kg 800 900 1000 1000 1500 1000
Vidutinis svoris su kroviniu, kg 4500 / 6000 6000 6000 / 8000 8000 12000 8000
Galios poreikis, AG 30-60 30-60 60-110 60-110 70-130 70-120

Rinktuvinės priekabos
Modelis RoM 4516 / 4516D RoM 5520 / 5520D
Talpa ,esant vidutiniam suspaudimui, kub. m 45 55
Padangų išmatavimai (standartas) 550/60R22.5 600/55R22.5
Platformos aukštis, mm (nuo žemės) 1450 1500
Pakrovimo talpos išmatavimai, mm (aukštis, plotis, ilgis) 6040 x 2175 x 2230 6720 x 2175 x 2480
Rinktuvo plotis (standartas),mm 2100 2100
Smulkinimo peilių skaičius, vnt. 35 35
Pjaustinio ilgis vidutinis, mm 40 40
Rinktuvės svoris ,kg 6700 7300
Svoris ant prik. kilpos, kg 2000 2000
Vidutinis svoris su kroviniu, kg 16000 21000
Galios poreikis, AG 140-150 180-200
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Kintamos kameros ritinių presai
Kintamos kameros Deutz-Fahr presai gali susukti 80–185 cm skersmens ritinius. Šių presų kameros yra su 3 suspaudimo ritiniais ir 5 vientisais 

diržais. Visi presai ritinį gali įrišti špagatu arba/ir tinkleliu. Kiekvienam modeliui galima pasirinkti pasirinkti Autolus Focus II arba CCI-100-ISOBUS 
liečiamu ekranu valdymo kompiuterį. OptiCut modeliai turi smulkinimo mechanizmą su 14 arba 23 smulkinimo peiliais, kurie turi individualią 
spyruoklę, o rotorius nuo užsikimšimo „Drop Floor“ apsaugą.

Kintamos kameros ritinių presai – vyniotuvai
Kintamos kameros presai-vyniotuvai Deutz-Fahr VM560 BP ir VM590 BP pasižymi savybe leidžiančia šiems presams presuoti šiaudus, šieną, 

žolę. Kaip ir fiksuotos kameros Deutz-Fahr presai – vyniotuvai, jie turi smulkinimo mechanizmą su 14 arba 23 smulkinimo peiliais galinčiais 
smulkinti pašarus skirtingais ilgiais. Kintamos kameros Deutz-Fahr presai presuoja ritinius 80–160 cm bei 80–185 cm diametro ir 120 cm pločio. 
Šie presai-vyniotuvai standartinėje komplektacijoje turi hidraulinę „Drop floor“ apsaugą, tam atvejui jei užkemšama rinkimo kamera. Pilnai kom-
piuterinis preso-vyniotuvo valdymas leidžia operatoriui lengvai ir našiai dirbti, bei gauti pilną informaciją apie įrenginio darbą. Tandeminė presų 
važiuoklė gali būti komplektuojama su hidrauliniais arba pneumatiniais stabdžiais. 

Presų techninės priežiūros palengvinimui presuose sumontuota automatinė grandinių tepimo sistema.

Pastovios kameros ritinių presai
Pastovios kameros ritininiai presai Deutz-Fahr presuoja 1,25 m 

skersmens ritinius. Visi presai ritinį gali įrišti špagatu arba/ir tinkleliu. 
Rinktuvas su tvirtais ilgaamžiais pirštais kopijuoja žemės paviršių ir šva-
riai surenka pašarus. Transportavimo įrenginys masę į presavimo kame-
rą tiekia labai tolygiai. Masės tiekimo rotorius su kreipiančiosiomis šo-
nuose tolygiai stumia ją į presavimo kamerą. Masės kreipiančiosios yra 
sumontuotos ant rotoriaus veleno, kas suteikia stiprumo konstrukcijai 
bei didesnį preso našumą, be to tai leidžia sumažinti pavaros grandi-
nių skaičių ir atstumą tarp rinktuvo ir rotoriaus tam, kad išlaikyti tolygų 
srautą. Masę smulkinančiuose modeliuose (FM 230 Opticut ir FM 235 
Opticut) ji pjaustoma su 14 arba 23 smulkinimo peiliais, kurie turi indi-
vidualią spyruoklinę, o rotorius nuo užsikimšimo „Drop Floor“ apsaugą. 
14 smulkinimo peilių masę susmulkinama 70 mm ilgiu, o 23 peiliai – 45 
mm ilgiu.

Pastovios kameros ritinių presai-vyniotuvai
Pastovios kameros Deutz-Fahr presai-vyniotuvai FM 235 BP OptiCut 

OC 14 ir FM 235 BP Opticut OC 23 presuoja šiaudus, šieną, žolę, vynioja į 
122 x 125 cm ritinius, suriša špagatu arba tinkleliu ir apvynioja juos plė-
vele. Visi šie presai-vyniotuvai turi smulkinimo mechanizmą su 14 arba 
23 smulkinimo peiliais. Šių presų presavimo kamera turi 14 suspaudimo 
volų ir standartinėje komplektacijoje turi hidraulinę „Drop floor“ ap-
saugą. Presų tandeminė važiuoklė su hidrauliniais arba pneumatiniais 
stabdžiais. Automatinė suspaudimo volų guolių tepimo sistema bei pui-
kus valdymo kompiuteris užtikrina aukštą darbo našumą bei presavimo 
kokybę.

DEUTZ-FAHR PASTOVIOS IR KINTAMOS 
KAMEROS RITININIAI PRESAI

Pastovios kameros ritinių presai-vyniotuvai

Modelis
FM 235BP 

OptiCut OC 14
FM 235BP 

OptiCut OC 15
Ritinio plotis x diametras, cm 122 x 125 122 x 125
Rinktuvo plotis, cm 230
Peilių skaičius 14 23
Būgnų skaičius kameroje 14
Rinktuvo pirštų eilų skaičius 4 5
Peilių apsauga Spyruoklinė
Darbinio veleno apsisukimu skaičius 540 540
Svoris, kg 5300 5400
Smulkinimo ilgis, mm 70 45
Reikalinga galia galiniam GPV , AG 110 110
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Kintamos kameros ritinių presai

Modelis
VM 560 

Open 
Throat

VM 560 
Optifeed

VM 560 
OptiCut 

14/23

VM 590 
Open 

Throat

VM 590 
Optifeed

VM 590 
OptiCut 

14/23

Minimalus ritinio diametras, cm 80 80 80 80 80 80

Maksimalus ritinio diametras, cm 160 160 160 185 185 185

Ritinio plotis, cm 120

Rinktuvo plotis, cm 210 210 230 210 210 230

Rinktuvo pirštų eilių skaičius 4 4 4/5 4 4 4/5

Atstumas tarp pirštų, mm 61

Tuščio preso svoris, kg 2210 2590 2595/2895 2260 2540 2655/2950

Darbinio veleno greitis, aps./min 540 540 540 540 540 540

Minimali reikalinga galia, AG 54 67 67/80 54 67 67/80

Kintamos kameros ritinių presai – vyniotuvai

Modelis VM 560 BP OC 14 VM 560 BP OC 23 VBP 2190 OC 14 VBP 2190 SOC 23
Ritinio diametras, cm 120 x 80 - 160 120 x 80 - 185

Rinktuvo plotis, cm 230

Rinktuvo pirštų eilų skaičius 4 5 4 5

Presavimo kamera 5 diržai, 3 volai

Peilių skaičius 14 23 14 23

Peilių apsauga Spyruoklinė

Smulkinimo ilgis, mm 70 45 70 45

Reikalinga traktoriaus galia 
galiniam GPV, AG

110

Svoris, kg 5690 5735

Pastovios kameros ritinių presai

Modelis
FM 230  
Rotor

FM 230 
Opticut OC 14

FM 235  
Rotor

FM²35 
OptiCut OC14

FM²35 
OptiCut OC23

Ritinio diametras, cm 125 125 125 125 125

Suspaudimo volų skaičius 14 14 14 14 14

Smulkinimo peilių skaičius – 14 – 14 23

Ritinio plotis, cm 122

Rinktuvo plotis, cm 230 230 230 230 230

Rinktuvo pirštų eilių skaičius 4 4 4 4 5

Atstumas tarp pirštų, mm 61

Automatinis grandinių tepimas Užsakoma papildomai Yra Yra Yra

Tuščio preso svoris, kg 2950 2950 2995 2995 2995

Darbinio veleno greitis, aps./min 540 540 540 540 540

Minimali reikalinga galia, AG 75 75 85 85 85



64

Deutz-Fahr stačiakampių ryšulių presai
Su stačiakampiais Deutz-Fahr ryšulių presais galėsite presuoti šienainį, šieną ir šiaudus. Jeigu reikia presuojamą masę galima susmulkinti 

OmniCut arba OptiCut mechanizmais. Ryšuliai surišami špagatu. Šių presų presavimo kamera yra 3 m, todėl galima presuoti ryšulius nuo 60 cm 
iki 300 cm ilgio. Ryšulio tankis reguliuojamas valdymo kompiuteriu.

Deutz-Fahr ritinių vyniotuvai
Deutz-Fahr gamina kelių tipų vyniotuvus. Tai pakabinami ir prikabinami ritinių vyniotuvai bei pakabinami ir prikabinami stačiakampių ryšu-

lių vyniotuvai. Jie turi automatinį plėvelės nukirpimo mechanizmą, taip pat ritinių pastatymą ant galo bei plėvelės laikymo įtaisus, o su specialiu 
rėmu ir ratų išdėstymu leidžia paimti ritinius ar ryšulius per šoną. Visi vyniotuvai gali būti valdomi hidrauliškai, valdymo svirties arba kompiuterio 
pagalba.

DEUTZ-FAHR STAČIAKAMPIŲ RYŠULIŲ PRESAI 
IR VYNIOTUVAI
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Deutz-Fahr stačiakampių ryšulių presai
Modelis BigMaster578 BigMaster578/OC BigMaster598 BigMaster598/OC BM 5712 BM 5712 OmniCut BM 5912 BM 5912 OmniCut
Ryšulio plotis, cm 80 120
Ryšulio aukštis, cm 70 70 80/90 80/90 70 70 80/90 80/90
Ryšulio ilgis, cm 60 - 300
Rinktuvo plotis, cm 210 230
Rintuvo pirštų eilių skaičius 4 4 4 4 5 5 5 5
Atstumas tarp rinktuvo pirštų, mm 61
Plunžerio dažnis 46/min 46/min 46/min 46/min 46/min 46/min 46/min 46/min
Smulkinimo peilių skaičius   10   10   23   23
Rišimo aparatų skaičius 4 4 4 4 6 6 6 6
Ryšulio tankio kontrolė 3 hidrauliniai cilindrai 4 hidrauliniai cilindrai
Svoris, kg 7500 7800 7700 8000 8800 9200 9240 9640
Minimali traktoriaus galia, AG 90 100 105 115 100 130 115 145

Deutz-Fahr ritinių vyniotuvai
Modelis WM 1121 WM1221 WM1431 WM1631 WM1851 WM1124 WM 1634 WM 4034
Tipas Pakabinami ritinių vyniotuvai Prikabinami ritinių vyniotuvai Stačiakampių ryšulių vyniotuvai
Ritinio plotis ir diametras, cm 1,25 x (1.00 x 1.50) (1,20–1,50) x (1,00–1,50) (1,20–1,50) x (90–1,50)
Max. Ritinio svoris, kg 1200 1200 1000/2200 1100/1200 1400 1200 800-1000 1500
Reikalingas hidrosiurblys, l/min 26 l prie 150 barų 24 l prie 150 barų 26 l prie 150 barų 26 l prie 150 barų 35 l prie 150 barų 26 l prie 150 barų 26 l prie 150 barų 40–60 l prie 180 barų
Svoris, kg 700 700 1000 1550 1100 955 1490 2740
Ilgis, m 2,51 2,27 2,51 4,2 4,47 2,47 4,86 4,7
Plotis, m 1,78 1,32 2,45 2,69 2,55 2,29 2,49 2,5
Aukštis, m 2,03 2,43 2,28 2,58 3,06 2,03 2,29 2,75
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kliais, kurį net ir pametus, rotorius neišsibalansuoja, jo darbas išieka sta-
bilus. Maigiklis nupjautą masę leidžia skleisti visu agregato pločiu arba 
formuoti vieną, didelės apimties sąvalką. Pagal pageidavimą maigiklis 
gali turėti plieninius V formos pirštus (mod. R). Lamdiklį su gumuotais 
cilindriniais volais efektyvu naudoti pupiniams augalams.

Nukerpamo varžto saugikliai Quick Switch, naudojami Lely Splendi-
mo P/PC pjovimo aparatų pavaroje, patikimai apsaugo juos nuo perkro-
vų ir užstrigimo. Užstrigus pjovimo diskui, tiesiai po jais įrengti kaiščiai 
nukerpami. Juos pakeisti naujais – greita ir nesudėtinga. Sugiam klūties 
apvažiavimui speciali lankstų sistema pjovimo aparatui leidžia saugiai at-
silenkti atgal: Spelndimo M – iki 7 laipsn., Splendimo Classic – iki 10 laipsn.

Lely Splendimo P/PC žoliapjovėmis galima pjauti kairėje arba de-
šinėje traktoriaus pusėje, dėl to darbo našumas didesniuose laukų 
masyvuose padidėja iki 15 proc. Prikabinamose žoliapjovėse, siekiant 
užtikrinti geresnę šienavimo kokybę bei tikslesnį pradalgių klojimą, 
naudojamas platesnis rėmas su šonuose pritvirtintais atraminiais ratais. 
Šių žoliapjovų prikabinimo sijos dabar ilgesnės, todėl jas daug lengviau 
agreguoti su skirtingais traktoriais, manevravimas taip pat geresnis.

Apsisukant ar manevruojant galulaukėje traktoriaus GTV nereikia 
išjungti. Žoliapjovėse naudojami naujos karos, papildomos priežiūros 
nereikalaujantys kardaniniai lankstai.

Našiam ir greitam žolinių pašarų ruošimui Lely siūlo beveik 9,0 m 
pločio kompleksus Splendimo Triplo, skirtus 135–170 AG pajėgumo 
traktoriams. Šie kompleksai, jungiantys gale ir priekyje pakabinamas 
žoliapjoves, gali būti su žalios masės maigikliais arba be jų.

Olandų kompanija „Lely“ siūlo 5-ių skirtingų modelių žoliapjoves Splendimo: pakabinamas gale, traktoriaus priekyje, prikabinamas ir iki 9,0 
m kompleksus didelės galios traktoriams. Su žoliapjovėmis nupjautą masę galima skleisti visame agregato plotyje arba formuoti vieną didelės 
apimties pradalgę.

Visos žoliajovės turi unikalios konstrukcijos modulinius pjovimo aparatus su jų viduje įrengtu šešiakampiu susukamu pavaros velenu, kuris 
tuo pat metu atlieka ir saugiklio funkciją. Lyginant su žoliapjovėmis, turinčiomis nuosekliai sujungtų krumpliaračių perdavą, moduliniame Lely 
Splendimo pjovimo aparate yra mažiau krumpliaračių, todėl galios perdavimas – efektyvesnis (galios poreikis 15–20 proc. mažesnis). Praktiškai 
patvirtinta, kad šios konstrukcijos pjovimo aparatai naudingai prisideda prie energijos išteklių taupymo – jie užtikrina iki 1 l/ha degalų ekonomiją.

Lely Splendimo pjovimo aparatą sudaro į skirtingas į kairę arba dešinę besisukantys ovalo formos diskai, kurių kiekevienas su tiesiogine 
kūgine krumpliaratine pavara sudaro atskirą modulį. Visi moduliai tarpusavyje suveržti ištisiniu strypu, pagaminto iš apkrovoms atsparaus, chro-
mu legiruoto plieno. Kiekvienas modulis turi atskirą alyvos vonelę, todėl pjovimo aparato reduktorius puikiai tepamas net dirbant kalvotuose 
laukuose, pjaunant šlaituose.

Pjovimo aparato konstrukcija tokia, kad diskų gaubto briauna kuo tiksliau sektų pavaros korpuso kontūrą. Dėl šios priežasties žolė pjauna-
ma 180 lsipsn. ruože, o tarp gretimų diskų lieka didesnis tarpas. Pagal peiliukų trajektorijų persidengimą, Lely Splendimo neprilygsta jokia kita 
rinkoje siūloma žoliapjovė.

120 mm ilgio apverčiamų peiliukų keitimas – paprastas ir greitas. Lely Clip-ON sistemoje išsaugoti visi kaištinio peiliukų tvirtinimo privalu-
mai, tačiau keitimas nepalyginamai greitesnis ir saugesnis darbo metu.

Slėgis į dirvos paviršių pakabinamose žoliapjovėse reguliuojamas pakopiškai (4–5 padėtys), tuo tarpu prikabinamose Lely Splendimo P/PC 
jis nustatomas bepakopiškai. Jose įrengti specialūs dvikrypčiai hidrocilindrai, kuriais tiesiai iš traktoriaus kabinos valdomas žoliapjovės slėgis į 
dirvos paviršių. Šių žoliapjovų hidrauliniai valdikliai pasižymi didele greitaveika, todėl lauko pakraščiuose jos greitai pakeliamos, o apsisukus – 
greitai nuleidžiamos, net jei nustatytas didelis kontaktinis slėgis.

Kartu su kai kurių modelių žoliapjovėmis siūlomi dviejų tipų žaliosios masės maigikliai: rotorinis su pirštiniais daužikliais ir lamdiklis su cilin-
driniais volais. Rotorinis maigiklis efektyviai suardo stiebų vaškinį sluoksnį, todėl žolė greičiau džiūsta. Jis – reversuojamas, su plastikiniais dauži-

LELY SPLENDIMO ROTACINĖS DISKINĖS ŽOLIAPJOVĖS 
Darbinis plotis 1,65–8,90 m  •  2-jų tipų maigikliai  •  Energijos sąnaudas taupantys 
moduliniai pjovimo aparatai
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Techniniai duomenys/Modeliai
Splendimo Classic

165 205 (HD) 240 (HD) 280 320

Tvirtinimo būdas Pakabinama

Darbinis plotis, m 1,65 2,05 2,40 2,80 3,20

Konstrukcinė masė, kg 450 480 555 585 670

Galios poreikis nuo, kW/AG 29/40 33/45 37/50 40/55 44/60

Pradalgės plotis, m 0,80–1,40 1,20–1,80 1,60–2,15 1,80–2,55 2,00–2,95

Pjovimo aparato darbo amplitudė -50°/+90° vertikalia kryptimi

Pakabinimo jungčių kat. II II II II II

GTV sūkių dažnis, min-1 540 540 540 540 540

Techniniai duomenys/Modeliai
Splendimo M

280 M 320 M 360 M 900 M

Tvirtinimo būdas Pakabinama

Darbinis plotis, m 2,80 3,20 3,60 8,85

Konstrukcinė masė, kg 760 815 860 1 940

Galios poreikis nuo, kW/AG 48/65 51/70 55/75 99/135

Pradalgės plotis, m 1,60–2,20 2,10–2,60 3,00–3,35 2,10–2,60

Pjovimo aparato darbo amplitudė -20°/+20° vertikalia kryptimi

Pakabinimo jungčių kat. II II II III

GTV sūkių dažnis, min-1 540/1000 540/1000 540/1000 1000

Techniniai duomenys/Modeliai
Splendimo MC

240 MC 240 MCR 280 MC 320 MC 900 MC

Tvirtinimo būdas Pakabinama, su maigikliu arba lamdikliu (R)

Darbinis plotis, m 2,40 2,40 2,80 3,20 8,90

Konstrukcinė masė, kg 880 1 100 925 995 2 460

Galios poreikis nuo, kW/AG 44/60 51/70 51/70 66/90 125/170

Pradalgės plotis, m 0,70–2,40 0,70–2,40 1,20–2,80 1,40–3,20 1,40–3,20

Pjovimo aparato darbo amplitudė -20°/+20° vertikalia kryptimi

Pakabinimo jungčių kat. II II II II III

GTV sūkių dažnis, min-1 540 540 540/1000 1000 1000

Techniniai duomenys/Modeliai
Splendimo F/FC

240 F HD 260 FA 280 F (HD) 280 FC 300 FS 320 F 320 FC

Tvirtinimo būdas Pakabinama priekyje Pakabinama priekyje, su maigikliu (C)

Darbinis plotis, m 2,40 2,60 2,80 2,80 3,00 3,20 3,20

Konstrukcinė masė, kg 755 465 810 845 630 815 1 035

Galios poreikis nuo, kW/AG 37/50 37/50 44/60 51/70 48/65 51/70 59/80

Pradalgės plotis, m 1,20-2,15 1,00 1,40–2,55 1,20–2,80 1,00 2,95 1,20–3,20

GTV sūkių dažnis, min-1 540 540 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Techniniai duomenys/Modeliai
Splendimo P/PC

PC 330 (S/R) PC 370 (S/RS) 550 P

Tvirtinimo būdas Prikabinama, su maigikliu (C) Prikabinama

Darbinis plotis, m 3,25 3,65 5,50

Konstrukcinė masė, kg 1 900–2 050 2 200–2 260 2 860

Galios poreikis nuo, kW/AG 59/80 70/95 70/95

Pradalgės plotis, m 1,00–2,20 1,30–2,40 4,90

Prikabinimo jungčių kat. II II II

GTV sūkių dažnis, min-1 540/1000 540/1000 540/1000
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Pakabinami Lely vartytuvai yra 4, 6 arba 8 rotorių, prikabinami – 6, 
8, 10 arba 12 rotorių. Nesunkiai nustatomas šių rotorių pasvirimo kam-
pas pradalgių skleidimui arba vartymui. Galimos 4 arba 5 rotoriaus at-
raminių ratukų padėtys, kurios pasirenkamos perstatant kaištį. Rotorių 
pastatymo aukštis reguliuojamas taip pat paprastai – nustatomas cen-
trine traukle arba pakopomis (4–5).

Didesni už įprastinius vartytuvų rotoriai naudingi sklaidant aukštą 
žolę – didesnis rotorių apskritiminis greitis leidžia toliau nusviesti masę. 
Savo ruožtu, rotorių sūkiai nedideli, todėl išvengiama žolės masės nuos-
tolių.

Pakabinami Lely Lotus Stabilo vartytuvai dėl ne mažiau kaip 4 
lankstus ir 2 jungiamąsias sijas turinčių junčių itin gerai seka traktoriaus 
trajektoriją. Prikabinamuose vartytuvuose analogišką funkciją atlieka 
valdas. Tikslus traktoriaus trajektorijos sekimas leidžia dirbti didesniais 
technologiniais greičiais.

„Lely“, vienas iš nedaugelio gamintojų, produktų gamoje turintis 
pakabinamus 2 arba 4 rotorių grėblius-vartytuvus Lotus Combi. Šie 
agregatai skirti šieno tvarkymui.

Olandų kompanija „Lely“ sgamina 3-jų skirtingų modelių vartytuvus – pakabinamus ir prikabinamus. Greta jų siūlomas pakabinamas 
grėblys-vartytuvas Lotus Combi, skirtas šieno tvarkymui. Visi vartytuvai pasižymi stabilia, dirvos paviršių gerai kopijuojančia ir traktoriaus vėžė-
mis tiksliai sekančia konstrukcija. Praktiniai bandymai patvirtina, kad lyginant su kai kuriomis kitų gamintojų mašinomis, Lely Lotus vartytuvai su 
ypatingos formos pirštais yra iki 50 proc. našesni.

Visų vartytuvų konstrukcija pritaikyta dideliems technologiniams greičiams, todėl galios perdavos lankstai ir jų įvorės specialiai sustiprintos. 
Didžiausių pakabinamų vartytuvų galios perdava įrengta vienoje linijoje, todėl galios nuostoliai joje – mažiausi. Šioje perdavoje naudojami 
sustiprinti dvigubi kardaniniai lankstai. Nepaisant, kad prikabinami 15 m pločio vartytuvai Lely Lotus 1500 turi 12 rotorių, tokio agregato išlanks-
tymas į darbinę padėtį trunka ne ilgiau kaip 40 s.

Itin švelnų žaliosios masės vartymą užtikrina pasvirę spyruokliniai vartytuvo pirštai – rotorių pirštų laikikliai pasukti taip, kad pirštai su dirvos 
paviršiumi sudaro 48 laipsn. kampą. Jie, dėl ypatingos judėjimo trajektorijos, nedrasko dirvos ir neužteršia žolės žemėmis. Spyruokliniai, lenkti 
pirštai patikimai sugriebia ir išmeta į viršų gerokai daugiau žaliosios masės, todėl vartymas efektyvesnis. Tam, kad išmetimo į viršų efektas būtų 
dar didesnis, viršutinis pirštas padarytas trumpesnis.

Skirtingo ilgio, pasvirę pirštai išmeta žolę aukštai ir tolyn nuo agregato – šlapia žolė žolė yra sunkesnė, todėl ji numetama toliau ir nukrenta 
ant sausesnės masės. Tokiu būdu pradalgė puikiai sumaišoma.

Dirbant lauko pakraščiuose ar pagrioviuose išorinius rotoriaus pirštus galima nustatyti į toliausią padėtį, tuome žolė yra sviedžiama toliau 
nuo krašto, o lauko ribos lieka švarios.

Visuose Lely vartytuvuose sumontuotos apsaugos nuo apsivijimo AWS. Tai specialios U formos sijelės, neleidžiančios  apsivynioti vartomai 
žolei apie atraminius rotorių ratukus. 

LELY LOTUS ROTACINIAI VARTYTUVAI  
Darbinis plotis 3,00–15,0 m  •  Nuo 4 iki 12 rotorių  •  Ilgaamžiška, energijos 
sąnaudas taupanti konstrukcija
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Techniniai duomenys/
Modeliai

Lotus Stabilo

520 600 675 770 770(+) 900 900(+)

Tvirtinimo būdas Pakabinamas

Darbinis plotis, m 5,20 6,00 6,75 7,70 7,70 9,00 9,00

Konstrukcinė masė, kg 690 820 960 1 000 1 035 1 300 1 300

Galios poreikis nuo, kW/AG 40/55 44/60 48/65 55/75 55/75 73/100 73/100

Rotorių ir laikiklių sk. 4 x 6 4 x 8 6 x 6 6 x 6 6 x 7 8 x 5 8 x 6

Rotoriaus padėties kampas 10°-17°

Rotoriaus padėtys 5 padėtys, nustatomos perstatant kaištį

Pakabinimo jungčių kat. II II II II II II II

GTV sūkių dažnis, min-1 400-450 (daugiausiai 540)

Techniniai duomenys/
Modeliai

Lotus 770–1500

770 P 900 P 900 Profi 1020 1020 Profi 1250 Profi 1500 1500 Profi

Tvirtinimo būdas Prikabinamas

Darbinis plotis, m 7,70 9,00 9,00 10,20 10,20 12,50 15,00 15,00

Konstrukcinė masė, kg 1 450 1 750 2 200 2 225 2 330 3 100 3 750 4 200

Galios poreikis nuo, kW/AG 37/50 40/55 40/55 44/60 44/60 70/95 73/100 73/100

Rotorių ir laikiklių sk. 6 x 6 8 x 6 8 x 6 8 x 7 8 x 7 10 x 7 12 x 7 12 x 7

Rotoriaus padėties kampas 10°-17°

Rotoriaus padėtys 4 padėtys, nustatomos perstatant kaištį Bepakopiškai, centrine traukle

Pakabinimo jungčių kat. Prikabintuvas II Prikabintuvas II Prikabintuvas II

GTV sūkių dažnis, min-1 400-450 (daugiausiai 540)

Techniniai duomenys/
Modeliai

Lotus Combi

300 600 Stabilo

Tvirtinimo būdas Pakabinamas grėblys-vartytuvas

Darbinis plotis, m 3,0 6,0

Konstrukcinė masė, kg 330 930

Galios poreikis nuo, kW/AG 26/35 44/60

Rotorių ir grėbliakočių sk. 2 x 8 4 x 8

Rotoriaus padėties kampas 10°-17°

Rotoriaus padėtys 4 padėtys, nustatomos perstatant kaištį

Pakabinimo jungčių kat. II II

GTV sūkių dažnis, min-1 400-450 (daugiausiai 540)
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Patys efektyviausi – prikabinami Lely Hibiscus Vario serijos grėbliai 
su bepakopiškai reguliuojamu darbiniu pločiu ir platus darbo režimų 
pasirinkimu. Šiais grėbliais dvejais gretimais važiavimais galima for-
muoti vieną didelės apimties  sangrėbą, pvz. su Hibiscus 765 SD Vario –  
15,20 m. Vario bepakopio reguliavimo sistema leidžia pasirinkti vieną iš 
dviejų grėbimo strategijų, pvz., „Lely Hibiscus 765 SD Vario“:

• 7,60 m plotyje formuoti vieną sangrėbą arba formuoti dvi sangrė-
bas 8,30 m plotyje;

• 5,00 arba 7,60 m plotyje formuoti vieną sangrėbą arba formuoti 
vieną sangrėbą bepakopiškai keičiant plotį 5,00-7,60 m ribose.

Automatinė rotorių valdymo sistema didžiausiame prikabinamame 
grėblyje Lely Hibiscus 1515 CD Profi leidžia lanksčiai pritaikyti agrega-
tą darbui lauko pakraščiuose – reikiamu momentu grėblio rotoriai au-
tomatiškai pakeliami ir nuleidžiami. O platus atraminių ratų padėties 
reguliavimas ir neprilygstamas rotorių eigos stabilumas operatoriui 
leidžia atlikti staigius posūkius. Pradedant darbą arba apsisukus galu-
laukėje grėblio rotoriai nuleidžiami į iš anksto nustatytą darbinę padėtį. 
Lely Hibiscus 1515 CD Profi grėblio valdymo sistema parengta darbui su 
ISO-Bus liniją turinčiais traktoriais.

Geram dirvos kopijavimui rotoriaus važiuoklė gali turėti iki 6 atra-
minių ratukų, užtikrinančių gerą paviršiaus kopijavimą net ir kalvotuose 
laukuose.

Olandų kompanija „Lely“ siūlo itin plačią grėblių gamą: pakabinamus, pusiau pakabinamus ir pakabinamus, 1, 2 arba 4 rotorių, formuo-
jančius centrinę arba šoninę sangrėbą. Ji leidžia nesunkiai išsirinkti bet kokiems poreikiams ir darbų apimtis pritaikytą agregatą. Lely Hibiscus 
grėbliais, priklausomai nuo modelio, galima formuoti nuo 1,10 iki 1,40 m arba nuo 1,30 iki 3,50 m pločio sangrėbas. Grėbliai skirti nuo 50 AG 
pajėgumo traktoriams.

Lely Hibiscus grėbliuose naudojama efektyvi modulinė Master klasės perdava su vienpakopiu ar dviejų pakopų reduktorium.
Grėbliuose gali būti naudojami trijų tipų rotoriai:
• Classic: 11 grėbliakočių, perdavos ašis iš chromu legiruoto plieno, ritinėlių riedėjimo takas – nereguliuojamas;
• Master: modulinė konstrukcija, 11 arba 13 nuimamų naujos formos grėbliakočių, perdavos ašis iš chromu legiruoto plieno, ritinėlių riedė-

jimo takas – reguliuojamas, itin ilgi alyvos reduktoriuje keitimo intervalai (iki 1 000 ha);
• Profi: modulinė konstrukcija, 15 nuimamų grėbliakočių, 5 komplektai dvigubų spyruoklinių dantų ant kiekvieno grėbliakočio, perdavos 

ašis iš chromu legiruoto plieno, ilgaamžiai ritininiai perdavos velenų guoliai, reguliuojamas ritinėlių riedėjimo takas, itin ilgi alyvos reduk-
toriuje keitimo intervalai.

Reguliuojamas ritinėlių riedėjimo takas skirtas dantų padėties reguliavimui grėbimo metu, prieš sangrėbą ir už jos.
Visuose Lely Hibiscus grėbliuose naudojami dvigubi lenkti, spyruokliniai Ro tipo dantys, švelniai perstumiantys didelį kiekį žolės neužterš-

dami jos žemėmis. Patentuotos formos dantys užtikrina iki 15 proc. didesnį grėbimo našumą. Prie kiekvieno grėbliakočio sumontuoti 4 arba 5 
komplektai dvigubų spyruoklinių dantų, kurių kiekvienas turi po 3 cilindrines vijas. Hibiscus grėbliakočiai pagaminti iš dilimui atsparaus chromu 
legiruoto plieno.

Lely grėbliai išsiskiria gerai apsaugotais rotoriais ir ilgais, 480 mm ilgio grėbliakočių laikikliais.

LELY HIBISCUS ROTACINIAI GRĖBLIAI
Darbinis plotis iki 14,8 m  •  1, 2 arba 4 rotorių  •  Iki 15 proc. didesnis našumas
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Techniniai duomenys/Modeliai
Hibiscus S/P

425 S 455 S 485 S 485 P

Tvirtinimo būdas Pakabinamas
Pusiau 

pakabinamas
Darbinis plotis, m 3,20–4,25 3,50–4,55 3,80–4,75 3,80–4,75
Sangrėbos plotis, m 1,10–1,40 1,10–1,40 1,10–1,40 1,10–1,40
Konstrukcinė masė, kg 705 765 850 875
Galios poreikis nuo, kW/AG 48/65 51/70 59/80 37/50
Rotorių skaičius 1 1 1 1
Grėbliakočių skaičius 11 11 13 13
Dantų skaičius ant grėbliakočio 4 dvigubi dantys

Techniniai duomenys/Modeliai
Hibiscus CD

715 CD 745 CD Vario 815 CD Vario 915 CD Vario
Tvirtinimo būdas Prikabinamas
Darbinis plotis, m 6,75–6,90–7,05 6,85–7,35 7,45–7,95 8,00–9,00
Sangrėbos plotis, m 1,20–1,50 1,25–1,75 1,25–1,80 1,25–2,25
Konstrukcinė masė, kg 1 760 1 800 2 080 2 505
Galios poreikis nuo, kW/AG 44/60 44/60 48/65 51/70
Rotorių skaičius 2 2 2 2
Grėbliakočių skaičius 10 11 11 13
Dantų skaičius ant grėbliakočio 4 dvigubi dantys

Techniniai duomenys/Modeliai
Hibiscus SD

655 SD Classic 765 SD 765 SD Vario
Tvirtinimo būdas Prikabinamas
Darbinis plotis (1-a sangrėba), m 5,80–6,50 6,70–7,60 5,00–7,60
Sangrėbos plotis (1-a sangrėba), m 1,20–1,50 1,20–1,80 1,20–1,80
Darbinis plotis (2 sangrėbos), m - - 8,30
Sangrėbos plotis (2 sangrėbos), m - - 1,20–1,80
Konstrukcinė masė, kg 2 225 2 855 3 005
Galios poreikis nuo, kW/AG 48/65 55/75 55/75
Rotorių skaičius 2 2 2
Grėbliakočių skaičius 11 13 13
Dantų skaičius ant grėbliakočio 4 dvigubi dantys

Techniniai duomenys/Modeliai
Hibiscus CD Profi

1015 CD Profi 1015 CD Profi + 1515 CD Profi
Tvirtinimo būdas Prikabinamas
Darbinis plotis, m 9,20–10,20 9,20–10,20 11,00–14,80
Sangrėbos plotis, m 1,50–2,50 1,50–2,50 1,30–3,50
Konstrukcinė masė, kg 4 755 4 755 5 820
Galios poreikis nuo, kW/AG 74/100 74/100 90/120
Rotorių skaičius 2 2 4
Grėbliakočių skaičius 15 15 11+13
Dantų skaičius ant grėbliakočio 5 dvigubi dantys 4 dvigubi dantys
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HydroFlexControl – tai firminis amortizuotas, hidrauliškai nuotoli-
niu būdu valdomas tiekimo kanalo dugnas. Priekinis, tiesiai po žvaigž-
diniu rotoriumi esantis dugno galas įtvirtintas elastingai. Tai puiki pre-
vencinė priemonė nuo užsikimšimo ir mechaninio pažeidimo patekus 
akmeniui. Be to, galima dirbti didesniais technologiniais greičiais, už-
tikrinamas didesnis preso laidumas. O užstrigus rotoriui, hidrauliškai 
nuleidus tiekimo kanalo dugną, paprasta ir greita nustumti masę tolyn 
į presavimo kamerą.

Didesniam presavimo efektyvumui galima pasirinkti vieną iš trijų 
smulkinimo aparatų: su 13-a peilių (Mastercut13), 17-a (Xtracut17) arba 
25-iais (Xtracut25) peiliais. Operatorius per valdymo terminalą gali visai 
nuleisti peilius arba pasirinkti norimą jų kombinaciją. Pavyzdžiui, 25-ių 
peilių smulkinimo aparate gali būti pasirenkami 0–12–13–25 peiliai. 
Smulkintuvas iki 12 proc. padidina masės tankį ritinyje, taupo ritinio ap-
vyniojimui naudojamą medžiagą, plėvelę, sumažina bendruosius masės 
transportavimo kaštus.

Ritinio tankį užtikrina presavimo kamera su aštuoniolika plieninių 
būgnų Powergrip. Patentuotos konstrukcijos, gniuždymui atsparūs pre-

Olandų kompanijos „Lely“ ritininiai Welger RP 205/245 serijos presai su pastovaus tūrio presavimo kamera yra vieni populiariausių rinkoje. 
Ilgaamžė, kruopščiai daugelį metų tobulinta konstrukcija leidžia pasiekti išskirtinius rezultatus.

Šią presų grupę sudaro dvi bazinės modifikacijos: su trijų tipų smulkinimo aparatais ir be smulkintuvo (mod. RP 205). Priklausomai nuo 
modelio, galimi dviejų skirtingų konstrukcijų, dviejų skirtingų pločių rinktuvai: 2,00 ir 2,25 m. Plačiausias, 2,25 m pločio bekumštelinis rinktuvas 
lengvai surenka didelės apimties sangrėbas net ir atliekant staigius posūkius. Penkios eilės pirštų laikiklių užtikrina puikų žaliosios masės surin-
kimą ir sklandų paėmimą – taip išvengiama bet kokių  nuostolių.

Presuose įrengtas naujos konstrukcijos 5 eilių bekumštelintis 2,25 m pločio būgninis pirštinis rinktuvas. Rinktuve yra rotorius su penkiais 
fiksuotais grėbliakočiais, todėl jame mažiau judančių dalių. Rinktuvo pirštai – 5,6 mm skersmens, atstumas tarp jų – 64 mm. Virš jo įrengtas susti-
printas masės prispaudimo būgnas su papildoma guolių apsauga nuo smūginių apkrovų. Kompaktiškesnė rinktuvo konstrukcija leido jį įrengti 
arčiau rotoriaus, taip užtikrinant dar tolygesnį žolės masės srautą. Dėl šios priežasties naujasis rinktuvas 25 proc. našesnis už naudotus anksčiau.

Kadangi bekumšteliniuose rinktuvuose nėra kumštelio, juos sudaro mažiau judančių dalių. Jie yra patikimesni, atsparesni susidėvėjimui, 
veikia tyliau ir yra lengvai prižiūrimi. Rezultatas aiškus: mažesnės išlaidos priežiūrai ir didesnė vertė parduodant!

Presuose išsaugotas kompaktiškas, vienpakopis Powersplit reduktorius – pagrindinis mechaninės galios perdavos elementas. Jis GTV tie-
kiamą traktoriaus variklio galią nukreipia dvejomis kryptimis: tiesiai į presavimo kamerą ir rinktuvui. Tai ne tik laiko, bet ir intensyviai dirbančių 
rangovų įvertinta konstrukcija, sumažinanti galios poreikį, degalų sąnaudas ir aptarnavimo kaštus.

Lely Welger RP 205/245 našumą lemia ir platus tiekiklis, užtikrinantis tolygų žaliosios masės srautą į presavimo kamerą. Žvaigždinio rotoriaus 
pavara – tiesioginė, nuo Powersplit reduktoriaus, užtikrinanti mažiausius galios nuostolius. Savo ruožtu, patentuota HydroFlexControl sistema 
leidžia išvengti užsikimšimų.

LELY WELGER RITININIAI PRESAI SU PASTOVAUS 
TŪRIO PRESAVIMO KAMERA  
Ritinio skersmuo 1,25 m  •  2,25 m pločio bekumštelinis rinktuvas    
•  13, 17 arba 25 peilių smulkintuvai
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savimo kameros būgnai turi po 10 išilginių, papildomo 
tvirtumo suteikiančių briaunų. Būgnai pagaminti iš labai 
tvirto, 3,2 mm storio lakštinio plieno, jų paviršiuje nėra 
tvirtumą mažinančių suvirinimo siūlių. Visų būgnų pa-
varoje naudojami gerai nuo dulkių apsaugoti, sustiprinti 
ritininiai guoliai, Profi versijoje – dvieiliai.

Nepaprastai svarbu, kad visi būgnai ritinį spaustų 
tolygiai, nes ritinioo apsisukimų skaičius ir jį veikiantis 
slėgis turi tiesioginės įtakos masės tankiui ritinyje. Ri-
tinių presavimo kamera yra tobulos apskritimo formos 
su aplink ją sumontuotais būgnais. Turint didelį būgnų 
skaičių užtikrinamas didžiausias kontaktinio paviršiaus 
plotas. Savo ruožtu, mechaninis galinio gaubto fiksato-
rius taip pat naudingai prisideda prie vienodo dydžio ir 
didžiausio tankio ritinių formavimo.

Ritiniai apvyniojimi tinkleliu (Varionet) arba raiščiu 
(Variotwin). Įrengta lengvo atsarginės tinklelio ritės per-
kėlimo į darbinę padėtį sistema ELS.

Techniniai duomenys/Modeliai
RP 205

RP 205 Classic

Ritinio skersmuo, m 1,25

Ritinio plotis, m 1,23

Ritinių presavimo kameros tūris, m³ 1,50

Rinktuvo gabaritinis plotis, m 2,25

Rinktuvo darbinis plotis, m 1,86

Būgnų skaičius presavimo kameroje 18

Galios poreikis nuo, kW/AG 50/65

GTV sūkių dažnis, min-1 540

Preso matmenys: ilgis/plotis/aukštis, m 4,95/2,30/2,75

Smulkinimo aparatas –

Apvyniojimas raiščiu Variotwin 

Apvyniojimas tinkleliu Varionet 

Techniniai duomenys/Modeliai
RP 245

RP 245 RP 245 Profi

Ritinio skersmuo, m 1,25 1,25

Ritinio plotis, m 1,23 1,23

Ritinių presavimo kameros tūris, m³ 1,50 1,50

Rinktuvo plotis, m 2,00 arba 2,25 2,00 arba 2,25

Rinktuvo darbinis plotis, m 1,60/1,86 1,60/1,86

Būgnų skaičius presavimo kameroje 18 18

Galios poreikis nuo, kW/AG 65/85 80/100

GTV sūkių dažnis, min-1 540 540

Preso matmenys: ilgis/plotis/aukštis, m 4,98/2,32–2,70/2,76 4,98/2,32–2,70/2,76

13-os peilių smulkinimo aparatas Mastercut13
 

17-os peilių smulkinimo aparatas Xtracut17
 

25-ių peilių smulkinimo aparatas Xtracut25 – 

Apvyniojimas raiščiu Variotwin  

Apvyniojimas tinkleliu Varionet + ELS  

- Nenumatyta;  Standartinė įranga;  Papildoma įranga



HydroFlexControl įrengtas tiesiai po rotorium, t. y. toje vietoje, ku-
rioje tiekiamas masės srautas praeina pro siauriausią vietą. Elastinga 
šio kanalo pakaba su guminiais amortizatoriais leidžia tiekimo kanalui 
laisvai judėti vertikalia kryptimi. Rinktuvui paduodant nevienodą ma-
sės srautą ši kanalo savybė padeda išlyginti tiekiamos masės srautą ir 
leidžia išvengti užstrigimo. Užstrigus rotoriui, tiekimo kanalo dugną ga-
lima hidrauliškai nuleisti į apačią – taip paprastai ir greitai masė nustu-
miama tolyn į presavimo kamerą.

Didesniam presavimo efektyvumui galima pasirinkti vieną iš trijų 
smulkinimo aparatų: su 13-a peilių (Mastercut13), 17-a (Xtracut17) arba 25-
iais (Xtracut25) peiliais. Operatorius per valdymo terminalą gali visai nuleisti 
peilius arba pasirinkti norimą jų kombinaciją. Pavyzdžiui, 25-ių peilių smul-
kinimo aparate gali būti pasirenkami 0–12–13–25 peiliai. Smulkintuvas 
iki 12 proc. padidina masės tankį ritinyje, taupo ritinio apvyniojimui nau-
dojamą medžiagą, plėvelę, sumažina bendruosius masės transportavimo 
kaštus. Pradinis RP 160 V Classic modelis siūlomas be smulkinimo aparato.

Olandų kompanija „Lely“ siūlo dviejų bazinių modelių presus su kintamo tūrio presavimo kamera: RP 160 (ritinio skersmuo nuo 0,90 iki 1,60 m)  
ir RP 545 (ritinio skersmuo nuo 1,10 m iki 2,00 m). Visų presų darbo kamerose įrengtos 4-ios begalinės (be sujungimų) juostos, pradinis RP 160 V  
Classic modelis – be smulkinimo aparato.

Presuose gali būti įrengtas naujos konstrukcijos 5 eilių bekumštelintis 2,00, 2,25 arba 2,40 m pločio būgninis pirštinis rinktuvas. Rinktuve 
yra rotorius su penkiais fiksuotais grėbliakočiais, todėl jame mažiau judančių dalių. Rinktuvo pirštai – 5,6 mm skersmens, atstumas tarp jų – 64 
mm. Virš jo įrengtas sustiprintas masės prispaudimo būgnas su papildoma guolių apsauga nuo smūginių apkrovų – taip išvengiama pavojaus 
jį sugadinti, kuomet masės srautas didelis. Kompaktiškesnė rinktuvo konstrukcija leido jį įrengti arčiau rotoriaus, taip užtikrinant dar tolygesnį 
žolės masės srautą. Dėl šios priežasties naujasis rinktuvas 25 proc. našesnis už naudotus anksčiau.

Kadangi bekumšteliniuose rinktuvuose nėra kumštelio, juos sudaro mažiau judančių dalių. Jie yra patikimesni, atsparesni susidėvėjimui, 
veikia tyliau ir yra lengvai prižiūrimi. Rezultatas aiškus: mažesnės išlaidos priežiūrai ir didesnė vertė parduodant!

Presuose išsaugotas kompaktiškas, vienpakopis Powersplit reduktorius – pagrindinis mechaninės galios perdavos elementas. Jis GTV tie-
kiamą traktoriaus variklio galią nukreipia dvejomis kryptimis: tiesiai į presavimo kamerą ir rinktuvui. Tai ne tik laiko, bet ir intensyviai dirbančių 
rangovų įvertinta konstrukcija, sumažinanti galios poreikį, degalų sąnaudas ir aptarnavimo kaštus.

HydroFlexControl – tai firminis amortizuotas, hidrauliškai nuotoliniu būdu valdomas tiekimo kanalo dugnas. Priekinis, tiesiai po žvaigždiniu 
rotoriumi esantis dugno galas įtvirtintas elastingai. Tai puiki prevencinė priemonė nuo užsikimšimo ir mechaninio pažeidimo patekus akmeniui. 
Be to, galima dirbti didesniais technologiniais greičiais, užtikrinamas didesnis preso laidumas.

LELY WELGER RITININIAI PRESAI SU KINTAMO 
TŪRIO PRESAVIMO KAMERA  •  Ritinio skersmuo iki 1,60 m 
arba 2,00 m  •  2,00, 2,25 arba 2,40 m pločio bekumšteliniai rinktuvai  •   
13, 17 arba 25 peilių smulkintuvai
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klės lengvai prisitaiko prie ritinio skersmens, leisdamos lengvai judėti 
presavimo juostoms ir kartu užtikrindamos spaudimo tolygumą visame 
ritinio plotyje.

Preso valdymui gali būti naudojamas naujas, patogesnis E-link Pro 
valdymo terminalas. Naujasis ekranas yra didesnės raiškos, jame vienu 
metu pateikiama ir galima stebėti daugiau presavimo technologinės 
operacijos etapų, pvz., sekti masės tiekimo tolygumą abejose presavi-
mo kameros pusėse. Dėl šios priežasties formuoti taisyklingos, vienodos 
formos ritinius tampa dar paprasčiau. E-Link Pro yra jungiama prie trak-
toriaus ISO-Bus linijos, todėl preso valdymui galima naudoti traktoriaus 
valdiklius.

Ritiniai apvyniojimi tinkleliu (Varionet) arba raiščiu (Variotwin). 
Įrengta lengvo atsarginės tinklelio ritės perkėlimo į darbinę padėtį sis-
tema ELS.

Presavimo kameroje – keturios plačios, simetrinės konstrukcijos, 11 m  
ilgio juostos be sudūrimų. 28,5 cm pločio ir 8 mm storio juosta sudaryta 
iš dviejų nailono ir trijų kaučiuko sluoksnių. Tokia daugiasluoksnė struk-
tūra užtikrina švelnų ir tylų darbą, pavyzdinį tvirtumą (svarbu presuo-
jant didelio tankio ritinius) ir ilgaamžiškumą.

Presuose įrengta hidraulinė pastovaus slėgio reguliavimas CPS 
(angl. Constant Pressure System), užtikrinanti pastovų didelį masės tan-
kį nepriklausomai nuo presuojamo ritinio skersmens. Nepriklausomai, 
kokio skersmens ritiniai presuojami - mažiausio (0,6 m) ar didžiausio 
(1,60 – 2,00 m) – masės tankis visada bus ne tik vienodas, bet ir didžiau-
sias tarp analogiškos klasės mašinų.

Naują ritinį operatorius gali pradėti formuoti visu greičiu, nes ke-
turios juostos lengvai susitvarko su bet kokiu tiekiamos masės kiekiu. 
Dvi didelės pastovaus slėgio sistemos spyruoklės užtikrina tinkamą 
ritinio tankį jau nuo presavimo pradžios. Tai padeda formuoti ritinį ir 
garantuoja reikiamą masės tankį bet kuriuo momentu. Didelės spyruo-

Techniniai duomenys/Modeliai
RP 160 V

RP 160 V Classic RP 160 V (Xtra) RP 545

Ritinio skersmuo, m 0,90–1,60 0,90–1,60 1,10–2,00

Ritinio plotis, m 1,23 1,23 1,23

Ritinių presavimo kameros tūris, m³ 2,50 2,50 4,00

Rinktuvo plotis, m 2,00 arba 2,25 2,25 arba 2,40 2,25

Rinktuvo darbinis plotis, m 1,60/1,86 1,86/2,11 1,86

Juostų skaičius presavimo kameroje 4 4 4

Galios poreikis nuo, kW/AG 52/70 60/80 81/110

GTV sūkių dažnis, min-1 540 540 540

Preso matmenys: ilgis/plotis/aukštis, m 5,05/2,30/2,77 5,05/2,30/2,77 5,25/2,40/3,15

13-os peilių smulkinimo aparatas Mastercut13 –   (BCE)

17-os peilių smulkinimo aparatas Xtracut17 –  

25-ių peilių smulkinimo aparatas Xtracut25 –  (Xtra) 

Apvyniojimas raiščiu Variotwin   

Apvyniojimas tinkleliu Varionet + ELS   

- Nenumatyta;  Standartinė įranga;  Papildoma įranga
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rotoriumi esantis dugno galas įtvirtintas elastingai. Tai puiki prevencinė 
priemonė nuo užsikimšimo ir mechaninio pažeidimo patekus akmeniui. 
Be to, galima dirbti didesniais technologiniais greičiais, užtikrinamas 
didesnis preso laidumas. O užstrigus rotoriui, hidrauliškai nuleidus tie-
kimo kanalo dugną, paprasta ir greita nustumti masę tolyn į presavimo 
kamerą.

Didesniam presavimo efektyvumui galima pasirinkti vieną iš dviejų 
smulkinimo aparatų: su 13-a peilių (Mastercut13) arba 25-iais (Xtracut25) 
peiliais. Operatorius per valdymo terminalą gali visai nuleisti peilius 
arba pasirinkti norimą jų kombinaciją. Pavyzdžiui, 25-ių peilių smulki-
nimo aparate gali būti pasirenkami 0–12–13–25 peiliai. Smulkintuvas 
iki 12 proc. padidina masės tankį ritinyje, taupo ritinio apvyniojimui 
naudojamą medžiagą, plėvelę, sumažina bendruosius masės transpor-
tavimo kaštus.

Ritinio tankį prese vyniotuve RPC 245 užtikrina presavimo kame-
ra su aštuoniolika plieninių būgnų Powergrip. Patentuotos konstruk-

Kompanijos „Lely“ įmonėje Vokietijoje gaminami dviejų modelių presai vyniotuvai: RPC 245 su pastovaus tūrio ir RPC 445 su kintamo tūrio 
presavimo kameromis. Pirmasis modelis plėvele leidžia apvynioti iki 1,25 m, antrasis – iki 1,60 m skersmens ritinius.

Lely Welger RPC 245 Tornado bazinė preso konstrukcija artima presui Lely Welger RP 245 Profi, RPC 445 Tornado – presui Lely Welger RP 445. 
Darbo metu vyniotuvą galima išjungti, t. y. ritinius presuoti neapvyniojant jų plėvele. Taip pat yra galimybė vieną ritinį presuoti, o kitą, nustūmus 
ant vyniojimo stalo, transportuoti iki reikiamos vietos ir vienu metu nuleisti abu ritinius.  

Presuose vyniotuvuose įrengtas naujos konstrukcijos 5 eilių bekumštelintis 2,25 m pločio būgninis pirštinis rinktuvas. Rinktuve yra rotorius 
su penkiais fiksuotais grėbliakočiais, todėl jame mažiau judančių dalių. Rinktuvo pirštai – 5,6 mm skersmens, atstumas tarp jų – 64 mm. Virš jo 
įrengtas sustiprintas masės prispaudimo būgnas su papildoma guolių apsauga nuo smūginių apkrovų. Kompaktiškesnė rinktuvo konstrukcija 
leido jį įrengti arčiau rotoriaus, taip užtikrinant dar tolygesnį žolės masės srautą. Dėl šios priežasties naujasis rinktuvas 25 proc. našesnis už 
naudotus anksčiau.

Presuose vyniotuvuose išsaugotas kompaktiškas, vienpakopis Powersplit reduktorius – pagrindinis mechaninės galios perdavos elementas. 
Jis GTV tiekiamą traktoriaus variklio galią nukreipia dvejomis kryptimis: tiesiai į presavimo kamerą ir rinktuvui. Tai ne tik laiko, bet ir intensyviai 
dirbančių rangovų įvertinta konstrukcija, sumažinanti galios poreikį, degalų sąnaudas ir aptarnavimo kaštus.

Tiekiklio žvaigždinio rotoriaus pavara – tiesioginė, nuo Powersplit reduktoriaus, užtikrinanti mažiausius galios nuostolius. Savo ruožtu, pa-
tentuota HydroFlexControl sistema leidžia išvengti užsikimšimų.

HydroFlexControl – tai firminis amortizuotas, hidrauliškai nuotoliniu būdu valdomas tiekimo kanalo dugnas. Priekinis, tiesiai po žvaigždiniu 

LELY WELGER PRESAI VYNIOTUVAI 
Ritinio skersmuo iki 1,60 m  •  Du modeliai: su pastovaus ir kintamo tūrio  
presavimo kameromis 

76
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Ritiniai apvyniojimi tinkleliu (Varionet). Įrengta lengvo atsarginės 
tinklelio ritės perkėlimo į darbinę padėtį sistema ELS.

RPC 445 vyniotuvas automatiškai nusistato skirtingam ritinio skers-
meniui. Kiekvieno ritinio skersmuo išmatuojamas apvyniojus jį tinkleliu. 
Parinkus plėvelės sluoksnių skaičių jos laikikliai automatiškai nustatomi 
reikiamame aukštyje, todėl plėvelė visada tempiama per ritinio centrą, 
o Tornado valdymo sistema automatiškai apskaičiuoja žiedo apsisuki-
mų aplink ritinį skaičių. Žiedo apsisukimų skaičiaus su reikiama užlaida 
kontrolė vykdoma per naują valdymo terminalą. Jei paskutinio supre-
suoto ritinio skersmuo mažesnis arba, atvirkščiai, - didesnis, ritinio ap-
vyniojimo tinkleliu ir plėvele sistemos lanksčiai prisitaiko prie pakitusių 
matmenų.

Transportinėje padėtyje abiejų presų vyniotuvų  žiedai su plėvelių 
temptuvais užlenkiami į viršų, todėl agregatai labai kompaktiški. Pavyz-
džiui, RPC 445 plotis neviršija 2,80 m, o ilgis – tik 5,75 m.

Tokia daugiasluoksnė struktūra užtikrina švelnų ir tylų darbą, pavyzdinį 
tvirtumą ir ilgaamžiškumą.

RPC 445 įrengta hidraulinė pastovaus slėgio reguliavimas CPS 
(angl. Constant Pressure System), užtikrinanti pastovų didelį masės 
tankį nepriklausomai nuo presuojamo ritinio skersmens. Nepriklau-
somai, kokio skersmens ritiniai presuojami - mažiausio (0,6 m) ar 
didžiausio (1,60 m) – masės tankis visada bus ne tik vienodas, bet ir 
didžiausias.

Naują ritinį operatorius gali pradėti formuoti visu greičiu, nes ketu-
rios juostos RPC 445 prese vyniotuve lengvai susitvarko su bet kokiu tie-
kiamos masės kiekiu. Dvi didelės pastovaus slėgio sistemos spyruoklės 
užtikrina tinkamą ritinio tankį jau nuo presavimo pradžios. Tai padeda 
formuoti ritinį ir garantuoja reikiamą masės tankį bet kuriuo momentu. 
Didelės spyruoklės lengvai prisitaiko prie ritinio skersmens, leisdamos 
lengvai judėti presavimo juostoms ir kartu užtikrindamos spaudimo to-
lygumą visame ritinio plotyje

cijos, gniuždymui atsparūs presavimo kameros būgnai turi po 10 išil-
ginių, papildomo tvirtumo suteikiančių briaunų. Būgnai pagaminti iš 
labai tvirto, 3,2 mm storio lakštinio plieno, jų paviršiuje nėra tvirtumą 
mažinančių suvirinimo siūlių. Visų būgnų pavaroje naudojami gerai 
nuo dulkių apsaugoti, sustiprinti ritininiai guoliai, Profi versijoje –  
dvieiliai.

Nepaprastai svarbu, kad visi būgnai ritinį spaustų tolygiai, nes riti-
nio apsisukimų skaičius ir jį veikiantis slėgis turi tiesioginės įtakos masės 
tankiui ritinyje. Ritinių presavimo kamera yra tobulos apskritimo formos 
su aplink ją sumontuotais būgnais. Turint didelį būgnų skaičių užtikrina-
mas didžiausias kontaktinio paviršiaus plotas. Savo ruožtu, mechaninis 
galinio gaubto fiksatorius taip pat naudingai prisideda prie vienodo dy-
džio ir didžiausio tankio ritinių formavimo.

Preso vyniotuvo RPC 445 presavimo kameroje – keturios plačios, si-
metrinės konstrukcijos, 11 m ilgio juostos be sudūrimų. 28,5 cm pločio ir 
8 mm storio juosta sudaryta iš dviejų nailono ir trijų kaučiuko sluoksnių. 

Techniniai duomenys/Modeliai
Tornado

RPC 245 RPC 445
Preso tipas Pastovios presavimo kameros Kintamos presavimo kameros
Vyniotuvo tipas Sukamų plėvelės temptuvų ir ritinio Sukamų plėvelės temptuvų ir ritinio
Ritinio skersmuo, m 1,25 0,90-1,60
Ritinio plotis, m 1,23 1,23
Ritinių presavimo kameros tūris, m³ 1,50 2,50
Rinktuvo gabaritinis plotis, m 2,25 2,25
Rinktuvo darbinis plotis, m 1,86 1,86
Galios poreikis nuo, kW/AG 97/130 97/130
Vyniojimo našumas, vnt./val. Iki 50 Iki 50
GTV sūkių dažnis, min-1 540 540
Transportiniai preso vyniotuvo matmenys: ilgis/plotis/aukštis, m 5,75/2,80/3,00 5,75/2,80/3,45
Masė, kg 5 950 6 100
Ritinių presavimo kameros tūris, m³ 1,50 2,50
Rinktuvo gabaritinis plotis, m 2,25 2,25
Rinktuvo darbinis plotis, m 1,86 1,86
13-os peilių smulkinimo aparatas Mastercut13  (MC13)  (MC13)
25-ių peilių smulkinimo aparatas Xtracut25  (XC25)  (XC25)

 Standartinė įranga (modifikacija)
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Vyniotuvus Lely Attis PT 160 galima valdyti dviem būdais: pusiau 
automatiniu, kada visiškai automatizuotas tik apvyniojimo plėvele 
procesas arba automatinis, kada visas procesas, nuo ritinio užkėlimo 
iki jo apvyniojimo plėvele pradedamas vienintelio, paleidimo mygtu-
ko paspaudimu. Šakinis kėliklis sukonstruotas taip, kad apvyniojant 
ritinį ant jo būtų galima laikyti paruoštą kitą.

Šiuose vyniotuvuose sumontuota aktyvi ritinio nuleidimo siste-
ma užtikrinantį švelnų, nepažeidžiant plėvelės ritinio nuleidimą ant 
žemės. Yra 3 rezervinės plėvelės laikikliai.

Plėvelės temptuvai prikabinamuose vyniotuvuose pritaikyti 500-
750 mm pločio plėvelei.

Kompanija „Lely“ siūlo du skirtingos konstrukcijos prikabinamus Attis ritinių vyniotuvus, skirtus įvairaus dydžio ir poreikių ūkiams:
• Attis PT 130 – sukamo stalo ir ritinio vyniotuvas su nejudamai įtvirtintu plėvelės temptuvu. 
• Attis PT 160 yra analogiškas PT 130, tačiau jame gali būti nejudamai pritvirtintas antrasis plėvelės temptuvas, du kartus padidinantis 

agregato našumą.
Vyniotuvuose sumontuoti šakiniai ritinių kėlikliai – modeliuose PT 130 ir PT 160 ritinys paimamas iš šono. Dėl žemai įrengto stalo ir 

plačios tarpvėžės visi vyniotuvai pritaikyti dirbti kalvotose vietovėse.
Pradinio lygio vyniotuvas PT 130 puikiai dera mažiems ir vidutinio dydžio ūkiams, naudojantiems presus su pastovaus presavimo 

kamera. Agregatas skirtas apvynioti plėvele 1,20–1,50 m skersmens iki 1,0 t masės ritinius. Vyniotuvo valdymas pusiau automatinis. Yra 
sumontuoti apsisukimų (su garsiniu perspėjimo signalu) ir ritinių skaitikliai, 3 rezervinės plėvelės laikikliai.

Didesniam stabilumo užtikrinimui dirbant šlaituose, perstatant dešinės pusės ratą galima padidinti vyniotuvo Lely Attis PT 130 tarpvė-
žės plotį. Transportinis vyniotuvo PT 130 plotis nuo 2,50 iki 2,85 m.

Profesionaliam, aukščiausių našumo rodiklių siekiantiems ūkiams skirti Attis PT 160 vyniotuvai, pritaikyti apvynioti plėvele iki 0,90–
1,60 m skersmens, 1,25 m (mod. PT 160: 1,25–1,50 m) pločio ir 1,5 t masės ritinius. Vyniotuvų našumas: PT 160 – iki 60 ritinių/val. (1-as 
ritinys per 60 s).

LELY ATTIS VYNIOTUVAI 
2 modeliai  •  Pritaikyti 500–750 mm pločio plėvelei  •  Skirti iki 1,60 m  
skersmens ritiniams
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Techniniai duomenys/Modeliai Attis PT 130 Attis PT 160

Tipas Sukamo stalo ir ritinio vyniotuvas 

Ritinio paėmimas Iš šono

Plėvelės temptuvų skaičius, vnt. 1 1 arba 2 

Apvyniojamo ritinio skersmuo, m 0,90–1,30 0,90–1,60

Apvyniojamo ritinio plotis, m 1,25 1,25–1,50

Didžiausia apvyniojamo ritinio masė, t 1,0 1,5

Galios poreikis nuo, kW/AG 30/41 40/55

Vyniotuvo našumas: 
- valandinis 
- laiko trukmė vienam ritiniui apvynioti 

 
60 ritinių/val. 

1 ritinys per 60 s 

 
60 ritinių/val. 

1 ritinys per 60 s 

Naudojamos plėvelės plotis, mm 500–750 500–750

Rezervinės plėvelės laikikliai, vnt. 3 3 

Konstrukcinė agregato masė, kg 1 080 2 110

Transportiniai matmenys: ilgis/plotis/aukštis, m 4,70/2,55/2,30 5,80/2,30/2,70
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Smulkinimo aparato peiliai keičiami lengvai ir paprastai, nenaudo-
jant papildomų įrankių.

Smulkinimo aparatuose įrengta apsaugos nuo kliūčių sistema Tri-
matic. Tiekikliui prispaudus kliūtį prie peilio, apsauginė jo spyruoklė 
deformuojasi, sumažindama peilį veikiančią jėgą ir tuo pačiu apsaugo-
damą tiekiklį nuo pažeidimų. Kliūtį nustūmus tolyn, peilis grąžinamas 
į darbinę padėtį. Sistema, kurios konstrukcijoje nėra sudėtingų svirčių 
ar deformuojamų strypų, yra visiškai patikima ir veikia be sutrikimų net 
sudėtingiausiomis sąlygomis.

Dauguma modelių pritaikytos agregauoti su traktoriais, turinčiais 
apkrovai jautrią (Load Sensing) hidraulinę sistemą.

Kėbulo grindyse įrengto grandiklinio transporterio pavara – hi-
draulinė, kai kuriuose modeliuose – dviejų pakopų. Tolygiam susmul-
kintos žolės paskleidimui tranšėjoje ar kaupe didžiausios talpos mode-
liuose įrengtas dozatorius su 2 arba 3 volais. Galimas šoninis juostinis 
transporteris su hidrauline perdava žolės pjausnio subėrimui į ėdžias.

Tigo PER ir Tigo XR priekabos karkasą sudaro tiesiai prie rėmo pri-
tvrtintos plieninės, nedideliu žingsniu viena nuo kitos įrengtos atramos, 
suteikiančios konstrukcijai tvirtmo ir stabilumo. Šioms priekaboms ne-
reikalingos įtempimo virvės arba suveržiantys lanka, todėl į jas itin pa-
togu krauti žaliąją masę važiuojant paskui pašarų smulkintuvą. Visuose 
modeliuose įrengtos šoninės durys ir kopetėlės.

Pradedant modeliu Lely Tigo 50 R Profi galima įrengti svarstykles.
Pagal pageidavimą, rinktuvinėse priekabose gali būti įrengti pneu-

matiniai arba hidrauliniai stabdžiai. Dviašės važiuoklėse gali būti me-
chaniškai arba hidrauliškai vairuojamos. Didelės talpos priekabose 
įrengiama hidropneumatinė amortizacija su automatine lygio kontrole. 
Didžiausias greitis – 40 km/val.

Kompanija „Lely“ siūlo vienašes, dviašies ir triašes rinktuvines priekabas, kurios puikiai tinka ne tik žolės surinkimui iš sangrėbų, jos smulkini-
mui ir iškrovimui, bet ir žaliosios masės pervežimui iš lauko iki tranšėjos. Plačią gamą sudaro penkios modelių grupės.

Rinktuvinėse priekabose, priklausomai nuo modelio, gali būti įrengti dviejų tipų tiekikliai: rotoriniai arba diskiniai–žvaigždiniai. Rinktuvinėse 
priekabose Tigo S ir Tigo S Profi įrengtas rotorinis penkių grėblių tiekiklis. Likusiuose modeliuose išskirtinį smulkinimo aparato našumą užtikrina 
diskinis-žvaigždinis tiekiklis. Nepriklausomai, kokio tipo rinktuvas, jo galios perdava – tiesioginė, sustiprinta. Ši perdava kartu su neaptarnauja-
mu pagrindiniu reduktorium (galios dalytuvu) užtikrina optimaliausią galios poreikį.

Lely Tigo naudojami naujos konstrukcijos bekumštelinčiai 5 arba 7 eilių rinktuvai. 1,80 arba 1,90 m pločio rinktuvai 25 proc. našesni už nau-
dotus anksčiau. Atstumas tarp pirštų 1,90 m pločio rinktuve – 54 mm. Virš rinktuvo įrengtas specialus, laisvai pritvirtintas prispaudimo būgnas 
su masės kreiptuvu. Rinktuvo apačioje, traktoriaus vėžių centre gali būti įrengtas atraminis volas, padedantis rinktuvui geriau kopijuoti dirvos 
paviršių. Dėl naujos rinktuvų ir rėmo konstrukcijos transportinėje padėtyje užtikrinama didelė, iki 80 cm prošvaisa. Didelis atstumas iki žemės 
svarbus nuimant kukurūzus arba dirbant nelygioje vietovėje.

Tiekiklis įrengtas tuojau už rinktuvo – tiesiasrautis masės tiekimas užtikrina didžiausią laidumą . Diskinis–žvaigždinis tiekiklis yra išardomas. 
Galima pakeisti ne tik jo diskus, bet ir atskirą jų dalį – kiekvieną diską sudaro trys pirštų segmentai. Svarbu ir tai, kad kiekvieną jų galima pakeisti 
neišimat paties tiekiklio. Tiekiklio perdavoje naudojami didelėms apkrovoms atsparūs, savaime nusistatantys ritininiai guoliai.

Tiekiklio rotoriaus pirštų plotis – 25 mm, todėl bendras aktyvus tiekiklio paviršiaus plotas yra didesnis kaip 1 m². Dėl šios priežasties gauna-
mas itin didelis masės laidumas ir greitas priekabos užpildymas.

Rinktuvinių priekabų smulkinimo aparatai turi 31, 33 arba 40 keičiamų dantytų peilių. Smulkinimo aparato peiliai padalinti į dvi grupes, todėl 
lengva pasirinkti: žolę smulkinti į 74 arba 34 mm ilgio pjausnius (priklausomai nuo rinktuvinės priekabos modelio) arba tiekti ją visai nesmulkintą.

Pavyzdžiui, Tigo S ir Tigo S Profi įrengtas smulkinimo aparatas su 33 peiliais, kuriuos, siekiant reikiamo žolės pjausnio ilgio galima įjungti 
atskiromis grupėmis: 0, 5, 17, 21 ir 33 peilius. Žolę su šiuo smulkinimo aparatu galima susmulkinti į 38 mm ilgio pjausnius. Smulkinimo aparatas 
Tigo R yra su 31 peiliu. Čia mažiausias žolės pjausnio ilgis – 45 mm. Mažiausias žolės pjausnio ilgis, vos 37 mm, galimas modeliuose Tigo R Profi 
ir Tigo R Combi.

LELY TIGO RINKTUVINĖS PRIEKABOS 
Talpa nuo 16,5 iki 54 m³  •  Dviejų tipų masės tiekikliai  •  Stumdomoji priekinė 
sienelė
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Techniniai duomenys/Modeliai
Tigo S

25 S (T) Classic 35 S(T) Classic 35 S(T) 40 S(T) 50 S(T)

Masės tiekiklis Rotorinis, 3 grėblių Rotorinis, 5 grėblių
Priekabos tūris (DIN 11.471), m³ 16,5 22 22 24,50 29
Masės tūris (vid. suslėgimas), m³ 25 34 34 34 47
Didžiausia leistina masė, kg 5 800/6 200 5 800 6 200 8 000 8 000
Rinktuvo darbinis plotis, m 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80
Mažiausias žolės pjausnio ilgis, mm 38 38 38 38 38

Techniniai duomenys/Modeliai
Tigo S Profi

40 S(D) 50 S(D) 60 S 70 S

Masės tiekiklis Rotorinis, 5 grėblių

Priekabos tūris (DIN 11.471), m³ 26 (25,70/28,70)* 30 (28,70/31,70) * 35 39
Masės tūris (vid. suslėgimas), m³ 40 50 60 70
Didžiausia leistina masė, kg 11 000/14 000 11 000/14 000 11 000/14 000 11 000/14 000
Rinktuvo darbinis plotis, m 1,80 1,80 1,80 1,80
Mažiausias žolės pjausnio ilgis, mm 38 38 38 38

Techniniai duomenys/Modeliai
Tigo R Profi

45 R(D) 50 R(D) 60 R(D) 70 R(D)
Masės tiekiklis Diskinis-žvaigždinis
Priekabos tūris (DIN 11.471), m³ 30 (28,70/31,70)* 30 (28,70/31,70)* 35 (33,80/36/80)* 39 (38,80/41,80) *
Masės tūris (vid. suslėgimas), m³ 45 50 58 68

Didžiausia leistina masė, kg 16 000 20 000/23 000 20 000/23 000 20 000/23 000

Rinktuvo darbinis plotis, m 1,90 1,90 1,90 1,90
Mažiausias žolės pjausnio ilgis, mm 37 37 37 37

Techniniai duomenys/Modeliai
Tigo R Combi

60 R 60 RD 70 R 70 RD
Masės tiekiklis Diskinis-žvaigždinis
Priekabos tūris (DIN 11.471), m³ 36,50 34,80/36,50* 41,50 39,50/41,50*
Masės tūris (vid. suslėgimas), m³ 58 58 68 68
Didžiausia leistina masė, kg 20 000/23 000 20 000/23 000 23 000/30 000 23 000/30 000
Rinktuvo darbinis plotis, m 1,90 1,90 1,90 1,90
Mažiausias žolės pjausnio ilgis, mm 37 37 37 37

*Be dozatoriaus

Techniniai duomenys/Modeliai
Tigo XR

XR 65 XR 65 D XR 75 XR 75 D XR 100 XR 100 D
Masės tiekiklis Diskinis-žvaigždinis
Priekabos tūris (DIN 11.471), m³ 38 38/36* 44 44/42* 54 54/42*
Masės tūris (vid. suslėgimas), m³ 65 65 75 75 100 100
Didžiausia leistina masė, kg 22 000 22 000 24 000/31 000 24 000/31 000 31 000 31 000
Rinktuvo darbinis plotis, m 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Mažiausias žolės pjausnio ilgis, mm 37 37 37 37 37 37

*Be dozatoriaus

Techniniai duomenys/Modeliai
Tigo R

40 R(D) 50 R(D) 60 R(D)
Masės tiekiklis Diskinis-žvaigždinis
Priekabos tūris (DIN 11.471), m³ 26 (25,70/28,70) 30 (28,70/31,70) 35 (33,80/36,80)
Masės tūris (vid. suslėgimas), m³ 40 50 60
Didžiausia leistina masė, kg 11 000/14 000/17 500 11 000/14 000/17 500 11 000/14 000/17 500
Rinktuvo darbinis plotis, m 1,80 1,80 1,80
Mažiausias žolės pjausnio ilgis, mm 45 45 45
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Mini Agri yra mažiausias „Dieci“ žemės ūkio reikmėms gaminamas teleskopinis krautuvas.
Kompaktiško (ilgis 4,1 m) ir manevringo (mažiausias apsisukimo spindulys 1,46 m) krautuvo keliamoji galia  

net 2,5 t. Krovinį galima iškelti iki 5,78 m aukščio. Didžiausias strėlės siekis horizontalia kryptimi – 3,25 m.
Teleskopiniame krautuve sumontuotas Etapo IV/Tier 4f taršos normas atitinkantis 4 cl., 3,3 l darbo tūrio ir  

55,4 kW/74,3 AG pajėgumo turbokompresorinis „Kubota“ variklis su didelio slėgio degalų įpurškimo sistema „com-
mon rail“, įrengta hidrostatinė 0-30 km/val. transmisija. Degalų bako talpa – 80 l.

Mini Agri įrengta apsaugos nuo apvirtimo sistema, operatoriui nuolatos rodanti mašinos išilginio stabilumo 
lygį procentais ir pranešanti apie galimą apvirtimo pavojų.

Mini Agri išsiskiria FOPS ir ROPS reikalavimus atitinkančia kabina, ergonomiška operatoriaus darbo aplinka, 
intuityviu valdymu, puikiu matomumu visomis kryptimis ir našia pusiau automatine oro kondicionavimo sistema 
(papildomai) su 6-iais ortakiais tolygiam oro srauto paskirstymui. Visoms pagrindinėms funkcijoms valdyti įrengta 
daugiaveiksmė, 4-ių funkcijų proporcinio valdymo svirtelė.

Teleskopiniame krautuve sumontuota itin galinga, 80 l/min. našumo hidraulinė sistema, užtikrinanti iki  
15 proc. didesnę atliekamų darbų spartą. Strėlės viduje įrengtas kompensacinis hidrocilindras, stabilizuojantis jos 
apkrovą darbo metu. Papildomai gali būti įrengta pneumatinė strėlės švytavimų slopinimo sistema. Hidraulinės 
sistemos talpa – 80 l. Vairavimas – trijų tipų: vairuojami priekiniai, visi ratai arba persirikiavimas į šoną.

DIECI MINI AGRI TELESKOPINIAI  
KRAUTUVAI  •  74,3 AG • Hidrostatinė transmisija   •   
Keliamoji galia 2,5 t  •  Didžiausias iškėlimo aukštis 5,78 m

Mini Agri 25.6
Pagrindinės charakteristikos

Keliamoji galia, kg 2 500
Didžiausias iškėlimo aukštis, m 5,78
Didžiausias strėlės siekis 
horizontalia kryptimi, m

3,25

Didžiausias strėlės siekis 
maksimaliame aukštyje, m

0,67

Stūmimo jėga, daN 5 700
Traukimo jėga, daN 4 400
Konstrukcinė masė, kg 4 900

Gabaritiniai matmenys
Bendras ilgis iki priedų jungties, mm 4 125
Plotis, mm 1 850
Aukštis iki kabinos viršaus, mm 1 950
Kabinos plotis, mm 860
Prošvaisa, mm 320
Ratų bazė, mm 2 350
Mažiausias apsisukimo spindulys, mm 1 460

Darbinių funkcijų trukmės
Strėlės iškėlimas iki kraštinės 
padėties, s

7,8

Strėlės nuleidimas, s 4,1
Strėlės ištiesimas, s 6,1
Strėlės sutraukimas, s 3,4
Pavertimas pirmyn, s 3,5
Pavertimas atgal, s 2,2

Mini Agri 25.6
Variklis ir transmisija

Variklio gamintojas Kubota
Cilindrų skaičius/darbo tūris, l 4/3,3
Didžiausia galia, kW/AG 55,4/74,3

Transmisijos tipas

Hidrostatinė 
su kintamo 

debito siurbliu 
ir hidrovarikliu

Greičių diapazonas, km/val. 0-30
Hidraulinė sistema

Siurblio debitas, l/min. 80
Didžiausias darbinis slėgis, bar 230

Įranga
Didelės trinties (blokavimo 
laipsnis iki 45 proc.) priekinio tilto 
diferencialas



Lėto (laipsninio) važiavimo judesio 
valdymas pedalu



FOPS/ROPS kabinos apsauga 

Pneumatinė strėlės švytavimų 
slopinimo sistema



Oro kondicionierius 

Galinė trijų taškų pakabinimo 
sistema

-

Galinis GTV -

- Nenumatyta;  Standartinė įranga;  Papildoma 
įranga
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Pagrindinės charakteristikos

Keliamoji galia, kg 3 700 3 700 3 800

Didžiausias iškėlimo aukštis, m 7,35 7,80 9,75

Didžiausias strėlės siekis horizontalia 
kryptimi, m

4,00 4,45 6,45

Didžiausias strėlės siekis 
maksimaliame aukštyje, m

0,20 0,35 0,84

Stūmimo jėga, daN 5 700 5 700 5 700

Traukimo jėga, daN 7 300 7  300 7 300

Konstrukcinė masė, kg 7 100 7 400 7 900

Gabaritiniai matmenys

Bendras ilgis iki priedų jungties, mm 4 950 4 950 4 950

Plotis, mm 2 290 2 290 2 290

Aukštis iki kabinos viršaus 
(priklausomai nuo padangų), mm

2 310-
2 380

2 310-
2 380

2 310-
2 380

Kabinos plotis, mm 940 940 940

Prošvaisa (priklausomai nuo 
padangų), mm

340-
410

340-
410

340-
410

Ratų bazė, mm 2 600 2 600 2 600

Mažiausias apsisukimo spindulys, mm 950 950 950

Darbinių funkcijų trukmės

Strėlės iškėlimas iki kraštinės 
padėties, s

7,3 7,2 8,7

Strėlės nuleidimas, s 3,8 3,7 5,0

Strėlės ištiesimas, s 5,2 5,5 7,6

Strėlės sutraukimas, s 2,9 3,1 4,6

Pavertimas pirmyn, s 2,7 2,7 2,7

Pavertimas atgal, s 1,7 1,6 1,6
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Variklis ir transmisija

Variklio gamintojas Kubota

Cilindrų skaičius/darbo tūris, l 4/3,8

Didžiausia galia, kW/AG 85/114

Transmisijos tipas

Hidrostatinė 2-jų 
diapazonų su kintamo 

debito siurbliu ir 
hidrovarikliu

Greičių diapazonas, km/val. 0-40 0-40 0-40

Hidraulinė sistema

Siurblio debitas, l/min. 170 170 170

Didžiausias darbinis slėgis, bar 240 240 240

Įranga

Didelės trinties (blokavimo laipsnis iki 
45 proc.) priekinio tilto diferencialas   

Lėto (laipsninio) važiavimo judesio 
valdymas pedalu   

FOPS/ROPS kabinos apsauga   

Pneumatinė strėlės švytavimų 
slopinimo sistema   

Skersinio (±8°) stabilizavimo sistema   

Oro kondicionierius   

Galinė trijų taškų pakabinimo sistema   

Galinis GTV   

- Nenumatyta;  Standartinė įranga;  Papildoma įranga

Agri Star yra universalus, didelį kėlimo aukštį turintis, išskirtinai „Dieci“ žemės ūkio reikmėms pritaikytas 
teleskopinis krautuvas.

Galingo, dinamiško, itin tvirtą erdvinę konstrukciją turinčio teleskopinio krautuvo keliamoji galia net 3,8 
t. Krovinį galima iškelti iki 9,75 m aukščio. Įspūdingas ir strėlės siekis horizontalia kryptimi, kuris priklausomai 
nuo modifikacijos gali siekti 6,45 m.

Teleskopiniuose krautuvuose sumontuotas 20 proc. ekonomiškesnis, Etapo IV/Tier 4f taršos normas ati-
tinkantis 4 cl., 3,8 l darbo tūrio ir 85 kW/114 AG pajėgumo turbokompresorinis „Kubota“ variklis su didelio 
slėgio degalų įpurškimo sistema „common rail“ ir tarpiniu oro aušintuvu, įrengta hidrostatinė 0-40 km/val. 
transmisija. Pastaroji – dviejų diapazonų, todėl užtikrina iki 20 proc. degalų ekonomiją. Papildomai gali būti 
įrengta reversinė hidraulinė ventiliatoriaus pavara. Degalų bako talpa – 160 l.

Agri Star įrengta apsaugos nuo apvirtimo sistema, operatoriui nuolatos rodanti mašinos išilginio stabi-
lumo lygį procentais ir pranešanti apie galimą apvirtimo pavojų. Visos krautuvo valdymo sistemos sujungtos 
į vieną bendrą CAN-Bus tinklą.

Mini Agri išsiskiria FOPS ir ROPS reikalavimus atitinkančia kabina, ergonomiška operatoriaus darbo aplin-
ka, intuityviu valdymu, puikiu matomumu visomis kryptimis ir našia pusiau automatine oro kondicionavimo 
sistema (papildomai) su 7-iais ortakiais tolygiam oro srauto paskirstymui. Visoms pagrindinėms funkcijoms 
valdyti įrengta daugiaveiksmė, 4-ių funkcijų proporcinio valdymo svirtelė.

Teleskopiniame krautuve sumontuota itin galinga, 170 l/min. našumo hidraulinė sistema, užtikrinanti 
iki 25 proc. didesnę atliekamų darbų spartą. Hidraulinės sistemos talpa – 140 l. Papildomai gali būti įrengta 
pneumatinė strėlės švytavimų vertikalia kryptimi slopinimo sistema kartu su skersinio (±8°) stabilizavimo 
sistema. Vairavimas – trijų tipų: vairuojami priekiniai, visi ratai arba persirikiavimas į šoną.

DIECI AGRI STAR TELESKOPINIAI KRAUTUVAI 
114 AG  •  Hidrostatinė transmisija  •  Keliamoji galia iki 3,8 t  •  
Didžiausias iškėlimo aukštis iki 9,75 m



84

Agri Farmer išsiskiria FOPS ir ROPS reikalavimus atitinkančia kabina, 
greitai ir saugiai pasiekiama darbo vieta (kabinos durelės – plačiausios 
rinkoje), ergonomiška operatoriaus darbo aplinka, intuityviu valdymu, 
puikiu matomumu visomis kryptimis ir našia pusiau automatine oro 
kondicionavimo sistema (papildomai) su 7-iais ortakiais tolygiam oro 
srauto paskirstymui. Visoms pagrindinėms funkcijoms valdyti įrengta 
daugiaveiksmė, 4-ių funkcijų proporcinio valdymo svirtelė.

Teleskopiniame krautuve sumontuota galinga, 115 l/min. našumo 
hidraulinė sistema, užtikrinanti iki 25 proc. didesnę atliekamų darbų 
spartą. Hidraulinės sistemos talpa – 110 l. Strėlės viduje įrengtas kom-
pensacinis hidrocilindras, stabilizuojantis jos apkrovą darbo metu. 
Papildomai gali būti įrengta pneumatinė strėlės švytavimų vertikalia 
kryptimi slopinimo sistema. Vairavimas – trijų tipų: vairuojami prieki-
niai, visi ratai arba persirikiavimas į šoną.

Agri Farmer yra plačiausia kompaktinių žemės ūkio paskirties „Dieci“ teleskopinių krautuvų šeimyna. Universalūs, turintys platų pasirenka-
mos įrangos sąrašą, Agri Farmer pasirengę bet kokiems iššūkiams.

Teleskopinių krautuvų su pažangiausia hidrostatine transmisija keliamoji galia siekia 4,2 t. Krovinį galima iškelti iki 8,70 m aukščio. Strėlės 
siekis horizontalia kryptimi priklausomai nuo modifikacijos gali siekti 5,70 m.

Teleskopiniuose krautuvuose sumontuotas Etapo IV/Tier 4f taršos normas atitinkantis 4 cl., 3,8 l darbo tūrio ir 74,5 kW/101 AG pajėgumo 
turbokompresorinis „Kubota“ variklis su didelio slėgio degalų įpurškimo sistema „common rail“, įrengta hidrostatinė 0-35 km/val. transmisija. 
Tiesioginio įpurškimo variklyje įrengtas kietųjų dalelių filtras DPF. Degalų bako talpa – 100 l.

Visi Agri Farmer modeliai gali turėti pažangiausią hidrostatinę 2-jų diapazonų transmisiją VS (Vario System) su automatine traukos kontrole 
P-ECS (Power-Efficiency Control System). Pastaroji derina mašinos važiavimo greitį su variklio sūkiais ir jo apkrova. Tokiu būdu automatiškai 
parenkamas didžiausią variklio efektyvumą atitinkantis transmisijos perdavimo skaičius ir užtikrinama, kad varantiesiems ratams visada būtų 
perduodamas reikiamo dydžio sukimo momentas. Praktiniai bandymai rodo, kad teleskopinis krautuvas su VS transmisija ir automatine traukos 
kontrolės sistema yra nuo 15 iki 30 proc. ekonomiškesnis. Be to, operatorius daugiau dėmesio gali skirti tiesioginiam darbui, o ne transmisijos 
valdymui.

Agri Farmer įrengta apsaugos nuo apvirtimo sistema, operatoriui nuolatos rodanti mašinos išilginio stabilumo lygį procentais ir pranešanti 
apie galimą apvirtimo pavojų. Visos krautuvo valdymo sistemos sujungtos į vieną bendrą CAN-Bus tinklą.

DIECI AGRI FARMER TELESKOPINIAI KRAUTUVAI
101 AG  •  Hidrostatinė transmisija su automatine traukos kontrole  •  Keliamoji 
galia iki 3,2 t  •  Didžiausias iškėlimo aukštis iki 8,70 m
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Agri Farmer
32.6 28.7 28.7 VS 30.7 30.7 VS 28.9 28.9 VS 30.9 30.9 VS

Pagrindinės charakteristikos

Keliamoji galia, kg 3 200 2 800 2 800 3 000 3 000 2 800 2 800 3 000 3 000
Didžiausias iškėlimo aukštis, m 6,00 6,35 6,35 6,35 6,35 8,70 8,70 8,70 8,70
Didžiausias strėlės siekis horizontalia kryptimi, m 3,30 3,65 3,65 3,60 3,60 5,70 5,70 5,70 5,70
Didžiausias strėlės siekis maksimaliame aukštyje, m 0,66 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Stūmimo jėga, daN 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700
Traukimo jėga, daN 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500
Konstrukcinė masė, kg 5 900 6 100 6 100 6 100 6 100 6 250 6 250 6 250 6 250

Gabaritiniai matmenys
Bendras ilgis iki priedų jungties, mm 4 495 4 765 4 765 4 765 4 765 4 775 4 775 4 775 4 775
Plotis, mm 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Aukštis iki kabinos viršaus (priklausomai nuo padangų), mm 2 240-2 280 2 040-2 080 2 040-2 080 2 220-2 260 2 220-2 260 2 040-2 080 2 040-2 080 2 220-2 260 2 220-2 260
Kabinos plotis, mm 940 940 940 940 940 940 940 940 940
Prošvaisa (priklausomai nuo padangų), mm 400-440 400-440 400-440 400-440 400-440 400-440 400-440 400-440 400-440
Ratų bazė, mm 2 600 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800
Mažiausias apsisukimo spindulys, mm 1 530 1 670 1 670 1 670 1 670 1 670 1 670 1 670 1 670

Darbinių funkcijų trukmės
Strėlės iškėlimas iki kraštinės padėties, s 5,9 7,4 7,4 7,4 7,4 9,0 9,0 9,0 9,0
Strėlės nuleidimas, s 3,1 3,9 3,9 3,9 3,9 4,7 4,7 4,7 4,7
Strėlės ištiesimas, s 4,9 5,7 5,7 5,7 5,7 5,2 5,2 5,2 5,2
Strėlės įtraukimas, s 2,7 3,2 3,2 3,2 3,2 2,9 2,9 2,9 2,9
Pavertimas pirmyn, s 2,5 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
Pavertimas atgal, s 1,6 2,1 2,1 2,1 2,1 1,7 1,7 1,7 1,7

Variklis ir transmisija
Variklio gamintojas Kubota
Cilindrų skaičius/darbo tūris, l 4/3,8
Didžiausia galia, kW/AG 74,5/101
Transmisijos tipas Hidrostatinė 2-jų diapazonų su kintamo debito siurbliu ir hidrovarikliu; su automatine traukos kontrole (VS)
Greičių diapazonas, km/val. 0-35

Hidraulinė sistema
Siurblio debitas, l/min. 115 115
Didžiausias darbinis slėgis, bar 245 230

Įranga
Didelės trinties (blokavimo laipsnis iki 45 proc.) priekinio tilto diferencialas         

Lėto (laipsninio) važiavimo judesio valdymas pedalu         

FOPS/ROPS kabinos apsauga         

Pneumatinė strėlės švytavimų slopinimo sistema         

Skersinio (±8°) stabilizavimo sistema - - - - - - - - -
Oro kondicionierius         

Galinė trijų taškų pakabinimo sistema         

Galinis GTV         

- Nenumatyta;  Standartinė įranga;  Papildoma įranga
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Agri Plus yra populiariausi žemės ūkio paskirties „Dieci“ teleskopiniai krautuvai. Tai universalios ir galingos krovos mašinos, skirtos pačioms 
sudėtingiausioms operacijoms atlikti. Siūlomos dvi pagrindinės modifikacijos: su hidromechanine dinamine 6F/3R (mod. PS) ir unikalia hidro-
statine (mod. VS EVO 2) transmisija. Teleskopinių krautuvų keliamoji galia siekia 4,0 t. Krovinį galima iškelti iki 9,00 m aukščio. Strėlės siekis 
horizontalia kryptimi priklausomai nuo modifikacijos gali siekti 5,85 m.

Teleskopiniuose krautuvuose montuojami Etapo IIIB/Tier 4i taršos normas atitinkantys 4 cl., 4,5 l darbo tūrio 89 kW/120 AG – 113 kW/152 
AG pajėgumo turbokompresoriniai FPT varikliai su didelio slėgio degalų įpurškimo sistema „common rail“ ir tarpiniu oro aušintuvu. Griežtiems 
taršos reikalavimams atitikti įrengta vienintelė, išorinė kenksmingų deginių emisijos mažinimo priemonė – selektyvinio katalitinio redukavimo 
katalizatorius SCR, kurio darbui reikalingas tirpalas AdBlue. Degalų bako talpa – 185 l, AdBlue – 35 l.

Teleskopiniuose krautuvuose įrengtos dvi aušintuvų sekcijos – variklio priekyje ir galinėje mašinos dalyje. Abi sekcijos gali turėti efektyvius 
reversinius ventiliatorius, kurių sūkiai dėl hidraulinės pavaros reguliuojami labai plačiame diapazone.

Agri Plus galimi su dviejų tipų transmisijomis: hidromechanine dinamine 6F/3R (mod. PS) ir unikalia hidrostatine (mod. VS EVO 2). Pastaroji turi 
4-ias valdymo strategijas, kurios derinamos su automatine traukos kontrolės sistema. Hidrostatinė VS EVO 2 transmisija – trimašininė: joje įrengtas 
didelio darbo tūrio siurblys ir du ašiniai stūmokliniai hidrovarikliai, dirbantys poroje. Siekiant degalų ekonomijos transportinių greičių režime, vieno 
hidrovariklio kontūras yra uždaromas. Savo ruožtu, keturios transmisijos valdymo strategijos galios perdavą leidžia išnaudoti efektyviausiai: univer-
sali (Normal) strategija pritaikyta transporto darbams iki 40 km/val. kartu užtikrinant didelę traukimo jėgą visame greičių diapazone, ekonominė 

DIECI AGRI PLUS TELESKOPINIAI KRAUTUVAI
120-150 AG  •  Hidromechaninė arba išskirtinių savybių hidrostatinė transmisija   
•  Keliamoji galia iki 4,0 t  •  Didžiausias iškėlimo aukštis iki 9,00 m

(Eco) orientuota maksimaliam ekonomiškumui pasiekti, o krovos (Loader) 
– geriausiai pritaikyta pagrindinėms darbinėms operacijoms, užtikrinanti 
didžiausią hidraulinės sistemos greitaveiką ir valdymo tikslumą, tuo 
pačiu apribojant maksimalų mašinos greitį. Ketvirtoji, itin mažų greičių 
(Creeper) strategija reguliuoja traukos charakteristikas priklausomai nuo 
manevravimo greičio, neleisdama mašinai įklimpti ir užstrigti. Išmanioji 
variklio ir transmisijos valdymo sistema užtikrina iki 20 proc. mažesnes 
degalų sąnaudas, operatorius daugiau dėmesio gali skirti tiesioginiam 
darbui, o ne transmisijos valdymui. Nepriklausomai nuo transmisijos tipo, 
didžiausias greitis 40 km/val., eigos reversas – elektrohidraulinis.

Agri Plus įrengta apsaugos nuo apvirtimo sistema, operatoriui 
nuolatos rodanti mašinos išilginio stabilumo lygį procentais ir 
pranešanti apie galimą apvirtimo pavojų. Visos krautuvo valdymo 
sistemos sujungtos į vieną bendrą CAN-Bus tinklą.

Agri Plus išsiskiria FOPS ir ROPS reikalavimus atitinkančia kabina, 
greitai ir saugiai pasiekiama darbo vieta (kabinos durelės – plačiausios 
rinkoje), ergonomiška operatoriaus darbo aplinka, intuityviu valdymu, 
puikiu matomumu visomis kryptimis ir našia pusiau automatine oro 
kondicionavimo sistema (papildomai) su 7-iais ortakiais tolygiam oro 
srauto paskirstymui. Visoms pagrindinėms funkcijoms valdyti įrengta 
daugiaveiksmė, 4-ių funkcijų proporcinio valdymo svirtelė.

Teleskopiniame krautuve sumontuota itin galinga, 180 l/min. (mod. 
PS) arba 210 l/min. (mod. VS) našumo hidraulinė sistema, lyginant su 
ankstesniais modeliais užtikrinanti iki 25 proc. didesnę atliekamų darbų 
spartą. Hidraulinės sistemos talpa – 160 l. Strėlės viduje įrengtas kom-
pensacinis hidrocilindras, stabilizuojantis jos apkrovą darbo metu. 
Valdomi atbuliniai vožtuvai (DCS) hidraulinėje sistemoje užtikrina 
greitą strėlės nuleidimą ir hidraulinių įtaisų greitaveiką net varikliui 
dirbant nedideliais, ekonomiškais sūkiais. Papildomai gali būti įrengta 
pneumatinė strėlės švytavimų vertikalia kryptimi slopinimo sistema 
kartu su skersinio (±10°) stabilizavimo sistema. Vairavimas – trijų tipų: 
vairuojami priekiniai, visi ratai arba persirikiavimas į šoną.
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Agri Plus 40.7 PS Agri Plus 38.9 PS Agri Plus 40.7 VS Agri Plus 38.9 VS
Pagrindinės charakteristikos

Keliamoji galia, kg 4 000 3 800 4 000 3 800
Didžiausias iškėlimo aukštis, m 7,00 9,00 7,00 9,00
Didžiausias strėlės siekis horizontalia kryptimi, m 3,90 5,85 3,90 5,85
Didžiausias strėlės siekis maksimaliame aukštyje, m 0,15 0,65 0,15 0,65
Stūmimo jėga, daN 6 000 6 000 6 000 6 000
Traukimo jėga, daN 8 200 8 200 8 200 8 200
Konstrukcinė masė, kg 7 700 7 900 7 700 7 900

Gabaritiniai matmenys
Bendras ilgis iki priedų jungties, mm 5 075 5 075 5 075 5 075
Plotis, mm 2 260 2 260 2 260 2 260
Aukštis iki kabinos viršaus, mm 2 445 2 445 2 445 2 445
Kabinos plotis, mm 940 940 940 940
Prošvaisa, mm 360 360 360 360
Ratų bazė, mm 2 750 2 750 2 750 2 750
Mažiausias apsisukimo spindulys, mm 1 320 1 320 1 320 1 320

Darbinių funkcijų trukmės
Strėlės iškėlimas iki kraštinės padėties, s 7,5 7,5 6,6 6,6
Strėlės nuleidimas, s 4,4 4,4 3,9 3,9
Strėlės ištiesimas, s 6,2 6,2 5,5 5,5
Strėlės įtraukimas, s 3,8 3,8 3,3 3,3
Pavertimas pirmyn, s 2,4 2,4 2,1 2,1
Pavertimas atgal, s 1,4 1,5 1,2 1,3

Variklis ir transmisija
Variklio gamintojas FPT
Cilindrų skaičius/darbo tūris, l 4/4,5

Didžiausia galia, kW/AG 89/120
Modifikacija I: 105/141
Modifikacija II: 113/152

Transmisijos tipas
Hidromechaninė dinaminė 6F/3R su 

hidrotransformatoriumi
Hidrostatinė EVO 2, turinti 4-ias valdymo 

strategijas
Greičių diapazonas, km/val. 0-40 0-40 0-40 0-40

Hidraulinė sistema
Siurblio debitas, l/min. 180 180 210 210
Didžiausias darbinis slėgis, bar 240 240 240 240

Įranga
Didelės trinties (blokavimo laipsnis iki 45 proc.) priekinio tilto diferencialas    

Lėto (laipsninio) važiavimo judesio valdymas pedalu    

FOPS/ROPS kabinos apsauga    

Pneumatinė strėlės švytavimų slopinimo sistema    

Skersinio (±10°) stabilizavimo sistema    

Oro kondicionierius    

Galinė trijų taškų pakabinimo sistema    

Galinis GTV    

- Nenumatyta;  Standartinė įranga;  Papildoma įranga
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pritaikyta transporto darbams iki 40 km/val. kartu užtikrinant didelę 
traukimo jėgą visame greičių diapazone, ekonominė (Eco) orientuota 
maksimaliam ekonomiškumui pasiekti, o krovos (Loader) – geriausiai 
pritaikyta pagrindinėms darbinėms operacijoms, užtikrinanti didžiausią 
hidraulinės sistemos greitaveiką ir valdymo tikslumą, tuo pačiu apribo-
jant maksimalų mašinos greitį. Ketvirtoji, itin mažų greičių (Creeper) 
strategija orientuota darbui su agregatais, kurių darbinėms dalims sukti 
reikalingas GTV: net ir keičiantis važiavimo greičiui, GTV sūkiai išlieka 
pastovūs. Išmanioji variklio ir transmisijos valdymo sistema užtikrina 
iki 20 proc. mažesnes degalų sąnaudas, operatorius daugiau dėmesio 
gali skirti tiesioginiam darbui, o ne transmisijos valdymui. Didžiausias 
mašinos greitis 40 km/val., eigos reversas – elektrohidraulinis.

Dieci Agri Tech yra vienintelis teleskopinis krautuvas, kurio ab-
iejuose varančiuosiuose tiltuose įrengti automatiškai blokuojami dife-
rencialai. Ši priemonė gerokai padidina mašinos traukos savybes. Agri 
Tech gali turėti ir standartizuotą su traktoriais galinį elektrohidraulinį 
keltuvą su „Bosch“ firmos jėginiu/poziciniu/mišriu dirbimo gylio regu-
liavimu ir aktyviųjų švytavimų slopinimu. Taip pat Agri Tech gali būti 
įrengtas mechaninę perdavą turintis dviejų greičių (540/1000 min-1) 
galinis GTV. Valdymo patogumui galinio keltuvo ir GTV mygtukai įrengti 
išorėje, prie galinių žibintų.

Agri Tech įrengta apsaugos nuo apvirtimo sistema, operatoriui 
nuolatos rodanti mašinos išilginio stabilumo lygį procentais ir 

Agri Tech yra galingas universalus „Dieci“ teleskopinis krautuvas, itin efektyvus krovos darbuose, tačiau dėl tinkamai integruotos trijų taškų 
pakabinimo sistemos su GTV jis yra puikus pagalbininkas transporto, žolinių pašarų ruošimo ir net dirvos dirbimo darbuose. Agri Tech yra vien-
intelis teleskopinis krautuvas, kurio abiejų varančiųjų tiltų diferencialai blokuojami. Traukos ir krovos mašina viename!

Siūlomos dvi bazinės modifikacijos, besiskiriančios keltuvo caharkteristikomis. Agri Tech keliamoji galia siekia 3,5 t. Krovinį galima iškelti iki 
9,00 m aukščio. Strėlės siekis horizontalia kryptimi priklausomai nuo modifikacijos gali siekti 6,04 m.

Agri Tech teleskopiniuose krautuvuose montuojamas Etapo IIIB/Tier 4i taršos normas atitinkantis 4 cl., 4,5 l darbo tūrio 113 kW/152 AG 
pajėgumo turbokompresorinis FPT variklis su didelio slėgio degalų įpurškimo sistema „common rail“ ir tarpiniu oro aušintuvu. Griežtiems taršos 
reikalavimams atitikti įrengta vienintelė, išorinė kenksmingų deginių emisijos mažinimo priemonė – selektyvinio katalitinio redukavimo katal-
izatorius SCR, kurio darbui reikalingas tirpalas AdBlue. Degalų bako talpa – 125 l, AdBlue – 27 l.

Teleskopiniuose krautuvuose įrengtos dvi aušintuvų sekcijos – variklio priekyje ir galinėje mašinos dalyje. Abi sekcijos gali turėti efektyvius 
reversinius ventiliatorius, kurių sūkiai dėl hidraulinės pavaros reguliuojami labai plačiame diapazone.

Į Agri Tech montuojama unikali hidrostatinė transmisija (mod. VS EVO 2). Pastaroji turi 4-ias valdymo strategijas, kurios derinamos su 
automatine traukos kontrolės sistema. Hidrostatinė VS EVO 2 transmisija – trimašininė: joje įrengtas didelio darbo tūrio siurblys ir du ašiniai 
stūmokliniai hidrovarikliai, dirbantys poroje. Siekiant degalų ekonomijos transportinių greičių režime, vieno hidrovariklio kontūras yra 
uždaromas. Savo ruožtu, keturios transmisijos valdymo strategijos galios perdavą leidžia išnaudoti efektyviausiai: universali (Normal) strategija 

DIECI AGRI TECH TELESKOPINIAI KRAUTUVAI
150 AG  •  Išskirtinių savybių hidrostatinė transmisija  •  Keliamoji galia iki 3,5 t   
•  Didžiausias iškėlimo aukštis iki 9,00 m
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pranešanti apie galimą apvirtimo pavojų. Visos krautuvo valdymo 
sistemos sujungtos į vieną bendrą CAN-Bus tinklą.

Agri Tech išsiskiria FOPS ir ROPS reikalavimus atitinkančia kabina, 
greitai ir saugiai pasiekiama darbo vieta (kabinos durelės – plačiausios 
rinkoje), ergonomiška operatoriaus darbo aplinka, intuityviu valdymu, 
puikiu matomumu visomis kryptimis (papildomai gali būti įrengta 
vaizdo kamera su monitoriumi) ir našia pusiau automatine oro kondi-
cionavimo sistema (papildomai) su 7-iais ortakiais tolygiam oro sr-
auto paskirstymui. Visoms pagrindinėms funkcijoms valdyti įrengta 
daugiaveiksmė, 4-ių funkcijų proporcinio valdymo svirtelė.

Teleskopiniame krautuve sumontuota galinga, 170 l/min. našumo 
hidraulinė sistema, lyginant su ankstesniais modeliais užtikrinanti iki  
25 proc. didesnę atliekamų darbų spartą. Prijungimo linijose gali būti 
įrengti dekompresiniai vožtuvai, leidžiantys lengvai ir greitai priekyje (prie 
strėlės) bei gale prijungti padargus. Hidraulinės sistemos talpa – 120 l.

Strėlės viduje įrengtas kompensacinis hidrocilindras, stabilizuo-
jantis jos apkrovą darbo metu. Valdomi atbuliniai vožtuvai (DCS) 
hidraulinėje sistemoje užtikrina greitą strėlės nuleidimą ir hidraulinių 
įtaisų greitaveiką net varikliui dirbant nedideliais, ekonomiškais sūkiais. 
Papildomai gali būti įrengta pneumatinė strėlės švytavimų vertika-
lia kryptimi slopinimo sistema kartu su skersinio (±10°) stabilizavimo 
sistema. Vairavimas – trijų tipų: vairuojami priekiniai, visi ratai arba per-
sirikiavimas į šoną.

Agri Tech 35.7 VS Agri Tech 32.9 VS
Pagrindinės charakteristikos

Keliamoji galia, kg 3 500 3 200
Didžiausias iškėlimo aukštis, m 7,00 9,00
Didžiausias strėlės siekis horizontalia kryptimi, m 3,83 6,04
Didžiausias strėlės siekis maksimaliame aukštyje, m 0,53 1,36
Stūmimo jėga, daN 5 400 5 400
Traukimo jėga, daN 8 200 8 200
Konstrukcinė masė, kg 7 800 8 000

Gabaritiniai matmenys
Bendras ilgis iki priedų jungties, mm 5 550 5 550
Plotis (priklausomai nuo padangų), mm 2 400-2 430 2 400-2 430
Aukštis iki kabinos viršaus (priklausomai nuo padangų), mm 2 500-2 560 2 500-2 560
Kabinos plotis, mm 940 940
Prošvaisa (priklausomai nuo padangų), mm 390-450 390-450
Ratų bazė, mm 2 800 2 800
Mažiausias apsisukimo spindulys, mm 1 340 1 340

Darbinių funkcijų trukmės
Strėlės iškėlimas iki kraštinės padėties, s 7,1 7,1
Strėlės nuleidimas, s 4,2 4,2
Strėlės ištiesimas, s 4,9 6,8
Strėlės įtraukimas, s 2,7 4,7
Pavertimas pirmyn, s 2,4 2,4
Pavertimas atgal, s 1,3 1,3

Variklis ir transmisija
Variklio gamintojas FPT
Cilindrų skaičius/darbo tūris, l 4/4,5
Didžiausia galia, kW/AG 105/141
Transmisijos tipas Hidrostatinė EVO 2, turinti 4-ias valdymo strategijas
Greičių diapazonas, km/val. 0-40 0-40

Hidraulinė sistema
Siurblio debitas, l/min. 170 170
Didžiausias darbinis slėgis, bar 250 250

Įranga
Didelės trinties (blokavimo laipsnis iki 45 proc.) priekinio tilto diferencialas  

Lėto (laipsninio) važiavimo judesio valdymas pedalu  

FOPS/ROPS kabinos apsauga  

Pneumatinė strėlės švytavimų slopinimo sistema  

Skersinio (±10°) stabilizavimo sistema  

Oro kondicionierius  

Galinė trijų taškų pakabinimo sistema  

Galinis GTV  

- Nenumatyta;  Standartinė įranga;  Papildoma įranga
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poroje. Siekiant degalų ekonomijos transportinių greičių režime, vieno 
hidrovariklio kontūras yra uždaromas. Savo ruožtu, keturios transmisijos 
valdymo strategijos galios perdavą leidžia išnaudoti efektyviausiai: univer-
sali (Normal) strategija pritaikyta transporto darbams iki 40 km/val. kartu 
užtikrinant didelę traukimo jėgą visame greičių diapazone, ekonominė 
(Eco) orientuota maksimaliam ekonomiškumui pasiekti, o krovos (Loader) –  
geriausiai pritaikyta pagrindinėms darbinėms operacijoms, užtikrinanti 
didžiausią hidraulinės sistemos greitaveiką ir valdymo tikslumą, tuo 
pačiu apribojant maksimalų mašinos greitį. Ketvirtoji, itin mažų greičių 
(Creeper) strategija reguliuoja traukos charakteristikas priklausomai nuo 
manevravimo greičio, neleisdama mašinai įklimpti ir užstrigti. Išmanioji 
variklio ir transmisijos valdymo sistema užtikrina iki 20 proc. mažesnes 
degalų sąnaudas, operatorius daugiau dėmesio gali skirti tiesioginiam 
darbui, o ne transmisijos valdymui. Nepriklausomai nuo transmisijos tipo, 
didžiausias greitis 40 km/val., eigos reversas – elektrohidraulinis.

Agri Max įrengta apsaugos nuo apvirtimo sistema, operatoriui 
nuolatos rodanti mašinos išilginio stabilumo lygį procentais ir 
pranešanti apie galimą apvirtimo pavojų. Visos krautuvo valdymo 
sistemos sujungtos į vieną bendrą CAN-Bus tinklą.

Agri Max išsiskiria FOPS ir ROPS reikalavimus atitinkančia kabina, 
greitai ir saugiai pasiekiama darbo vieta (kabinos durelės – plačiausios 
rinkoje), ergonomiška operatoriaus darbo aplinka, intuityviu valdymu, 
puikiu matomumu visomis kryptimis (papildomai gali būti įrengta 
vaizdo kamera su monitoriumi) ir našia pusiau automatine oro 
kondicionavimo sistema (papildomai) su 7-iais ortakiais tolygiam oro 
srauto paskirstymui. Visoms pagrindinėms funkcijoms valdyti įrengta 
daugiaveiksmė, 4-ių funkcijų proporcinio valdymo svirtelė.

Teleskopiniame krautuve sumontuota galinga, 160 l/min. (mod. Agri 
Max su 2-jų diapazonų hidrostatine transmisija), 170 l/min. (mod. Agri 
Max 45.8) arba 185 l/min. (mod. Agri Max VS) našumo hidraulinė siste-

DIECI AGRI MAX TELESKOPINIAI KRAUTUVAI
115-150 AG  •  Dviejų tipų hidrostatinės transmisijos  •  Keliamoji galia iki 7,5 t   
•  Didžiausias iškėlimo aukštis iki 9,65 m

Agri Max yra galingiausi žemės ūkio paskirties „Dieci“ teleskopiniai krautuvai. Tai universalios ir galingos krovos mašinos, skirtos pačioms 
sudėtingiausioms operacijoms atlikti. Siūlomos dvi pagrindinės modifikacijos: su įprastine 2-jų diapazonų ir originalios konstrukcijos išmaniąja 
hidrostatine (mod. VS EVO 2) transmisija. Teleskopinių krautuvų keliamoji galia siekia 7,5 t. Krovinį galima iškelti iki 9,65 m aukščio. Strėlės siekis 
horizontalia kryptimi priklausomai nuo modifikacijos gali siekti 5,40 m.

Teleskopiniuose krautuvuose montuojami dviejų gamintojų Etapo IIIB/Tier 4i taršos normas atitinkantys varikliai. Pradiniame modelyje Agri 
Max 45.8 įrengtas 4 cl., 3,8 l darbo tūrio ir 85 kW/114 AG pajėgumo turbokompresorinis „Kubota“ variklis su didelio slėgio degalų įpurškimo 
sistema „common rail“. Tiesioginio įpurškimo variklyje „Kubota“ įrengtas kietųjų dalelių filtras DPF. Degalų bako talpa – 105 l. Visuose likusiuose 
Agri Max modeliuose naudojami 4 cl., 4,5 l darbo tūrio 105 kW/141 AG – 113 kW/152 AG pajėgumo turbokompresoriniai FPT varikliai su dide-
lio slėgio degalų įpurškimo sistema „common rail“ ir tarpiniu oro aušintuvu. Griežtiems taršos reikalavimams atitikti įrengta vienintelė, išorinė 
kenksmingų deginių emisijos mažinimo priemonė – selektyvinio katalitinio redukavimo katalizatorius SCR, kurio darbui reikalingas tirpalas 
AdBlue. Degalų bako talpa – 125 l (mod. Agri Max 75.10 – 105 l), AdBlue – 27 l (mod. Agri Max 75.10 – 35 l).

Teleskopiniuose krautuvuose įrengtos dvi aušintuvų sekcijos – variklio priekyje ir galinėje mašinos dalyje. Abi sekcijos gali turėti efektyvius 
reversinius ventiliatorius, kurių sūkiai dėl hidraulinės pavaros reguliuojami labai plačiame diapazone.

Agri Max galimi su dviejų tipų transmisijomis: hidrostatine dvimašinine (su vienu kintamo debito siurbliu ir hidrovarikliu), 2-jų diapazonų ir uni-
kalia hidrostatine trimašinine (mod. VS EVO 2). Pastaroji turi 4-ias valdymo strategijas, kurios derinamos su automatine traukos kontrolės sistema. 
Hidrostatinė VS EVO 2 transmisija – trimašininė: joje įrengtas vienas didelio darbo tūrio siurblys ir du ašiniai stūmokliniai hidrovarikliai, dirbantys 
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ma, lyginant su ankstesniais modeliais užtikrinanti iki 
25 proc. didesnę atliekamų darbų spartą. Modifikaci-
jose VS hidraulinė sistema – apkrovai jautraus tipo. 
Prijungimo linijose gali būti įrengti dekompresiniai 
vožtuvai, leidžiantys lengvai ir greitai prijungti padar-
gus. Hidraulinės sistemos talpa 155 l (mod. Agri Max 
45.8) arba 160 l.

Strėlės viduje įrengtas kompensacinis hidro-
cilindras, stabilizuojantis jos apkrovą darbo metu. 
Valdomi atbuliniai vožtuvai (DCS) hidraulinėje siste-
moje užtikrina greitą strėlės nuleidimą ir hidraulinių 
įtaisų greitaveiką net varikliui dirbant nedideliais, 
ekonomiškais sūkiais. Papildomai gali būti įrengta 
pneumatinė strėlės švytavimų vertikalia kryptimi 
slopinimo sistema kartu su skersinio (±10°) stabiliza-
vimo sistema. Vairavimas – trijų tipų: vairuojami prie-
kiniai, visi ratai arba persirikiavimas į šoną.

Agri Max
45.8 60.9 60.9 VS 65.8 65.8 VS 75.10

Pagrindinės charakteristikos
Keliamoji galia, kg 4 500 6 000 6 000 6 500 6 500 7 500
Didžiausias iškėlimo aukštis, m 7,90 8,60 8,60 7,70 7,70 9,65
Didžiausias strėlės siekis horizontalia kryptimi, m 4,45 4,90 4,90 4,20 4,20 5,40
Didžiausias strėlės siekis maksimaliame aukštyje, m 0,30 0,45 0,45 0,60 0,60 0,70
Stūmimo jėga, daN 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700
Traukimo jėga, daN 7 300 7 300 7 300 7 300 7 300 7 300
Konstrukcinė masė, kg 8 800 11 100 11 100 10 900 10 900 12 100

Gabaritiniai matmenys
Bendras ilgis iki priedų jungties, mm 4 940 5 355 5 355 5 005 5 005 5 910
Plotis (priklausomai nuo padangų), mm 2 310 2 390-2 450 2 390-2 450 2 390-2 450 2 390-2 450 2 380
Aukštis iki kabinos viršaus (priklausomai nuo padangų), mm 2 460-2 500 2 495-2 545 2 495-2 545 2 495-2 545 2 495-2 545 2 490
Kabinos plotis, mm 940 940 940 940 940 940
Prošvaisa (priklausomai nuo padangų), mm 440-480 395-445 395-445 395-445 395-445 440
Ratų bazė, mm 2 600 2 800 2 800 2 800 2 800 2 950
Mažiausias apsisukimo spindulys, mm 1 260 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700

Darbinių funkcijų trukmės
Strėlės iškėlimas iki kraštinės padėties, s 13,0 13,4 11,0 12,8 10,5 15,1
Strėlės nuleidimas, s 8,9 8,4 6,9 8,0 6,6 9,9
Strėlės ištiesimas, s 6,8 7,8 6,4 6,7 5,5 10,4
Strėlės įtraukimas, s 3,8 3,4 2,8 3,0 2,4 4,1
Pavertimas pirmyn, s 3,3 3,5 2,8 3,5 2,8 4,6
Pavertimas atgal, s 2,0 2,3 1,9 2,3 1,9 2,0

Variklis ir transmisija
Variklio gamintojas Kubota FPT
Cilindrų skaičius/darbo tūris, l 4/3,8 4/4,5

Didžiausia galia, kW/AG 85/114
Modifikacija I: 105/141
Modifikacija II: 113/152

Transmisijos tipas
Hidrostatinė dvimašininė, 2-jų diapazonų arba hidrostatinė trimašininė su automatine traukos 

kontrole ir 4-iomis valdymo strategijomis (VS EVO2)
Greičių diapazonas, km/val. 0-40 0-40 0-40 0-40 0-40 0-40

Hidraulinė sistema
Siurblio debitas, l/min. 170 160 185 160 185 160
Didžiausias darbinis slėgis, bar 240 250 250 250 250 250

Įranga
Didelės trinties (blokavimo laipsnis iki 45 proc.) priekinio tilto diferencialas      

Lėto (laipsninio) važiavimo judesio valdymas pedalu      

FOPS/ROPS kabinos apsauga      

Pneumatinė strėlės švytavimų slopinimo sistema      

Skersinio (±10°) stabilizavimo sistema      

Oro kondicionierius            
Galinė trijų taškų pakabinimo sistema - - - - - -
Galinis GTV - - - - - -

- Nenumatyta;  Standartinė įranga;  Papildoma įranga
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Agri Pivot yra šarnyriniai teleskopiniai žemės ūkio paskirties „Dieci“ krautuvai. Universalūs, pasižymintys išskirtiniu pravažumu (centrinio 
lanksto pasukimo kampas 80°, galinio tilto artikuliacijos kampas 25°, nuvažiavimo kampas 30°) Agri Pivot krautuvai skirti įvairaus dydžio ūkių 
poreikiams. Gamoje – šešios bazinės modifikacijos, apimančios diapazoną nuo 50 iki 175 AG, kurių keliamoji galia nuo 1,8 iki 4,0 t.

Priklausomai nuo modelio Agri Pivot krautuvuose montuojami trijų gamintojų – Kubota, Yanmar ir FPT – varikliai. 4 cl., 3,3 l darbo tūrio 
Yanmar ir 4 cl., 2,6 l Kubota varikliai atitinka Etapo IIIA/Tier 3 taršos reikalavimus. Etapo IIIB/Tier 4i kenksmingų deginių emisijos reikalavimus 
atitinkantys 4 cl., 3,3 ir 3,8 l darbo tūrio Kubota varikliai – turbokompresoriniai, su didelio slėgio degalų įpurškimo sistema „common rail“.  
Galingiausio Kubota variklio turbokompresorinio pripūtimo sistemoje įrengtas tarpinis oro aušintuvas. Visuose tiesioginio įpurškimo, Etapo IIIB/
Tier 4i taršos normas atitinkančiuose „Kubota“ varikliuose įrengtas oksidacinis katalizatorius DOC ir kietųjų dalelių filtras DPF. Degalų bako talpa:  
75 l (mod. T40), 100 l arba 140 l (mod. T70).

Etapo IIIB/Tier 4i taršos reikalavimus atitinkantys 4 cl., 4,5 l darbo tūrio FPT varikliai montuojami į galingiausius Agri Pivot krautuvus, mod. T80 
ir T90. FPT varikliai aprūpinti turbokompresorinio pripūtimo sistema su tarpiniais oro aušintuvais, juose įrengta didelio slėgio degalų įpurškimo 
sistema „common rail“. Griežtiems taršos reikalavimams atitikti įrengta vienintelė, išorinė kenksmingų deginių emisijos mažinimo priemonė –  
selektyvinio katalitinio redukavimo katalizatorius SCR, kurio darbui reikalingas tirpalas AdBlue. Degalų bako talpa – 125 l (mod. T90 l) arba  
165 l (mod. T80), AdBlue – 27 l.

Agri Pivot įrengta hidrostatinė dvimašininė (su vienu kintamo debito siurbliu ir hidrovarikliu) 2-jų diapazonų transmisija. Nepriklausomai 
nuo transmisijos tipo, didžiausias greitis 40 km/val., eigos reversas – elektrohidraulinis.

DIECI AGRI PIVOT ŠARNYRINIAI TELESKOPINIAI 
KRAUTUVAI  •  50-175 AG  •  Hidrostatinė transmisija  •  Keliamoji galia 
iki 4,0 t  •  Didžiausias iškėlimo aukštis iki 5,80 m

Centrinis krautuvo lankstas su tvirtinimu dviejuose taškuose užtikri-
na ne tik išskirtinį manevringumą, bet ir mašinos stabilumą darbo metu. 
Tvirtinimo taškai įrengti taip, kad apsaugotų kardaninę perdavą ir hi-
draulines linijas. Abiejų lankstų kaiščiai įrengti ilgaamžiškose, tepamose 
įvorėse, patikimai užsandarinti specialiais sandarikliais.

Agri Pivot įrengta apsaugos nuo apvirtimo sistema, operatoriui nuo-
latos rodanti mašinos išilginio stabilumo lygį procentais ir pranešanti 
apie galimą apvirtimo pavojų. Visos krautuvo valdymo sistemos sujung-
tos į vieną bendrą CAN-Bus tinklą.

Agri Max išsiskiria FOPS ir ROPS reikalavimus atitinkančia kabina, 
greitai ir saugiai pasiekiama darbo vieta, ergonomiška operatoriaus 
darbo aplinka, intuityviu valdymu, puikiu matomumu visomis kryptimis 
(papildomai gali būti įrengta vaizdo kamera su monitoriumi) ir našia 
pusiau automatine oro kondicionavimo sistema (papildomai) su 7-iais 
ortakiais tolygiam oro srauto paskirstymui. Visoms pagrindinėms funk-
cijoms valdyti įrengta daugiaveiksmė, 4-ių funkcijų proporcinio valdy-
mo svirtelė.

Teleskopiniame krautuve sumontuota galinga, nuo 65 iki 140 l/min.   
našumo hidraulinė sistema, lyginant su ankstesniais modeliais užtikri-
nanti iki 20 proc. didesnę atliekamų darbų spartą. Galingiausioje mo-
difikacijoje T90 įrengta apkrovai jautraus tipo hidraulinė sistema su  
140 l/min. našumo ašiniu stūmokliniu siurbliu. Prijungimo linijose gali 
būti įrengti dekompresiniai vožtuvai, leidžiantys lengvai ir greitai pri-
jungti padargus. Hidraulinės sistemos talpa nuo 70 iki 160 l.

Papildomai gali būti įrengta pneumatinė strėlės švytavimų vertika-
lia kryptimi slopinimo sistema.
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Agri Pivot T40 Agri Pivot T50 Agri Pivot T60 Agri Pivot T70 Agri Pivot T80 Agri Pivot T90
Pagrindinės charakteristikos

Keliamoji galia, kg 1 800 2 200 2 250 3 000 3 500 4 000
Didžiausias iškėlimo aukštis, m 4,00 4,46 4,72 5,00 5,20 5,80
Didžiausias strėlės siekis horizontalia kryptimi, m 2,290 2,500 2,780 2,625 2,825 3,230
Didžiausias strėlės siekis maksimaliame aukštyje, m 0,91 0,75 0,85 0,55 0,64 0,71
Stūmimo jėga, daN 4 075 4 550 4 800 6 000 6 700 7 200
Traukimo jėga, daN 3 400 4 200 4 700 6 000 6 500 8 500
Bendroji masė su standartinio tipo kaušu, kg 4 950 5 470 6 020 7 150 8 000 9 000

Gabaritiniai matmenys
Bendras ilgis iki priedų jungties, mm 5 035 5 280 5 400 5 520 5 895 6 290
Plotis, mm 1 675 1 880 1 880 1 980 2 070 2 300
Tarpvėžės plotis, mm 1 350 1 430 1 430 1 560 1 660 1 790
Aukštis iki kabinos viršaus, mm 2 420 2 490 2 490 2 690 2 700 2 830
Prošvaisa, mm 300 365 365 410 400 420
Ratų bazė, mm 2 250 2 200 2 200 2 400 2 550 2 800
Mažiausias apsisukimo spindulys, mm 2 210 2 060 2 060 2 400 2 560 2 800

Darbinių funkcijų trukmės
Strėlės iškėlimas iki kraštinės padėties, s 7,3 5,0 5,4 5,3 5,3 5,2
Strėlės nuleidimas, s 3,8 2,7 2,9 3,0 3,0 3,3
Strėlės ištiesimas, s 2,5 2,3 2,5 2,3 3,2 3,1
Strėlės įtraukimas, s 1,4 1,1 1,3 1,2 1,8 1,7
Pavertimas pirmyn, s 2,2 1,9 1,9 2,1 2,4 2,0
Pavertimas atgal, s 1,6 1,3 1,3 1,3 1,6 1,4

Variklis ir transmisija

Variklio gamintojas Kubota
Modifikacija I: Kubota
Modifikacija II: Yanmar

Kubota FPT FPT

Cilindrų skaičius/darbo tūris, l 4/2,6
I: 4/2,6
II: 4/3,3

I: 4/3,3
II: 4/3,3

4/3,8 4/4,5 4/4,5

Didžiausia galia, kW/AG 36,5/50
I: 51,5/69
II: 50/68

I: 55,4/75,3
II: 55/75

85/115 105/140 129/175

Transmisijos tipas Hidrostatinė 2-jų diapazonų su kintamo debito siurbliu ir hidrovarikliu
Pavarų skaičius pirmyn/atgal 2F/2R 2F/2R 4F/4R 4F/4R 2F/2R 2F/2R
Greičių diapazonas, km/val. 0-40 0-40 0-40 0-40 0-40 0-40

Hidraulinė sistema
Siurblio debitas, l/min. 65 98 98 114 114 140
Didžiausias darbinis slėgis, bar 260 260 260 230 240 265

Kitos savybės, įranga
Centrinis lankstas, pasukamas 80° kampu      

Svyruojantis apie centrinę ašį (artikuliacijos kampas 25°) 
nedalomo tipo galinis varantysis tiltas

     

>30° nuvažiavimo kampas      

Lėto (laipsninio) važiavimo judesio valdymas pedalu      

FOPS/ROPS kabinos apsauga      

Pneumohidraulinė strėlės švytavimų slopinimo sistema      

Oro kondicionierius      

Galinė trijų taškų pakabinimo sistema - - - - - -
Galinis GTV - - - - - -

- Nenumatyta;  Standartinė įranga;  Papildoma įranga
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2100-oji ir 2700-ojo serijos – populiariausi vokiečių įmonės Thaler savaeigiai mini krautuvai. Tai modulinės konstrukcijos mašinos, vairuo-
jamos pasukant priekinę dalį galinės atžvulgiu. Konstrukcijoje naudojami patikrinti žinomų gamintojų mazgai, todėl ji itin tvirta ir ilgaamžė. 
Projektuojant daug dėmesio skirta patogiam priėjimui prie mazgų ir kuo paprastesnei jų priežiūrai darbo metu. Thaler 2100/2700 – našios ir 
manevringos, įvairiems darbams atlikti skirtos mašinos.

Krautuvuose įrengti 3 cl. (mod. 2120, 2126, 2131 ir 2138), 14,6 kW/20 AG – 28,2 kW/38 AG arba 4 cl. (mod. 2748) 35,4 kW/48 AG pajėgumo 
Yanmar varikliai. Dėl geresnės ašių apkrovos ir dilesnio stabilumo darbo metu, 35 l (mod. 2748 – 36 l) talpos degalų bakas įrengtas priekinėje 
rėmo dalyje. Tai įtakoja ir idealią masės centro padėtį, užtikrinantį saugų darbą bet kokiomis sąlygomis. 

Abejose serijose įrengta bepakopė, uždaro centro hidrostatinė 4WD transmisija. Priekinis varantysis tiltas – nedalomo tipo, pritaikytas di-
delėsm apkrovoms. Krautuvas vairuojamas pasukant priekinę rėmo dalį galinės atžvilgiu, didžiausias posūkio kampas – 55 laipsn. Dėl geresnio 
manevringumo gali būti įrengti reguliuojami priekinių ratų purvasaugiai. Hidraulinės sistemos siurblio našumas, priklausomai nuo modelio –  
35–45 l/min., alyvos bako talpa – 35 l (mod. 2748 – 36 l). Sistemoje įrengtas „skystis-skystis“ tipo šilumokaitis, užtikrinantis greitą hidraulinės 
alyvos ir variklio darbinės temperatūros pasiekimą.

Darbinės krautuvo funkcijos valdomos viena daugiafunkce svirtele. 3-ia hidraulinė valdymo linija (t. y. 3-ia funkcija) ¬– visų krautuvų stan-
dartinėje įrangoje. Vairo kolonėlė – reguliuojama (mod. 2131, 2138 ir 2748).

THALER 2100-OSIOS IR 2700-OSIOS SERIJOS 
SAVAEIGIAI MINI KRAUTUVAI  •  3 arba 4 cl. Yanmar variklis  
•  20–50 AG  •  Bepakopė hidrostatinė 4WD transmisija  •  Keliamoji galia  
iki 2,0 t  •   Iškėlimo aukštis iki 5,80 m Pradiniame krautuvo modelyje 2120, už vairuotojo pasostės numa-

tytas saugos lankas su atlenkiama viršutine dalimi. Pradedant modeliu 
2120, įrengtas FOPS (apsaugos nuo krintančių daiktų) ir ROPS (apsau-
gos nuo virtimo) reikalavimus atitinkantis apsauginis keturių statrams-
čių karkasas. Papildomai galima įsirengti reguliuojamo aukščio karkasą, 
gyvulininkystės parodoje EuroTier 2014 apdovanotą specialiu DLG me-
daliu. Keturiais hidrocilindrais kabinos aukštį galima padidinti iki 2,21 
m, o manevruojant ankštose erdvėse – sumažinti iki 1,95 m. Operacija 
valdoma iš vairuotojo darbo vietos ir trunka ne ilgiau kaip 6 s.

Vietoje saugos karkaso, 2131 ir 2138 modelio krautuvuose gali būti 
įrengta uždaro tipo, keturių statramsčių kabina su šoninėmis durelėmis 
ir efektyvia ventiliacijos sistema bei šildytuvu. Durelių, kurios įrengtos 
per visą kabinos plotį atidarymo kampas – 55 laipsn., viršutiniai abiejų 
šoninių durelių stiklai – stumdomi. Taip pat įrengti priekinio ir galinio 
stiklo valytuvai, trys galinio vaizdo veidrodėliai, kurių vienas – kabinos 
viduje. Priklausomai nuo padangų, krautuvo su kabina aukštis 2,18 m.
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2120/A 2126/A 2131/K 2138/K 2748/A
Pagrindinės charakteristikos

Keliamoji galia, kg 980 1 150 1 150 1 500 2 000
Didžiausias iškėlimo aukštis, m 2,51 2,51 2,57 2,57 2,95
Priekinio tilto apkrova, kg 410 430 530 550 700
Galinio tilto apkrova, kg 910 920 1 120 1 130 1 310
Konstrukcinė masė, kg 1 320 1 350 1 650 1 680 2 110
Bendroji masė, kg 1 500 1 540 1 800 1 830 2 340

Gabaritiniai matmenys
Bendras ilgis iki priedų jungties, mm 2 960 2 960 3 140 3 140 3 480
Plotis, mm 920 920 1 120 1 120 1 160
Aukštis iki saugos lanko/karkaso viršaus, mm 2 100 2 100 2 210 (1 950–2 210*) 2 210 (1 950–2 210*) 2 200 (1 950–2 200*)
Aukštis iki kabinos viršaus, mm – – 2 180* 2 180* –
Prošvaisa, mm 180 180 240 240 258
Ratų bazė, mm 1 470 1 470 1 565 1 565 1 740
Vidinis apsisukimo spindulys, mm 910 910 940 940 830

Variklis ir transmisija
Variklio gamintojas Yanmar
Cilindrų skaičius/darbo tūris, l 3/0,9 3/1,1 3/1,3 3/1,6 4/2,2
Didžiausia galia, kW/AG 14,6/19 17,9/25 23,0/31 28,2/38 35,4/48
Transmisijos tipas Hidrostatinė bepakopė Hidrostatinė bepakopė, 2-jų diapazonų
Greičių diapazonas, km/val. 0-11 0-11 0-18 0-18 0-20

Hidraulinė sistema
Siurblio debitas, l/min. 35 42 45 45 45
Alyvos bako talpa, l 35 35 35 35 36

Įranga
FOPS/ROPS saugos lankas už vairuotojo pasostės  – – – –
FOPS/ROPS keturių statramsčių karkasas –    

Reguliuojamo aukščio FOPS/ROPS keturių statramsčių 
karkasas

–    

Uždaro tipo kabina – –   –

- Nenumatyta;  Standartinė įranga;  Papildoma įranga ; *Papildomai

INOVACIJA
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Vidutinės ir aukštesnės klasės vokiečių įmonės Thaler savaeigiai mini krautuvai – modulinės konstrukcijos mašinos, vairuojamos pasukant 
priekinę dalį galinės atžvulgiu. Konstrukcijoje naudojami patikrinti žinomų gamintojų mazgai, todėl ji itin tvirta ir ilgaamžė. Projektuojant daug 
dėmesio skirta patogiam priėjimui prie mazgų ir kuo paprastesnei jų priežiūrai darbo metu. Tai našios ir manevringos, įvairiems darbams atlikti 
skirtos mašinos. Kartu ir kompaktiškos – modelio 3150 gabaritinis aukštis neviršija 2,155 m.

Krautuvuose įrengti 4 cl. 38,0 kW/51 AG – 44,0 kW/61 AG pajėgumo Perkins arba Yanmar varikliai. Dėl geresnės ašių apkrovos ir dilesnio 
stabilumo darbo metu, 42 l (mod. 3248 – 50 l, mod. 4061 – 56 l) talpos degalų bakas įrengtas priekinėje rėmo dalyje. Tai įtakoja ir idealią masės 
centro padėtį, užtikrinantį saugų darbą bet kokiomis sąlygomis. 

Mini krautuvuose įrengta bepakopė, uždaro centro hidrostatinė 4WD transmisija ir hidrauliniai daugiadiskiai stabdžiai. Priekinis varantysis 
tiltas – nedalomo tipo, pritaikytas didelėsm apkrovoms. Modelyje 3248 itin gerą pravažumą ir stabilumą užtikrina skersine kryptimi švytuojantis 
galinis tiltas (mod. 4061 – abu varantieji tiltai), kurio artikuliacija krautuvo stabilumą padidina 35 proc.

THALER 3100, 3200 IR 4000-OSIOS SERIJOS 
SAVAEIGIAI MINI KRAUTUVAI   
4 cl. Perkins arba Yanmar variklis  •  50–60 AG  •  Bepakopė hidrostatinė 4WD 
transmisija  •  Keliamoji galia iki 2,9 t

Krautuvas vairuojamas pasukant priekinę rėmo dalį galinės atžvil-
giu, didžiausias posūkio kampas – 55 laipsn. Galingiausiame modelyje 
visų įvorių darbiniai paviršiai padengti ilgaamže antifrikcine teflonine 
danga. Hidraulinės sistemos siurblio našumas, priklausomai nuo mode-
lio, 51 arba 63 l/min., alyvos bako talpa – 40 l (mod. 3150 – 42 l, mod. 
4061 – 56 l).

Darbinės krautuvo funkcijos valdomos viena daugiafunkce svirtele. 
3-ia hidraulinė valdymo linija (t. y. 3-ia funkcija) – visų krautuvų standar-
tinėje įrangoje. Vairo kolonėlė – reguliuojama.

Visuose modeliuose įrengtas FOPS (apsaugos nuo krintančių daik-
tų) ir ROPS (apsaugos nuo virtimo) reikalavimus atitinkantis apsauginis 
keturių statramsčių karkasas. Modelyje 3248 operatoriaus platforma 
prie krautuvo liemens pritvirtinta per elastingas atramas.

Vietoje saugos karkaso, 3248 modelio krautuvuose gali būti įreng-
ta uždaro tipo, keturių statramsčių kabina su šoninėmis durelėmis ir 
efektyvia ventiliacijos sistema bei šildytuvu. Kabinos priekyje įrengti 2, 
gale – 1 žibintas su šviesos diodų (LED) lempomis. Durelių atidarymo 
kampas – 180 laipsn., viršutiniai abiejų šoninių durelių stiklai gali būti 
atlenkiami atskirai, taip pat 180 laipsn. Priklausomai nuo padangų, 
krautuvo su kabina aukštis 2,26 m.
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3150/A 3248/A 4061/A
Pagrindinės charakteristikos

Keliamoji galia, kg 2 500 2 500 2 900
Didžiausias iškėlimo aukštis, m 2,95 2,95 3,16
Priekinio tilto apkrova, kg 690 690 970
Galinio tilto apkrova, kg 1 900 1 900 2 260
Konstrukcinė masė, kg 2 590 2 600 3 230
Bendroji masė, kg 2 760 2 900 3 580

Gabaritiniai matmenys
Bendras ilgis iki priedų jungties, mm 3 776 3 923 4 220
Plotis, mm 1 160 1 160 1 360
Aukštis iki saugos lanko/karkaso viršaus, mm 2 155 2 260 2 200
Aukštis iki kabinos viršaus, mm – 2 260* –
Prošvaisa, mm 258 280 300
Ratų bazė, mm 1 870 1 950 1 930
Vidinis apsisukimo spindulys, mm 1 150 1 150 920

Variklis ir transmisija
Variklio gamintojas Perkins Yanmar Perkins
Cilindrų skaičius/darbo tūris, l 4/2,2 4/2,2 4/
Didžiausia galia, kW/AG 38,0/51 35,4/48 44,0/61
Transmisijos tipas Hidrostatinė bepakopė, 2-jų diapazonų
Greičių diapazonas, km/val. 0-20 0-20 0-20 (0-25*)

Hidraulinė sistema
Siurblio debitas, l/min. 51 51 63
Alyvos bako talpa, l 42 40 56

Įranga
FOPS/ROPS saugos lankas už vairuotojo pasostės – – –
FOPS/ROPS keturių statramsčių karkasas   

Reguliuojamo aukščio FOPS/ROPS keturių statramsčių 
karkasas

– – –

Uždaro tipo kabina –  –

- Nenumatyta;  Standartinė įranga;  Papildoma įranga ; *Papildomai
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Vokiečių įmonės Thaler savaeigiai mini krautuvai su teleskopine strėle. Tai modulinės konstrukcijos mašinos, vairuojamos pasukant priekinę 
dalį galinės atžvulgiu. Konstrukcijoje naudojami patikrinti žinomų gamintojų mazgai, todėl ji itin tvirta ir ilgaamžė. Projektuojant daug dėmesio 
skirta patogiam priėjimui prie mazgų ir kuo paprastesnei jų priežiūrai darbo metu. Tai našios ir manevringos, įvairiems darbams atlikti skirtos 
mašinos.

Krautuvuose su teleskopine strėle įrengti 4 cl. 35,4 kW/48 AG – 44,0 kW/61 AG pajėgumo Perkins arba Yanmar varikliai. Dėl geresnės ašių 
apkrovos ir dilesnio stabilumo darbo metu, 36 (mod. 2748/TA) – 86 l (mod. 4061/TA) talpos degalų bakas įrengtas priekinėje rėmo dalyje. Tai 
įtakoja ir idealią masės centro padėtį, užtikrinantį saugų darbą bet kokiomis sąlygomis. 

Mini krautuvuose įrengta bepakopė, uždaro centro hidrostatinė 4WD transmisija ir hidrauliniai daugiadiskiai stabdžiai. Priekinis varantysis 
tiltas – nedalomo tipo, pritaikytas didelėsm apkrovoms. Modelyje 3248/TA papildomai gali būti įrengtas automatiškai blokuojamas (blokavimo 
laipsnis 40 proc.) didelės trinties diferencialas. Modelyje 3248/TA itin gerą pravažumą ir stabilumą užtikrina skersine kryptimi švytuojantis galinis 
tiltas (mod. 4061/TA – abu varantieji tiltai), kurio artikuliacija krautuvo stabilumą padidina 35 proc. Galingiausiame modelyje abu varantieji tiltai –  
sustiprinti, leistina vertikali jų apkrova iki 10 t.

Krautuvas vairuojamas pasukant priekinę rėmo dalį galinės atžvilgiu, didžiausias posūkio kampas – 55 laipsn. Galingiausiame modelyje visų 
įvorių darbiniai paviršiai padengti ilgaamže antifrikcine teflonine danga. Hidraulinės sistemos siurblio našumas, priklausomai nuo modelio – 
45–63 l/min., alyvos bako talpa – nuo 36 (mod. 2748/TA) iki 56 l (mod. 4061/TA).

THALER TA MODIFIKACIJOS SAVAEIGIAI MINI 
KRAUTUVAI SU TELESKOPINE STRĖLE   
4 cl. Perkins arba Yanmar variklis  •  50–60 AG  •  Bepakopė hidrostatinė 4WD 
transmisija  •  Keliamoji galia iki 3,18 t

Darbinės krautuvo funkcijos valdomos viena daugiafunkce svirtele. 
3-ia hidraulinė valdymo linija (t. y. 3-ia funkcija) – visų krautuvų standar-
tinėje įrangoje. Vairo kolonėlė – reguliuojama.

Visuose modeliuose įrengtas FOPS (apsaugos nuo krintančių daik-
tų) ir ROPS (apsaugos nuo virtimo) reikalavimus atitinkantis apsauginis 
keturių statramsčių karkasas. Modelyje 3248/TA operatoriaus platforma 
prie krautuvo liemens pritvirtinta per elastingas jungtis. Papildomai, 
modelyje 2748/TA galima įsirengti reguliuojamo aukščio karkasą, gyvu-
lininkystės parodoje EuroTier 2014 apdovanotą specialiu DLG medaliu. 
Keturiais hidrocilindrais kabinos aukštį galima padidinti iki 2,21 m, o 
manevruojant ankštose erdvėse – sumažinti iki 1,95 m. Operacija valdo-
ma iš vairuotojo darbo vietos ir trunka ne ilgiau kaip 6 s.

Vietoje saugos karkaso, 3248/TA modelio krautuvuose gali būti 
įrengta uždaro tipo, keturių statramsčių kabina su šoninėmis durelėmis 
ir efektyvia ventiliacijos sistema bei šildytuvu. Kabinos priekyje įrengti 
2, gale – 1 žibintas su šviesos diodų (LED) lempomis. Durelių atidarymo 
kampas – 180 laipsn., viršutiniai abiejų šoninių durelių stiklai gali būti 
atlenkiami atskirai, taip pat 180 laipsn. Priklausomai nuo padangų, krau-
tuvo su kabina aukštis 2,26 m.
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2748/TA 3150/TA 3248/TA 4061/TA
Pagrindinės charakteristikos

Keliamoji galia, kg 2 000 2 500 2 500 3 180
Didžiausias iškėlimo aukštis su neištraukta strėle, m 3 200 3 200 3 142 3 320
Didžiausias iškėlimo aukštis su ištraukta strėle, m 3 420 3 920 3 897 4 220
Strėlės siekis, m 1,07 0,89 0,76 0,90
Priekinio tilto apkrova, kg 1 140 800 800 1 270
Galinio tilto apkrova, kg 1 320 1 900 1 900 2 080
Konstrukcinė masė, kg 2 460 2 700 2 700 3 350
Bendroji masė, kg 2 700 3 180 3 000 3 670

Gabaritiniai matmenys
Bendras ilgis iki priedų jungties (strėlė įtraukta), mm 3 790 3 940 4 212 4 330
Plotis, mm 1 380 1 380 1 386 1 530
Aukštis iki saugos lanko/karkaso viršaus, mm 2 200 (1 950–2 220*) 2 155 2 260 2 200
Aukštis iki kabinos viršaus, mm – – 2 260* –
Prošvaisa, mm 258 258 280 300
Ratų bazė, mm 1 830 1 970 2 050 2 130
Vidinis apsisukimo spindulys, mm 950 1 150 1 257 1 525

Variklis ir transmisija
Variklio gamintojas Perkins Perkins Yanmar Perkins
Cilindrų skaičius/darbo tūris, l 4/2,2 4/2,2 4/2,2 4/2,2
Didžiausia galia, kW/AG 35,4/48,0 38,0/51 35,4/48 44,0/61

Transmisijos tipas Hidrostatinė bepakopė, 2-jų diapazonų
Hidrostatinė 

bepakopė
Hidrostatinė bepakopė, 

2-jų diapazonų
Greičių diapazonas, km/val. 0-20 0-20 0-20 0-20 (0-25*)

Hidraulinė sistema
Siurblio debitas, l/min. 45 51 51 63
Alyvos bako talpa, l 36 42 40 56

Įranga
FOPS/ROPS saugos lankas už vairuotojo pasostės – – – –
FOPS/ROPS keturių statramsčių karkasas    

Reguliuojamo aukščio FOPS/ROPS keturių statramsčių karkasas  – – 

Uždaro tipo kabina – –  

- Nenumatyta;  Standartinė įranga;  Papildoma įranga ; *Papildomai
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Vokiečių įmonės Thaler mini teleskopinis mini krautuvas – naši ir manevringa krovos mašina, kurios konstrukcijoje panaudoti ilgaamžiai 
žinomų gamintojų mazgai. Projektuojant daug dėmesio skirta patogiam priėjimui prie mazgų ir kuo paprastesnei jų priežiūrai darbo metu. Tai 
universalios, įvairiems darbams atlikti skirtos mašinos.

Teleskopiniame mini krautuve sumontuotas 4 cl. 35,4 kW/48 AG pajėgumo Yanmar variklis. Jis įrengtas ratų bazėje, dešinėje krautuvo pusė-
je. Transmisija – bepakopė hidrostatinė, 2-jų diapazonų. Didžiausias teleskopinio krautuvo greitis 25 km/val., todėl jame įrengti efektyvūs visų 
4-ių ratų stabdžiai. Numatytas lėto (laipsninio) važiavimo judesio valdymas pedalu.

Nedidelio, 1,94 m gabaritinio aukščio mašina ne tik stabili krovos darbuose, bet ir puikiai tinkama darbui ankštose patalpose. Gerą manev-
ringumą užtikrina trijų tipų vairavimas: vairuojami priekiniai, visi ratai arba persirikiuojama į šoną (bazinėje mašinoje vairuojami visi ratai, kiti du 
vairavimo tipai – pasirenkami). Vidinis apsisukimo spindulys tik 940 mm.

FOPS (apsaugos nuo krintančių daiktų) ir ROPS (apsaugos nuo virtimo) reikalavimus atitinkanti kabina turi plačias dureles su atgal 180 
laipsn. kampu atveriamu viršutiniu langu. Operatoriaus patogumui vairo kolonėlė – reguliuojama, o masės išjungėjas – įrengtas kabinoje.

Teleskopinis mini krautuvas krovinį gali iškelti iki 4,9 m aukščio. Keliamoji jėga ties priedų jungties lankstu – 1,80 t. Keturių lankstų tvirtinimo 
sistema užtikrina itin didelį, 68 laipsn. priedo atlenkimo atgal kampą.

THALER 48T18 TELESKOPINIS MINI KRAUTUVAS  
4 cl., 48 AG Yanmar variklis  •  Bepakopė hidrostatinė 4WD transmisija  •  
Keliamoji galia iki 1,80 t
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48T18

Pagrindinės charakteristikos

Keliamoji galia ties priedų lankstu, kg 1 800

Keliamoji galia, kg 1 550

Didžiausias iškėlimo aukštis, m 4,90

Strėlės siekis, m 2,50

Priekinio tilto apkrova, kg 1 400

Galinio tilto apkrova, kg 1 500

Konstrukcinė masė, kg 2 900

Bendroji masė, kg 3 200

Gabaritiniai matmenys

Bendras ilgis iki priedų jungties (strėlė įtraukta), mm 3 360

Plotis, mm 1 600

Tarpvėžės plotis, mm 1 400

Aukštis iki kabinos viršaus, mm 1 940

Prošvaisa, mm 260

Ratų bazė, mm 2 040

Vidinis apsisukimo spindulys, mm 940

Variklis ir transmisija

Variklio gamintojas Yanmar

Cilindrų skaičius/darbo tūris, l 4/2,2

Didžiausia galia, kW/AG 35,4/48,0

Transmisijos tipas
Hidrostatinė bepakopė 
(4WD), 2-jų diapazonų

Stabdžių sistema Būgniniai, visų ratų

Greičių diapazonas, km/val. 0-25

Hidraulinė sistema

Siurblio debitas, l/min. 66

Įranga

Uždaro tipo kabina 

Lėto (laipsninio) važiavimo judesio valdymas pedalu 

Masės išjungėjas kabinoje 

Prikabinimo jungtis gale su automatiniu fiksatorium 

Vairuojami visi ratai 

Vairuojami tik priekiniai ratai 

Vairavimas persirikiuojant į šoną 

 Standartinė įranga;  Papildoma įranga



REGENT EUROSTAR PAKABINAMI PLŪGAI  
2–6 korpusai  •  2-jų tipų saugikliai  •  Traktoriams nuo 30 iki 400 AG
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Pakabinami, apverčiamieji 2–6 korpusų austrų kompanijos „Regent“ plūgai su dviejų tipų saugikliais: nu-
kerpamu varžtu ir hidrauliniais. Lengvesni EuroStar modeliai puikiai tinka traktoriams su mažesnės keliamosios 
galios keltuvais.

EuroStar serijoje apjungtos svarbiausios dviejų tipų, su pakopomis ir bepakopiškai reguliuojamu vagos dar-
biniu pločiu plūgų savybės.  Greitas ir lengvas vagos darbinio pločio reguliavimas (perstatant varžtą, 3–5 pako-
pomis) plačiu diapazonu kartu su hidrauliniu priekinio korpuso nustatymu leidžia efektyviai sureguliuoti plūgą 
įvairios struktūros dirvoms ir darbo sąlygoms.

EuroStar naudojama vientisa plieninė, kvadratinio arba stačiakampio profilio nuo 100 x 120 mm iki  
180 x 140 mm sija (sienelės storis 10 mm). Modeliai E 120/300 turi dar tvirtesnę, lenkimams atsparią plieninę 
siją, su jos išorėje pritvirtintais stovų kronšteinais. Likusiuose EuroStar modeliuose naudojamos sustiprintos sto-
vų atramos, kurios tiesiogiai pritvirtintos prie rėmo per dilimui atsparias bronzines įvores. Papildomai, siekiant 
užtikrinti konstrukcijos tvirtumą, atramų montavimo vietose įdėti specialūs plieniniai tarpikliai.

Vagos darbinis plotis keičiamas mechaniškai, perstatant varžtą. Priklausomai nuo plūgo modelio, galimos 3, 
4 arba 5 padėtys – visos jos įrengtos rėmo sijos išorėje. Plačios vienos vagos darbinio pločio reguliavimo galimy-
bės (nuo 30 iki 53 cm) aprėpia praktiškai visas įmanomas arimo sąlygas. Priekinio korpuso reguliavimas – me-
chaninis bepakopis. Atsižvelgiant į traktoriaus tarpvėžės plotį, skersinė pastūma leidžia nustatyti pageidaujamą 
pirmos vagos plotį. Šios plūgo reguliavimo techninės galimybės leidžia geriau išnaudoti turimą traktoriaus galią, 
taupyti degalus ir arimui skirtą laiką. Plūguose numatytas ir hidraulinis rėmo sijos pasukimas (ištiesinimas) ap-
verčiant.

Priklausomai nuo modelio, atstumas tarp korpusų nuo 85 cm iki 103 cm. Rėmo prošvaisa nuo 73 iki 86 cm.

Modelis

Korpusų sk./masė, kg
Rėmo sijos 

plotis x aukštis, 
mm

Atstumas 
tarp 

korpusų, 
cm

Vagos darbiniai 
pločiai, cm

Rėmo 
prošvaisa, 

cm2 3 4 5 6

Saugiklių tipas: nukerpamas varžtas

E 100 750 100 x 120 97 32–37–42–47 77

E 120 K 790 1000 100 x 120 85 30–33–37–42 77/80

E 120 650 810 1030 100 x 120 100 34–38–43–49 80

E 300 870 1120 120 x 120 100 32–35–40–45–50 80

E 400 960 1230 1440 120 x 120 100 32–35–40–45–50 82

E 500 1310 1560 140 x 140 103 38–42–45–48–52 82

E 600 1515 1780 2045 180 x 140/120 100 37–41–45–48–52 82

E 700 1860 2120 180 x 140 103 39–43–47–51–53 82/86

Saugiklių tipas: hidraulinis

E 120 K NS 1110 1380 100 x 120 85 31–35–40–44–47 73/77

E 120 NS 850 1140 1420 100 x 120 100 37–42–47–52 77/80

E 400 K NS 1590 1918 120 x 120 88
34–37–40–43–

46–49
78

E 400 NS 1608 1935 120 x 120 100 39–42–45–48–52 78

E 450 NS 1640 1980 120 x 140 100 39–42–45–48–52 78

E 600 NS 1860 2280 2735 180 x 140/120 100 37–41–45–49–52 78/82

M 600 NS 2090 150 x 150 91/95/99 41–43–45 78/82
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REGENT TITAN PAKABINAMI PLŪGAI 
3–6 korpusai  •  2-jų tipų saugikliai  •  Bepakopis darbinio  
pločio keitimas  •  Traktoriams nuo 80 iki 420 AG

Pakabinami, apverčiamieji 3–6 korpusų austrų kompanijos „Regent“ plūgai su bepakopiškai reguliuojamu 
vagos darbiniu pločiu ir dviejų tipų saugikliais: nukerpamu varžtu arba hidrauliniais. Hidrauliškai nustačius 
plūgo darbinį plotį, reikiama plūgo svorio centro padėtis traktoriaus kinematinio centro atžvilgiu nusistato 
automatiškai, todėl agregatas dirba labai stabiliai, jis nesukamas į šoną.

Hidraulinis vagos darbinio pločio reguliavimas (priklausomai nuo modelio, jis gali būti nuo 30–50 cm 
iki 36–58 cm; nustatymo skalė pritvirtinta prie plūgo sijos) leidžia geriau pritaikyti plūgą prie dirvos savybių 
ir optimaliau panaudoti traktoriaus traukos jėgą. Dėl hidraulinio lygiagretaus korpusų pasukimo, lengviau 
agregatą pritaikyti įvairios struktūros dirvoms ir darbo sąlygoms. Toks darbinio pločio reguliavimas ypač naud-
ingas apvažiuojant kliūtis, užariant pleištinius dirvos ruožus.

Plūguose naudojamos sustiprintos stovų atramos, kurios tiesiogiai pritvirtintos prie rėmo per dilimui 
atsparias, tepamas bronzines įvores. Papildomai, siekiant užtikrinti konstrukcijos tvirtumą, atramų monta-
vimo vietose įdėti specialūs plieniniai tarpikliai.

Priekinio korpuso reguliavimas – mechaninis bepakopis. Atsižvelgiant į traktoriaus tarpvėžės plotį, 
skersinė pastūma leidžia nustatyti pageidaujamą pirmos vagos plotį. Dėl lygiagretaus korpusų darbinio pločio 
reguliavimo, kuris gali būti nustatytas skirtingas abiems pusėms, plūgo svorio centro padėtis traktoriaus kine-
matinio centro atžvilgiu darbo metu nesikeičia. Šios plūgo reguliavimo techninės galimybės leidžia dar geriau 
išnaudoti turimą traktoriaus galią, taupyti degalus ir arimui skirtą laiką. Plūguose numatytas ir hidraulinis 
rėmo sijos pasukimas (ištiesinimas) apverčiant.

Titan naudojama vientisa stačiakampio profilio nuo 100 x 120 mm iki 200 x 150 mm sija (sienelės storis  
10 mm). Atstumas tarp korpusų nuo 88 iki 117 cm. Rėmo prošvaisa – nuo 77 iki 95 cm.

Su plūgu gali būti naudojami 510 mm skersmens armens volai. Volų tvirtinimo alkūnė gali būti valdoma 
mechaniškai arba hidrauliškai. 

Modelis
Korpusų sk./masė, kg

Rėmo sijos plotis x 
aukštis, mm

Atstumas tarp 
korpusų, cm

Vagos 
darbiniai 

pločiai, cm

Rėmo 
prošvaisa, 

cm3 4 5 6

Saugiklių tipas: nukerpamas varžtas

T 114 CT 960 140 x 120 104 33–51 82

T 120 1140 100 x 120 97 30–50 80

T 140 C 1280 1530 140 x 120 90 30–50 82

T 140 CS 1020 1300 1560 140 x 120 100 33–53 82

T 140 CT 1080 1320 1580 140 x 120 104 33–53 82

T 160 T 1340 1680 160 x 120 100 33–53 82

T 160 TT 1130 1370 1760 160 x 120 106 34–54 82

T 168 TL 1200 1530 180 x 120 117 36–55 80/86

T 170 CT 1560 1830 160 x 120 103 33–53 81

T 180 S 1650 1900 2240 180 x 140 100 33–54 80/84

T 180 T 1670 1950 2380 180 x 140 106 33–54 80/84

T 180 TL 1250 1700 2050 180 x 140 113 36–58 86/90/93

T 200 S 1700 2000 2430 200 x 150 100 34–54 83/86

T 200 T 1770 2060 2520 200 x 150 106 33–54 83/86

T 200 TL 1350 1810 2200 2600 200 x 150 117 36–58 86/92/96

Saugiklių tipas: hidraulinis

T 140 K NS 1570 120 x 120 88 32–50 77/80

T 140 C NS 1300 1640 2040 140 x 120 90 32–50 77/80

T 140 NS 1320 1700 2090 120 x 120 100 32–50 77/80

T 140 CT NS 1330 1700 140 x 120 104 33–52 77/80

T 160 T NS 1800 2090 160 x 120 100 32–50 77/80

T 160 TT NS 1400 1850 160 x 120 106 32–50 82

T 180 NS 1900 2300 2650 180 x 140 100 34–52 80

T 180 T NS 1950 2350 180 x 140 106 34–52 80

T 200 S NS 1950 2350 2750 200 x 150 100 34–52 80/84

T 200 T NS 2000 2480 2850 200 x 150 106 34–52 80/84



REGENT TAURUS PUSIAU PAKABINAMI 
PLŪGAI  •  5–9 korpusai  •  2-jų tipų saugikliai  •  Bepakopis  
darbinio pločio keitimas  •  Traktoriams nuo 170 iki 500 AG

Itin manevringi, pusiau pakabinami apverčiamieji 5–9 korpusų austrų kompanijos „Regent“ plūgai su be-
pakopiškai reguliuojamu vagos darbiniu pločiu ir dviejų tipų saugikliais: nukerpamu varžtu arba hidrauliniais. 
Plūgo apvertimui naudojami du didelio skersmens hidrocilindrai.

Hidraulinis vagos darbinio pločio reguliavimas (priklausomai nuo modelio, jis gali būti nuo 33–50 cm iki 
36–58 cm) leidžia geriau pritaikyti plūgą prie dirvos savybių ir optimaliau panaudoti traktoriaus traukos jėgą. 
Nustatant vagos darbinį plotį tuo pačiu metu reguliuojami ir priešplūgiai su kamparaižiais, į reikiamą padėtį 
nustatomas atraminis ratas. Dėl hidraulinio lygiagretaus korpusų pasukimo, lengviau agregatą pritaikyti įvairios 
struktūros dirvoms ir darbo sąlygoms. Toks plūgo darbinio pločio reguliavimas ypač naudingas apvažiuojant 
kliūtis, užariant galulaukes, pleištinius dirvos ruožus.

Priekinio korpuso reguliavimas – mechanins, bepakopis. Atsižvelgiant į traktoriaus tarpvėžės plotį, skersinė 
pastūma leidžia nustatyti pageidaujamą pirmos vagos plotį. Dėl lygiagretaus korpusų darbinio pločio regulia-
vimo, kuris gali būti nustatytas skirtingas abiems pusėms, plūgo svorio centro padėtis traktoriaus kinematinio 
centro atžvilgiu darbo metu nesikeičia.

Pusiau pakabinamuose plūguose įrengta vienratė važiuoklė. Atraminio, gylio reguliavimo rato padėtis pa-
rinkta tokia, kad jo vėžė būtų užarta paskutinio plūgo korpuso. Pakabinimo įtaiso centrinis lankstas įrengtas arti 
traktoriaus, todėl kartu su į priekį pastumta važiuokle užtikrina didelį plūgo manevringumą, kuris ypač naudin-
gas manevruojant galulaukėse, apvažiuojant kliūtis.

Taurus naudojama vientisa stačiakampio profilio nuo 180 x 140 mm iki 200 x 150 mm sija (sienelės storis  
10 mm). Atstumas tarp korpusų nuo 100 iki 117 cm. Rėmo prošvaisa – nuo 80 iki 95 cm.

Modelis

Korpusų sk./masė, kg
Rėmo sijos 

plotis x aukštis, 
mm

Atstumas 
tarp 

korpusų, 
cm

Vagos darbiniai 
pločiai, cm

Rėmo 
prošvaisa, 

cm5 6 7 8 9

Saugiklių tipas: nukerpamas varžtas

T 180 S 3300 3710 180 x 140 100 34–53 82

T 200 S 3400 3730 4100 4500 200 x 150 100 34–53 80/85

T 200 T 3520 3850 4230 4650 200 x 150 106 34–55 80/85

T 200 TL 3300 3600 4000 200 x 150 117 36–55 87/91/95

Saugiklių tipas: hidraulinis

T 200 S NS 3950 4350 4750 5200 200 x 150 100 33–50 80/84

T 200 T NS 4000 4400 4800 200 x 150 106 33–52 80/84

104
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REGENT TUKAN PAKABINAMI IR 
PRIKABINAMI SKUTIKLIAI  
Darbinis plotis 2,5–6,0 m  •  3 arba 4 eilės noragėlių  •   
Dirbimo gylis 6–30 cm  •  Galios poreikis nuo 85 AG

Pakabinami ir prikabinami universalūs austrų kompanijos „Regent“ skutikliai galimi su keturių tipų 
noragėlių antgaliais, skirtais dirvai supurenti ir intensyviai sumaišyti su augalinėmis liekanomis 6–30 cm gy-
lyje. Skutikliai – trijų sekcijų: purenimo (intensyvaus maišymo), lyginimo ir prispaudimo. Paskutine sekcija 
reguliuojamas dirbimo gylis. Nuo 3,0 m pločio Tukan skutikliai gali turėti dviratę transportinę važiuoklę.

Skutikliai su trimis eilėmis išdėstytais noragėliais puikiai tinka lengvoms ir vidutinio sunkumo dirvoms, su 
keturiomis eilėmis išdėstytais noragėliais (mod. DSG) – vidutinio sunkumo ir sunkioms dirvoms.

Noragėlių išdėstymas trimis arba keturiomis eilėmis kartu su 20–27 cm atstumu tarp noragėlių pėdsakų 
leidžia itin efektyviai dirbti ražienas, noragėliai nesikemša augalinėmis liekanomis. Dideli tarpai tarp tos pačios 
eilės noragėlių užtikrina gerą purenimo kokybę. Darbui įvairiame gylyje, įvairių tipų dirvoms siūlomi paprasti 
rominiai, tiesūs ietiniai, dvipusiai arba vienpusiai peiliniai noragėliai su greito pakeitimo sistema.

Noragėlių stovai pagaminti iš specialaus grūdinto plieno. Saugikliai – mechaniniai arba hidrauliniai. 
Mechaniniai galimi dviejų tipų: nukerpamas varžtas arba spyruokliniai.

Lyginimo sekciją sudaro 6–12 karpytų, 460 mm skersmens diskų su mechanine spyruokline apsauga. 
Reguliuojant dirbimo gylį lyginimo sekcijos padėtis keičiasi automatiškai.

Dirbimo gylis reguliuojamas žiediniu prispaudimo volu. Gylis keičiamas pakopomis, perstatant kaištį.

M
od

el
is

D
ar

bi
ni

s p
lo

tis
, m

Ga
lio

s p
or

ei
ki

s n
uo

, 
kW

/A
G

N
or

ag
ėl

ių
 e

ili
ų 

sk
ai

či
us

N
or

ag
ėl

ių
 sk

ai
či

us

Rė
m

o 
pr

oš
va

isa
, c

m

N
or

ag
ėl

ių
 st

ov
o 

au
kš

tis
 x

 p
lo

tis
, m

m

At
st

um
as

 ta
rp

 
no

ra
gė

lių
 p

ėd
sa

kų
, c

m

Ly
gi

ni
m

o 
di

sk
ų 

sk
ai

či
us

Ko
ns

tr
uk

ci
nė

 m
as

ė,
 k

g

MSG 260 2,6 62/85 3 10 80 70 x 30 25 6 680

MSG 280 2,8 66/90 3 10 80 70 x 30 27 6 700–1060

MSG 300 3,0 81/110 3 11 80 70 x 30 27 6 780–1090

MSG 350 3,5 90/125 3 13 80 70 x 30 27 7 950

MSG 400-3 4,0 103/140 3 16 80 70 x 30 25 10 1510–1970

MSG 450-3 4,5 110/150 3 18 80 70 x 30 25 10 1570–2080

MSG 450-2 4,4 110/150 3 16 80 70 x 30 27 10 1630–2090

MSG 500-2 5,0 125/170 3 18 80 70 x 30 27 12 1680–2190

MSG 550-2 5,5 132/180 3 20 80 70 x 30 27 12 1740–2310

MSG 600-2 6,0 140/190 3 22 80 70 x 30 27 12 1780

DSG 300 3,0 88/120 4 15 80 70 x 30 20 6 890

DSG 400-3 4,0 110/150 4 20 80 70 x 30 20 10 1630

DSG 450-3 4,5 118/160 4 22 80 70 x 30 20 10 1750



REGENT TERRAKAN PAKABINAMI 
UNIVERSALŪS KULTIVATORIAI  
Darbinis plotis 3,0–6,0 m  •  4 eilės spyruoklinių noragėlių  •  Dirbimo 
gylis 4–12 cm  •  Galios poreikis nuo 80 AG

Pakabinami universalūs, ištisinio dirbimo austrų kompanijos „Regent“ kultivatoriai su S formos spyruokli-
niais noragėliais. Kultivatoriai skirti sekliam dirvos dirbimui 4–12 cm gyliu.

S formos spyruokliniai noragėliai su 70 x 12 mm laikikliais gerai pritaikyti darbui akmenuotose dirvose. Jie 
yra labai elastingi, todėl nelūžta užkliuvę už kliūties. Noragėliai išdėstyti keturiomis eilėmis, atstumas tarp nora-
gėlių pėdsakų – 15 cm.

Kultivatorius gali būti naudojamas su su dvipusiais peiliniais, strėliškaisiais, kaltiniais noragėliais arba pasta-
rųjų kombinacija. Tvirtas ir standus rėmas su 4-iomis išilinėmis sijomis leidžia dirbti didesniais greičiais – spyruo-
kliniai noragėliai intensyviau vibruoja, neaplimpa žemėmis ir geriau pureną dirvą.

Prieš pagrindinę dirbimo sekciją gali būti įrengta mechaniškai reguliuojama lyginimo lenta, efektyvi ruo-
šiant dirvą sėjai.

Tikslesniam dirbimo gylio išlaikymui platesniuose, 5,0 ir 6,0 m pločio kultivatoriuose gali būti naudojami 
atraminiai, gylio reguliavimo ratai (18x8,5–8; 460 mm).

Dirvos suspaudimui gali būti naudojami trijų tipų tankinimo volai: žiediniai (ø600 mm), vienos eilės (ø400 
mm) arba dviejų eilių (ø400 mm priekyje ir ø350 mm gale) ardeliniai. Kartu su ardeliniais tankinimo volais įren-
giami virbaliniai užžertuvai su 10 mm skersmens akėtvirbaliais.

4,5–9,0 m pločio kultivatoriai – dviejų sekcijų, kurios transportuojant hidrauliškai užlenkiamos į viršų. Trans-
portinis šių kultivatorių plotis 2,55 m. Sekcijų sulankstymui naudojamas vienas centre įrengtas hidrocilindras. 
Šoninės sekcijos transportinėje padėtyje fiksuojamos dviem užraktais: hidrauliniu ir papildomai mechaniniu.

Pakabinimo įtaisas – II kat. (825 mm) su ø28 mm arba ø36 mm jungtimis. Papildomai gali būti įrengtas kom-
binuotas II/III kat. pakabinimo įtaisas (825 ir 965 mm).
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3000 3,0 – 60/80 4 19 48 15 70 x 12 550

4500 4,5 2,7 80/100 4 28 48 15 70 x 12 1020

5000 5,0 3,0 90/120 4 32 48 15 70 x 12 1150

6000 6,0 3,5 100/140 4 38 48 15 70 x 12 1300

*Laikoma, kad prošvaisa apie 0,4 m
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REGENT ORKAN PAKABINAMI IR 
PRIKABINAMI DISKINIAI SKUTIKLIAI  
Darbinis plotis 2,5–6,0 m  •  2 eilės karpytų diskų  •   
Dirbimo gylis 3–12 cm

Pakabinami ir prikabinami universalūs diskiniai austrų kompanijos „Regent“ skutikliai su karpytais 615 mm  
skersmens diskais. Skutikliai skirti sekliam dirvos dirbimui 3–12 cm gyliu.

S formos spyruokliniai noragėliai su 70 x 12 mm laikikliais gerai pritaikyti darbui akmenuotose dirvose. 
Jie yra labai elastingi, todėl nelūžta užkliuvę už kliūties. Noragėliai išdėstyti keturiomis eilėmis, atstumas tarp 
noragėlių pėdsakų – 15 cm.

Kultivatorius gali būti naudojamas su su dvipusiais peiliniais, strėliškaisiais, kaltiniais noragėliais arba 
pastarųjų kombinacija. Tvirtas ir standus rėmas su 4-iomis išilinėmis sijomis leidžia dirbti didesniais greičiais – 
spyruokliniai noragėliai intensyviau vibruoja, neaplimpa žemėmis ir geriau pureną dirvą.

Prieš pagrindinę dirbimo sekciją gali būti įrengta mechaniškai reguliuojama lyginimo lenta, efektyvi 
ruošiant dirvą sėjai.

Tikslesniam dirbimo gylio išlaikymui platesniuose, 5,0 ir 6,0 m pločio kultivatoriuose gali būti naudojami 
atraminiai, gylio reguliavimo ratai (18x8,5–8; 460 mm).

Dirvos suspaudimui gali būti naudojami trijų tipų tankinimo volai: žiediniai (ø600 mm), vienos eilės (ø400 
mm) arba dviejų eilių (ø400 mm priekyje ir ø350 mm gale) ardeliniai. Kartu su ardeliniais tankinimo volais 
įrengiami virbaliniai užžertuvai su 10 mm skersmens akėtvirbaliais.
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2500 2,5 2,50 20 615 x 6 12 80 1100–1520

3000 3,0 3,00 24 615 x 6 12 80 1300–1920

3500 3,5 3,50 28 615 x 6 12 80 1580–2140

4000 4,0 2,55 32 615 x 6 12 80 2260–2900

4500 4,5 2,55 36 615 x 6 12 80 2360–3080

5000 5,0 3,00 40 615 x 6 12 80 2560–3360

5500 5,5 3,00 44 615 x 6 12 80 2850–3990

6000 6,0 3,00 48 615 x 6 12 80 3150–4390

4,5–9,0 m pločio kultivatoriai – dviejų sekcijų, kurios transportuojant hidrauliškai užlenkiamos į viršų. 
Transportinis šių kultivatorių plotis 2,55 m. Sekcijų sulankstymui naudojamas vienas centre įrengtas hidro-
cilindras. Šoninės sekcijos transportinėje padėtyje fiksuojamos dviem užraktais: hidrauliniu ir papildomai 
mechaniniu.

Pakabinimo įtaisas – II kat. (825 mm) su ø28 mm arba ø36 mm jungtimis. Papildomai gali būti įrengtas 
kombinuotas II/III kat. pakabinimo įtaisas (825 ir 965 mm).
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Pakabinami lengvieji austrų kompanijos „Regent“ kultivatoriai su spyruoklianiais trimis, keturiomis arba 
penkiomis eilėmis išdėstytais noragėliais, skirti priešsėjiniam lengvo ir vidutinio sunkumo dirvos dirbimui. Tvir-
tas rėmas ir spyruokliniai noragėliai šiais lengvaisiais kultivatoriais leidžia dirbti ir akmenuotose dirvose.

Lengvieji kultivatoriai gali būti su keturių tipų, S ir P formos spyruokliniais noragėliais:
•  Stačiakampiai lenktieji (26 x 10 x 280 mm), išdėstyti 5 eilėmis, skirti priešsėjiniam dirvos dirbimui, pritai-

kyti darbui akmenuotose dirvose;
•  Spyruokliniai S formos (32 x 10 x 295 mm), išdėstyti 4 arba 5 eilėmis, gerai vibruojantys ir purenantys dirvą 

nedideliame gylyje, taip pat pritaikyti darbui akmenuotose dirvose;
•  Spyruokliniai P formos (32 x 10 x 410 mm), išdėstyti 4 eilėmis (atstumas tarp gretimų noragėlių pėdsakų 

100 mm), skirti gilesniam dirvos purenimui;
•  Spyruokliniai JP tipo noragėliai (32 x 12 x 410 mm), išdėstyti 4 arba 5 eilėmis, taip pat skirti gilesniam 

dirvos dirbimui.
Nepriklausomai nuo tipo, visi jie yra labai elastingi, todėl nelūžta užkliuvę už kliūties. Noragėliai išdėstyti 

trimis, keturiomis arba penkiomis eilėmis, atstumas tarp noragėlių pėdsakų nuo 56 iki 100 mm.
Kultivatoriaus priekyje, priešais noragėlius gali būti įrengtas verstuvinis lygintuvas su mechaniškai regu-

liuojamu pasvirimo kampu. Paprastesnis verstuvinis lygintuvas gali būti įrengtas ir tankintuvo sekcijoje, tarp 
ardelinių tankinimo volų. Papildomai agregato priekyje gali būti numatyti spyruokliniai vėžių purentuvai, gale –  
rotacinis tankintuvas. Ardeliniai 320 ir 260 mm  skersmens tankinimo volai su įstrižomis dantytomis lystelėmis, 
dirbantys poroje, dirvos paviršių ne tik gerai purena, suspaudžia, bet ir frakcionuoja – stambesnius dirvos grums-
telius išmeta į viršų, smulkiesiems pasiliekant apačioje. Taip frakcionuojant išvengiama dirvos plutos susidarymo.

REGENT TERRASTAR PAKABINAMI 
LENGVIEJI KULTIVATORIAI  
Darbinis plotis 4,6–8,0 m  •  3, 4 arba 5 eilės noragėlių  •  4 tipai 
spyruoklinių noragėlių

Modelis
Darbinis plotis, 

m
Noragėlių eilių 

skaičius
Transportinis 

plotis, m
Konstrukcinė 

masė, kg

450 4,60 3 2,75 1180–1510

520 5,20 4 3,00 1400–1790

600 6,00 4 3,00 1560–2010

800 8,00 6 3,00 2280–2890
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REGENT AW SERIJOS PRIKABINAMI 
KOMBINUOTIEJI VOLAI  •  Darbinis plotis 6,3–12,3 m  
•  Cambridge ir Crosskill tipo žiedai  •  Galimas vibracinis  
lygintuvas  •  Galios poreikis nuo 80 AG

Universalūs prikabinami austrų kompanijos „Regent“ volai, skirti paviršiui sutankinti, grumstams sutru-
pinti ir akmenims į dirvą įspausti. Priklausomai nuo agregato darbinio pločio, įrengtos 3–5 volų sekcijos.

AW tipo volai – žiediniai, kombinuoto tipo, t. y. su Cambridge ir Crosskill tipo žiedais. Šio tipo žiedai smin-
ga negiliai, efektyviai smulkina ir nedidelius grumstus, įspaudžia nedidelius akmenis, gerai slegia paviršinio 
sluoksnio apačią, pasižymi gersu savaiminiu išsivalymu nuo prilipusios drėgnos žemės. Regent AW tipo volai, 
kaip priešsėjinio dirbimo agregatai, labai tinkami sėklų guoliavietei dirvoje formuoti, itin rekomenduotini sau-
sas priemolio dirvas ruošiant rapsų, cukrinių runkelių, linų ar žolės sėjai. Jais galima voluoti ir iškart po sėjos.

Iki 8,4 m pločio modeliuose naudojami 470 mm skersmens žiedai. Platesniuose agregatuose sumontuoti 
didesnio, 510 mm skersmens ant bendros ašies sumauti Cambridge ir Crosskill tipo žiedai.

Dirvos sutankinimo gylį galima reguliuoti 3–4 cm diapazone. Didžiausias technologinis greitis – 10 km/val.
Papildomai iki 8,4 m pločio agregatuose gali būti įrengtas vibracinis lygintuvas, kurio plokštelės įrengtos 

ant spyruoklinių noragėlių. Jis ne tik gerai kopijuoja dirvos paviršių, bet ir efektyviai nupjauna jos nelygumus.
Agregatas į transportinę padėtį sulankstomas hidrauliškai. Šoninės sekcijos transportinėje padėtyje fik-

suojamos dviem užraktais: hidrauliniu ir papildomai mechaniniu. Transportinis agregato plotis neviršija 2,5 m.
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AW 63 6,30 2,38 2,20 60/80 3/3
66 vnt. (22 + 22 + 22), 

ø470 mm
63 vnt. (21 + 21 + 21), 

ø470 mm
6–10 4000

AW 82 8,40 2,46 2,30 88/120 3/3
86 vnt. (32 + 22 + 32), 

ø470 mm
81 vnt. (30 + 21 + 30), 

ø470 mm
6–10 5300

AW 103 10,6 2,46 2,45 88/120 5/5
97 vnt. (12 + 26 + 21 + 

26 + 12), ø510 mm
90 vnt. (11 + 24 + 20 + 

24 + 11), ø510 mm
6–10 6200

AW 123 12,3 2,46 2,45 103/140 5/5
125 vnt. (26 + 26 + 21 
+ 26 + 26), ø510 mm

116 vnt. (24 + 24 + 20 
+ 24 + 24), ø510 mm

6–10 7900
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Sudėtiniai Solistar tankintuvai skirti dirvai, esančiai tarp traktoriaus ratų, sutankinti ir išlyginti. Papildomai 
panaudojus traktoriaus hidraulinę sistemą, galima sumažinti priekinių ratų apkrovą ir, atitinkamai, dirvos su-
spaudimą. 

Austrų kompanija „Regent“ siūlo keturių tipų traktoriaus priekyje kabinamus sudėtinius tankintuvus:
• Su spyruokliniais noragėliais, išdėstytais dvejomis eilėmis;
• Su banguotais diskais, išdėstytais šachmatiškai, dvejomis eilėmis;
• Kombinuotieji su dviejų tipų diskais: veina eile banguotų ir priešakine karpytų atpjovimo diskų sekcija;
• Kombinuotieji diskiniai su priešakine atpjovimo peilių sekcija.
Takintuvai su dvejomis eilėmis išdėstytais banguotais diskais intensyviai smulkina grumstus ir gerai išlygina 

dirvos paviršių. Šachmatiškas diskų išdėstymas apsaugo juos nuo užsikimšimo. Papildomai šie tankintuvai gali 
turėti priekyje įrengtą vibracinį lygintuvą, gerai kopijuojantį paviršių, bet tuo pačiu ir jį lyginantys.

Tankinimo volai, kurie kartu skirti ir gylio reguliavimui, taip pat gali būti kelių tipų:
•  Lysteliniai (ardeliniai) su įstrižomis velenui lystelėmmis;
•  Žiediniai V formos;
•  Dantytieji cilindriniai.
Ardeliniai volai gerai purena dirvos paviršių, jį suspaudžia ir efektyviai frakcionuoja. Žiediniai – dirvą suslegia 

giliau, o dantytieji itin gerai trupina grumstus ir išlygina dirvos mikronelygumus. Juos efektyvu naudoti sunkiose 
dirvose priešsėjiniam dirbimui.

REGENT SOLISTAR SUDĖTINIAI TANKINTU-
VAI, KABINAMI TRAKTORIAUS PRIEKYJE  
Darbinis plotis 2,5–4,0 m  •  Noraginiai, diskiniai ir kombinuotieji    
•  Platus volų pasirinkimas

Modelis Darbinis plotis, m
Transportinis plotis, 

m
Diskų/tankinimo 

volo skersmuo, mm
Konstrukcinė masė, 

kg

Sudėtiniai diskiniai tankintuvai

F-WW 300 3,0 3,0 500/– 770–910

F-SW 300 3,0 3,0 560/500 770–910

F-WW T 300 3,0 3,0 500/– 900–1060

F-SW T 300 3,0 3,0 560/500 900–1060

F-WW T 400 4,0 2,5 500/– 1300–1500

Sudėtiniai noraginiai tankintuvai

FL-RW 250 2,5 2,5 –/610 470–560

FL-RW 300 3,0 3,0 –/610 530–670

Gale pakabinamas diskinis tankintuvas

H-WW 300 3,0 3,0 500/– 880

Pakabinimo įtaisas gali būti su greito tvirtinamo trikampe jungtimi. Visi priekyje pakabinami tan-
kintuvai turi specialią trapecinę trauklių sistemą, orientuojančią agregatą traktoriaus judėjimo krypti-
mi, todėl net staigesniuose posūkiuose nepageidaujamai neperstumiama dirva.

Sudėtiniai tankintuvai su banguotais diskais gali būti naudojami kartu su mechanine sėjamąja ir 
abu tvirtinami prie galinio traktoriaus keltuvo.
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REGENT SEEDSTAR SUDĖTINIS DIRVOS 
DIRBIMO IR SĖJOS AGREGATAS  •  Darbinis plotis 
2,5 arba 3,0 m  •  Mechaninė sėjamoji su diskiniais noragėliais   
•  Orbit serijos vertikalių rotorių kultivatorius (freza)

Austrų kompanija „Regent“ gamina sudėtinius sėjos agregatus Seedstar, sudarytus iš vertikalių rotorių 
kultivatoriaus (frezos) Orbit su tankinimo volu ir mechaninės sėjamosios. Sudėtinį sėjos agregatą nesunku 
pritaikyti bet kokiai dirvai, o esant reikalui – atjungti sėjamąją ir frezą naudoti atskirai. Tankinimo volai galimi 
6-ių tipų, plačiau žr. 89 psl.

3,0 m pločio sėjamojoje galima 700 arba 1050 l talpos sėkladėžė. Sėkladėžėse įrengtas specialus rotacinis 
maišiklis. Sėjamųjų aparatų perdava – mechaninė, nuo specialaus šone įrengto rato.

Sėjos agregate Seedstar naudojami dvidiskiai lygių ašmenų noragėliai su didele ir stabilia iki 35 kg ap-
krova (mod. 310 DS). Noragėlių spaudimas į dirvą keičiamas visų iš karto, mechaniškai pasukant noragėlių 
tvirtinimo siją. Šį reguliavimą papildomai galima pakeisti hidrauliniu. Už noragėlių įrengti patikimai sėklas 
vagutėse užspaudžiantys diskiniai voleliai gumuotu paviršiumi su virbaliniais užžertuvais ir aketėlėmis. Virbal-
iniai užžertuvai turi lengtus, o aketėlės – lygius nagus. Ši kombinacija gerai lygina dirvos paviršių.

Sėjamoji sumontuota virš tankinimo volo, kuris, įspausdamas akmenis apsaugo diskinius noragėlius nuo 
pažeidimų. Vertikalių rotorių kultivatoriaus dirbimo gylį galima reguliuoti nepriklausomai nuo sėjos gylio ir 
tankinimo volo padėties.

Prie sėjos agregato gali būti sumontuoti hidrauliniai diskiniai ženklintuvai.
Sėjos agregato valdymui naudojamas Seedtron kompiuteris su magnetiniu laikikliu. Kompiuteris rodo 

sėkladėžės užpildymą, darbinį greitį, apdirbtą plotą (konkretaus lauko ir bendrą), jis naudojamas kalibruojant 
sėjamąją. 

Modelis
Darbinis plotis, 

m
Sėkladėžės 

talpa, l
Eilučių skaičius

Tarpueilių plotis, 
cm

Konstrukcinė 
masė, kg

RSM-V 252 2,5 570 20 12,5 520

RSM-V 252 DS 2,5 570 20 12,5 640

RSM-V 312 DS 3,0 700/1050 24 12,5 730/800
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Austrų kompanija „Regent“ gamina trijų klasių vertikalių rotorių kultivatorius (frezas), skirtus įvairaus sun-
kumo dirvoms ir naudojimo intensyvumui. Aress ir KSE modelio vertikalių rotorių kultivatoriai – universalūs ir 
ilgaamžiški, pasižymintis puikiu kainos ir kokybės santykiu.

Aress ir KSE serijos kultivatoriai turi apkrovoms itin atsparų ištisinį U formos korpusą. Kultivatorių krumplia-
ratinių pavarų atramose naudojami rutuliniai guoliai. Rotorių velenai su pavaros krumpliaračiais sujungti per 
kūgines išdrožas – toks sujungimas standus, su reikiama įvarža, neleidžiančia detalėms švytuoti. Patikimai šių 
sujungimų apsaugai nuo teršalų panaudoti specialūs guolių dangteliai, kurie dėl konstrukcijos standumo pritvir-
tinti varžtais. Savo ruožtu, apskrita rotorių forma leidžia geriau įveikti kliūtis. 2,5 m pločio kultivatoriuje įrengta 
10 rotorių, 3,0 m pločio kultivatoriuje – 12 rotorių su tiesiais peiliais.

Vertikalių rotorių kultivatoriai gali būti derinami su 6-ių tipų tankinimo volais:
• Lysteliniais (ardeliniais) su įstrižomis velenui lystelėmis;
• Dantytaisiais cilindriniais;
• Pentininiais cilindriniais;
• Banguotais diskiniais;
• Žiediniais V formos;
• Gumuotais.

REGENT ARESS IR KSE VERTIKALIŲ  
ROTORIŲ KULTIVATORIAI  
Darbinis plotis 2,5–6,0 m  •  6-ių tipų tankinimo volai  
•  Traktoriams iki 300 AG Greta tankinimo volo gali būti įrengtas lygintuvas, kurio padėtis keičiama mechaniškai. Korpuso 

šonuose įrengtos reguliuojamo aukščio šoninės plokštelės. Kultivatorių naudojant kartu su mechanine, 
pneumatine arba punktyrinės sėjos sėjamąja, numatytas hidraulinis sėjamosios pakėlimo į transporti-
nę padėtį mechanizmas su dviem hidrocilindrais.

Visų kultivatorių komplekte yra kardaninis velenas.
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Aress

2500 2,5 300 10 275/311 90/125 770–1065

3000 3,0 300 12 275/311 90/125 830–1230

KSE HK

5000 HK 5,0 300 20 312/352/399 125/170 2640–2660

5000 M-HK 5,0 300 20 312/352/399 220/300 2730–2750

6000 M-HK 6,0 300 24 312/352/399 220/300 2980–3000
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REGENT ORBIT VERTIKALIŲ ROTORIŲ 
KULTIVATORIAI 
Darbinis plotis 2,5–4,5 m  •  6-ių tipų tankinimo volai   •  Traktoriams  
iki 250 AG

Austrų kompanija „Regent“ gamina trijų klasių vertikalių rotorių kultivatorius (frezas), skirtus įvairaus 
sunkumo dirvoms ir naudojimo intensyvumui. Orbit kultivatorių serija specialiai skirta profesionaliam ir in-
tensyviausiam naudojimui. Visi šios serijos agregatai sustiprinti, su itin sunkioms darbo sąlygoms pritaikytu 
reduktoriumi ir į priekį pasvirusiais peiliais.

Kultivatoriai turi itin tvirtą ištisinį U formos korpusą iš smulkiagrūdžio konstrukcinio plieno. Itin sunki-
oms darbo sąlygoms pritaikytų Orbit M ir Orbit S kultivatorių korpusas – dvigubas: 6 + 6 mm (M) arba  
8 + 8 mm (S). Krumpliaratinių pavarų atramose naudojami radialinėms apkrovoms, smūgiams ir vibracijoms 
atsparūs didelio skersmens ritininiai guoliai. Rotorių velenai su plačiais pavaros krumpliaračiais sujungti per 
kūgines išdrožas – toks sujungimas standus, su reikiama įvarža, neleidžiančia detalėms švytuoti. Patikimai 
šių sujungimų apsaugai nuo teršalų panaudoti specialūs guolių dangteliai, kurie dėl konstrukcijos standumo 
pritvirtinti varžtais.

Apskrita rotorių forma leidžia geriau įveikti kliūtis. 2,5 m pločio kultivatoriuje įrengta 12, o 4,0 m pločio agre-
gate – 16 grūdinto plieno rotorių su pasvirusiais peiliais. Tokie peiliai dirvą pjauna iš apačios į viršų ir stambesnės 
dalelės numetamos toliau, negu smulkiosios, todėl jos lieka dirvos paviršiuje. Peiliai įtvirtinti tampriai, kad 
susidūrę su kliūtimi nelūžtų. Modeliuose Orbit M ir Orbit S gali būti įrengta greito peilių tvirtinimo sistema: abu 
vieno rotoriaus peiliai tvitinami vienu dvigubu kaiščiu, kuris rotoriaus korpuse užfiksuojamas kaiščiu su žiedu.

Vertikalių rotorių kultivatoriai gali būti derinami su 6-ių tipų tankinimo volais:
• Lysteliniais (ardeliniais) su įstrižomis velenui lystelėmis;
• Dantytaisiais cilindriniais;
• Pentininiais cilindriniais;
• Banguotais diskiniais;
• Žiediniais V formos;
• Gumuotais.
Orbit kultivatoriuose įrengtos reguliuojamo aukščio šoninės plokštelės. Kultivatorių naudojant 

kartu su mechanine, pneumatine arba punktyrinės sėjos sėjamąja, numatytas hidraulinis sėjamosios 
pakėlimo į transportinę padėtį mechanizmas su dviem hidrocilindrais.

Visų kultivatorių komplekte yra kardaninis velenas.
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Orbit

2500 M 2,5 300 12 285/344 125/170 970–1265

3000 M 3,0 300 12 285/344 125/170 1040–1400

3000 S 3,0 330 12 283/341 180/250 1100–1820

4000 S 4,0 330 16 283/344 180/250 1340–1890

4500 VS 4,5 330 18 283/341 180/250 1510–2160
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Jau 140 metų Austrijos kompanija Vogel&Noot palaiko aukštą žemės ūkio technikos kokybės lygį. Pradėjusi savo veiklą kaip kompanija, ku-
rios specializacija – dirvos dirbimas, Vogel&Noot tapo kompetetinga technikos gamintoja visam augalininkystės sektoriui. Dėl inovacinių idėjų, 
galingos šiuolaikinius gamybos reikalavimus atitinkančios technikos, veiksmingos konsultavimo koncepcijos Vogel&Noot yra idealus ilgalaikio, 
orientuoto į ateitį žemės ūkio verslo partneris.

Vogel&Noot koziris – lazerinio pjovimo įrenginiai, kuriais galima tiksliai pjaustyti lakštinį metalą ir kitas iki 20 mm storio medžiagas. Didelis 
pjovimo tikslumas leidžia tenkinti pačius aukščiausius kokybės reikalavimus, o naudojant Vogel&Noot gręžimo įrenginius, galima visose plokš-
tumose įsriegti ar supjaustyti tuščiavidurį nurodytos formos profilį, kurio maksimalus dydis 250×150×6000 mm, dėl to pasiekiamas ypač aukštas 
matmenų tikslumas, o tai lemia technikos gamybos įrankių darbo tikslumą ir kokybę.

Pakabinami apverčiamieji plūgai ©plus, vieni iš moderniausių ir įvairiausių tipų plūgų rinkoje (net 6 skirtingi rėmo ir prikabinimo mechaniz-
mo variantai – LM, M, XM, XMS, XS ir XS-pro), yra daugiau kaip 135 metų specialių bandymų ir įtemto tiriamojo darbo vaisius.  

Derinant su naujausia įranga ir labai geromis medžiagomis, plūgai ©plus yra profesionalios žemdirbystės pagrindas. Šie pakabinami, apver-
čiami 2–6 korpusų plūgai, skirti mažos ir vidutinės galios traktoriams, apimantiems diapazoną nuo 60 iki 200 AG. 

Kompanijos Vogel&Noot pusiau pakabinami plūgai HEKTOR – tai labai manevringi ir tikslaus arimo plūgai. Didelio diametro bei pločio trans-
portinis – gylio reguliavimo ratas (980x500) puikiai išlaiko arimo gylį ir neslegia dirvos. 

Šio tipo plūgai gali būti nuo 5 iki 8 korpusų, užgriebio plotis reguliuojamas mechaniškai, arba hidrauliškai „Vario“ versija. Platus plūgo korpu-
sų saugiklių pasirinkimas tinka įvairioms dirvožemio struktūroms. 

Labai paprastas ir nesudėtingas šio tipo plūgo reguliavimas, ilga-
amžės konstrukcinės bei dylančios dalys ir kokybiškas arimas – pagrin-
dinės savybės užtikrinančios našų darbą ir ilgą plūgo tarnavimo laiką.

Vogel&Noot prikabinami plūgai HEROS  – tai dideliems plotams 
suarti skirti plūgai. Platus korpusų skaičiaus pasirinkimas nuo 7 iki 13 
leidžia optimaliai pasirinkti plūgą pagal turimos galios traktorių. Šio tipo 
plūgai, dėka puikios konstrukcijos, puikiai kopijuoja žemės paviršių išlai-
kydamas vienodą arimo gylį. Stiprus plūgo rėmas tinka darbui  sunkiau-
siose  dirvose ir užtikrina nepriekaištingą plūgo eksploataciją. Renkantis 
šį plūgą galimos dvi traktoriaus pozicijos arimo metu: vagoje ir virš va-
gos (ON LAND), tai įgaliną šį plūgą agregatuoti su vikšriniu traktoriu-
mi arba sudvigubintus galinius ratus turinčiu traktoriumi (maksimalus 
traktoriaus plotis 4,2 m.). Nepriklausomas galinės rėmo dalies valdymas 
leidžia nesunkiai tvarkytis galulaukėje ir dirbti kalvotose vietovėse. 

Visi Vogel&Noot plūgai gaminami iš aukščiausios kokybės šios kom-
panijos patentuoto „Permanit“ plieno – tai užtikrina atsparumą dilimui 
bei garantuoja visų detalių eksploatacijos ilgaamžiškumą.

Vogel&Noot plūgų pranašumai:
• Neprilygstamas ©plus patikimumas;
• Besiūlis kvadratinis rėmas;
• Užgriebio plotis reguliuojamas mechaniškai arba hidrauliškai;
• Patogus ir paprastas plūgo reguliavimas;
• 4 tipų apsauga nuo akmenų (kerpamas varžtas, spyruoklė, lingė 

ir hydro cilindras);
• „Plius 1” sistema – leidžianti atsiradus poreikiui padidinti korpu-

sų skaičių, prijungiant vieną korpusą prie jau esančių;
• Maksimalus našumas;
• Geriausias pritaikymas prie dirvos savybių;
• Didelis stabilumas transportuojant;
• Puiki kokybė apariant galulaukius;
• Puikus manevringumas;
• Platus papildomos įrangos pasirinkimas (priešplūgiai, kampo-

raižiai, korpusiniai peiliai, įvairių tipų verstuvės), įvairūs atrami-
nių/transportinių ratų variantai);

• Puiki originalių atsarginių detalių kokybė.
Galimos įvairių tipų verstuvės, tame tarpe juostinės, skirtos arti sun-

kioms dirvoms, pasižyminčioms dideliu lipumu prie metalo.

DIRVOS DIRBIMO IR SĖJOS TECHNIKA
Plūgai ir jų dalys
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VOGEL NOOT pakabinami plūgai
Pakabinamų plūgų modeliai LM M XM XMS XS XS - Pro
Traktoriaus galia kW/AG. 59/80 88/120 103/140 128/175 191/260 205/280
Korpusų skaičius:
2-jų taip          
3-jų taip taip taip taip taip taip
4-ių   taip taip taip taip taip
5-ių     taip/4+1 taip taip taip
6-ių       taip/5+1 taip taip
Užgriebio pločio keitimas:
Pakopinis perstatant varžtą taip taip taip taip taip taip
Bepakopis hidraulinis ne taip taip taip taip taip
Saugiklių tipas:
kerpamas varžtas taip taip taip taip taip taip
spyruoklė taip taip        
lingė taip taip taip taip taip taip
hydrocilindras taip taip taip taip taip taip
Užgriebio plotis cm:
perstatant varžtą 28/32/36/40 36/40/44/48 36/40/44/48 36/40/44/48 36/40/44/48 36/40/44/48
hidrocilindro pagalba (Vario)   32 - 52 32 - 52 32 - 52 32 - 55 32 - 55
Rėmo prošvaisa cm. 67/72/78 72/78 72/78 72/78/82 72/78/82 72/78/82
Atstumas tarp korpusų cm 85/95/102 85/95/102 85/95/105 85/95/105 85/95/105/115 85/95/105/115
Rėmo sijos matmenys mm 120x80x8 120x100x8 150x100x8 150x100x8 150x150x12 200x150x10
Vertimo ašies skersmuo mm 75 80 100 100 120 120
Traktoriaus padėtis:
vagoje taip taip taip taip taip taip
virš vagos ne taip taip   taip taip

VOGEL NOOT pusiau pakabinamas plūgas
Plūgo modelis HEKTOR

Traktoriaus galia kW/AG 88 - 176/120 - 240

Korpusų skaičius:

5-ių taip/4+1

6-jų taip/5+1

7-ių taip/6+1

8-ių taip/7+1

Užgriebio pločio keitimas:

pakopinis perstatant varžtą taip

bepakopis hidraulinis ne

Saugiklių tipas:

kerpamas varžtas taip

lingė taip

hydrocilindras taip

Užgriebio plotis cm:

perstatant varžtą 36/40/44/48

hidrocilindro pagalba (Vario) 32 - 52

Rėmo prošvaisa cm. 76/82

Atstumas tarp korpusų cm 100

Rėmo sijos matmenys mm 150x150x12

Vertimo ašies skersmuo mm 120

Traktoriaus padėtis:

vagoje taip

virš vagos ne

VOGEL NOOT prikabinamas plūgas
Plūgo modelis HEROS
Traktoriaus galia kW/AG 295/400
Korpusų skaičius:
7-ių 4+3
8-jų 4+3+1
9-ių 5+3+1
10-ies 6+3+1
11-os 7+3+1
12-os 8+3+1
13-os 1+8+3+1
Užgriebio pločio keitimas:
pakopinis perstatant varžtą taip
bepakopis hidraulinis ne
Saugiklių tipas:
kerpamas varžtas taip
lingė taip
hydrocilindras taip
Užgriebio plotis cm:
perstatant varžtą 36/40/44/48
Rėmo prošvaisa cm 76/82
Atstumas tarp korpusų cm 100
Rėmo sijos matmenys mm 200x200x12
Vertimo ašies skersmuo mm 120
Traktoriaus padėtis:
vagoje taip
virš vagos taip
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Naujasis Vogel&Noot diskinis skutikas TerraDiscpro, tai  galingas sprendimas šiuolaikiškam dirvos dirbimui. Atliekant paviršinį žemės dirbimą 
nuo 2 iki 12 cm, diskiniai skutikai užtikrina optimalų permaišymą, smulkinimą ir sutankinimą, naudojant ražienose ir arimuose.

Naudojant kompanijos Vogel&Noot diskinius skutikus TerraDiscpro, jau po pirmo ražienos ar žalienų apdirbimo pasiekiamas puikus žemės 
paruošimas kitoms kultūroms pasėti. Po žemės apdirbimo diskiniu skutiku TerraDiscpro žemėje lieka pakankamai drėgmės, susmulkintos ražienos 
dėka sustabdomas vandens garavimas per nupjautų stiebų kapiliarus. Intensyvus žemės sumaišymas ir sutankinimas po apdirbimo diskiniu sku-
tiku, leidžia greitai sudygti pabiroms ir piktžolių sėkloms, kas labai svarbu prieš tolimesnius žemės apdirbimo etapus. Visiems šiems svarbiems 
darbams geriausiai tinka kompanijos Vogel&Noot diskinis skutikas TerraDiscpro su naujos kartos agresyviais žemės apdirbimo diskais.

Nauja šių diskų forma leidžia puikiai įdirbti žemę netgi ir sunkiose dirvose neprarandant darbo našumo. 
Naujos konstrukcijos rėmas leidžia apdirbti net ir labai ilgą ražieną, neužkišant darbinių organų. Šis diskinis skutikas gali efektyviai dirbti ne 

tik suskutant ražieną, bet ir puikiai tinka ruošiant suartą dirvą sėjai. TerraDiscpro diskinis skutikas dirba – greitai, tiksliai ir labai efektyviai. Naujas 
diskinis skutikas TerraDiscpro TR - 3, 4, 5, metrų pločio, vientisinio rėmo konstrukcijos gali būti ne tik pakabinamas, bet ir prikabinamas. Komplek-
tuojant jį su guminiais volais, jie (volai) gali atlikti ir važiuoklės funkciją transportavimo metu. 

Ši galimybė leidžia naudoti diskinį skutiką net ir su mažesnės galios traktoriumi ir silpnesne galine tritaške pakaba. Naudojant diskinį sku-
tiką sukomplektuotą su šiais volais, darbinis gylis reguliuojamas kabinos hidrocilindrų pagalba keičiant volo padėtį. Net ir iškėlus diskinį skutiką 
iš dirvos nustatyti gylio parametrai nepasikeičia, nes yra įdiegta hidraulinės sistemos atminties funkcija. Šiai  diskinio skutiko transportavimo 
funkcijai tinka tik guminiai ir Packer volai.

Vogel & Noot diskinio skutiko TerraDiscpro pranašumai:
• Optimali dviejų eilių purenimo diskų sistema;
• Greitas, intensyvus permaišymas ir smulkinimas;
• Didelis našumas;
• Puikus dirvos užgriebis;
• Apsauga nuo akmenų;
• Didelis volų pasirinkimas;
• Agresyvus diskų atakos kampas;
• Didelis modelių pasirinkimas (pakabinami, prikabinami, vienti-

so rėmo ar hidrauliškai sulankstomi).

DIRVOS DIRBIMO IR SĖJOS TECHNIKA
Diskiniai skutikliai
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Rodikliai

Diskinių skutiklių TerraDiscpro modeliai

Pakabinami Prikabinami Prikabinami sulankstomi

300 350 400 300 350 400 400 Hydro 500 Hydro 600 Hydro

Važiuoklės tipas – Ant atraminių volų Nepriklausoma važiuoklė

Darbinis plotis, m 3,0 3,5 4,0 3,0 3,5 4,0 4,0 5,0 6,0

Transportinis plotis, m 2,98 3,48 3,98 2,98 3,48 3,98 2,80

Diskų skaičius, vnt. 24 28 32 24 28 32 32 40 48

Diskų diametras Ø, mm 510

Galios poreikis nuo, kW/Ag 66/90 74/100 88/120 58/80 66/90 74/100 103/140 117/160 132/180

Masė be tankinimo volų, kg 1370 1560 1750 1640 1830 2020 2350 2600 2850

Masė su Packer roller Ø 500 mm volu, kg 1810 – 2360 – – – 2930 3330 3730

Masė su Terrapak tapered ring roller Ø 600 mm volu, kg 1900 2210 2490 – – – 3090 3520 3910

Masė su Rubber tapered ring roller Ø 580 mm volu, kg 1970 2280 2550 2240 2550 2820 3190 3640 4050

Masė su tapered tube roller Ø 660 mm volu, kg 2000 2350 2650 – – – 3250 3690 4110

Masė su tire packer roller Ø 630 mm volu, kg 1880 2160 2430 2150 2430 2700 3030 3460 3870

Aketėlių prieš tankinimo volus masė, kg 70 85 100 70 85 100 100 130 150
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Keturios Vogel & Noot noraginių skutiklių serijos TerraMix, Terraflex, TerraCult ir TerraTop – tai puikus įrodymas, kad kompanija gali pasiūlyti 
noraginius skutiklius kokybiškiems ir našiems darbams bet kokiose dirvose. Visų serijų skutikliai užtikrina gerą darbų kokybę sudėtingiausiomis 
eksploatavimo sąlygomis, leidžia pasiekti puikių darbo rezultatų dirbant dirvą tiek paviršiniu, tiek giliuoju dirvos dirbimu, intensyviai sumaišant 
derliaus liekanas ir sutankinant dirvos paviršių.

TerraMix – tai dviejų eilių noraginis skutiklis, atitinkantis visus žemės dirbimo reikalavimus. Optimali konstrukcija leidžia dirbti žemę be 
žalienų užsikimšimo, todėl noraginis skutiklis pasižymi puikiu dirvos sudirbimu bei žemių sumaišymu. Reguliuojamas skutiklio norago kampas 
garantuoja geresnes įgilinimo galimybes net ir sunkiose dirvose. Komplektacijoje esantys grumstų smulkinimo diskai bei tankinimo volas, ga-
rantuoja puikų šiaudų paskleidimą bei žemės išlyginimą. Šis skutikas gali būti pakabinamas ant tritaškės traktoriaus pakabos bei sukomplektuo-
tas su atskira važiuokle TerraLift.

TerraFlex – tai trijų eilių noraginis skutiklis, nereikalaujantis galingos traktoriaus tritaškės pakabinimo sistemos. Lyginant su dviejų eilių 
skutikliu – mažesnis atstumas tarp noragų geriau smulkina žemę, o kompaktiškas ir stiprus rėmas nereikalauja didelės traktoriaus tritaškės 
pakabos kėlimo galios ir leidžia šį kultivatorių naudoti su mažesnės galios traktoriais. Šoniniai žemės skydai užtikrina tikslų kraštų apdirbimą, o 
reguliuojamas norago darbinis kampas garantuoja puikų gylį net ir sunkiose dirvose.

TerraCult – tai keturių eilių daugiafunkcinis žemės dirbimo noraginis skutiklis. Dėl plataus noragų ir tankinimo volų pasirinkimo juo galima 
atlikti visus darbus: negilų žemės dirbimą, žemės dirbimą prieš sėją bei gilų žemės dirbimą. Šios serijos skutiklis komplektuojamas su spyruokli-
nėmis kojomis, kurios atlieka ir apsauginę funkciją nuo akmenų bei neleidžia padargui užsikišti ražiena. Šis skutiklis pritaikytas ūkiams, taikan-
tiems beariminę technologiją. Dėka spyruoklinių darbinių kojų, puikiai tinka akmenuotose dirvose.

TerraTop – galingas pusiau pakabinamas penkių eilių noraginis skutiklis profesionaliam žemės dirbimui. Šios serijos skutikliai pasižymi 
dideliu darbo našumu, todėl tinka profesionaliai ūkininkaujančiam ir vertinančiam puikų žemės dirbimą ūkininkui. Suprojektuotas su darbi-

nėmis spyruoklinėms kojomis, kurios darbo metu spyruokliuodamos 
neleidžia šiaudams ar žalienoms užkišti padargą, o beto šio tipo kojos 
puikiai dirba ir kaip apsauga nuo akmenų. Šios serijos skutikliai puikiai 
sumaišo apdirbamą žemę po javapjūtės, todėl jie puikiai tinka ūkiams, 
naudojantiems beariminę žemės dirbimo technologiją.

Noraginių skutiklių panaudojimo galimybės:
• Negilus ražienų įdirbimas (3–8 cm gylyje) greitesniam šiaudų pu-

vimui ir pabirų sudygimui. 
• Gilus purenimas (15–25 cm gylyje) naudojamas po 2–3 savaičių po 

negilaus ražienų įdirbimo, geresniam šiaudų likučių sumaišymui. 
• Priešsėjiminis žemės apdirbimas pavasarį ir rudenį, tolygus že-

mės sumaišymas ir sutankinimas prieš sėją.
Visų tipų noraginiuose skutikuose gali būti naudojama spyruoklinė 

apsauga nuo akmenų, kerpamas varžtas ir spyruoklinė darbinė koja. 
Kultivatorių pranašumai:
• Dėl didelio atstumo tarp noragų neatsiranda užsikimšimų;
• Puikiai sumaišo šiaudus;
• Nepralenkiamas reguliavimo ir priežiūros patogumas;
• Patentuota greito MultiQuick dylančių dalių pakeitimo sistema;
• Galimybė naudoti kartu su nepriklausoma važiuokle;
• Platus darbinių noragų bei tankinimo volų pasirinkimas.
Platus volų pasirinkimas 
Platus noragų pasirinkimas
Patentuota MultiQuick noragų greito keitimo sistema

DIRVOS DIRBIMO IR SĖJOS TECHNIKA
Noraginiai skutikliai
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Rodikliai

Noraginių skutiklių modeliai

TerraMix TerraFlex TerraCult

250 300 400 400 Hydro 500 Hydro 600 Hydro 300 400 400 Hydro 500 Hydro 300 400 Hydro 500 Hydro 600 Hydro

Darbinis plotis, m 2,5 3,0 4,0 4,0 5,0 6.0 3,0 4,0 4,0 5,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Transportinis plotis, m 2,57 2,99 3,98 2,97 2,98 3,98 2,99 2,98 2,95

Noragų eilių skaičius, vnt. 2 3 4

Noragų skaičius, vnt. 6 7 9 9 11 13 10 13 13 16 13 17 21 23

Atstumas tarp noragų, cm 42 42 44 45 45 45 30 31 31 31 22 23 23 23

Atstumas tarp eilių, cm 80 70 65

Galios poreikis nuo, kW/Ag 59/80 74/100 96/130 96/130 110/150 132/180 74/100 103/140 103/140 118/160 81/110 110/150 132/180 162/220

Masė be tankinimo volų, kg 730 795 1095 1380 1540 1730 970 1330 1540 1860 1250 2390 2820 3150

Masė su Packer roller Ø 500 mm volu, kg – 1230 1700 – – – 1410 1935 – – 1690 – – –

Masė su cage roller Ø 500 mm volu, kg 960 1050 1490 – – – 1220 1725 – – 1510 – – –

Masė su Terraclen roller Ø 500 mm volu, kg 990 1090 1560 1840 2120 2430 1260 1795 2000 2440 1550 2850 3400 3850

Masė su tapered tube roller Ø 660 mm volu, kg – 1425 1995 2460 2760 3125 1600 2230 2620 3080 1880 3470 4040 4545

Masė su tire packer roller Ø 630 mm volu, kg – 1300 1815 2160 2435 2790 1480 2050 2320 2755 1755 3170 3715 4210

Masė su Terrapack roller Ø 600 mm volu, kg 1190 1330 1860 2210 2490 2850 1500 2095 2370 2810 1780 3220 3770 4270

Masė su Terrapack II roller Ø 600 mm volu, kg – – – 2380 2665 3015 – – 2540 2985 – 3390 3945 4435

Masė su rubber tapered ring roller Ø 580 mm volu, kg – 1380 1930 2280 2580 2950 1550 2165 2440 2900 1830 3290 3860 4370

Nepriklausoma važiuoklė TerraLift M – – – Taip Taip Taip – – Taip Taip – Taip Taip –

Nepriklausoma važiuoklė TerraLift S – – – – – Taip – – – – – – Taip Taip

Rodikliai
Prikabinamų noraginių skutiklių modeliai

TerraTop
M 400 M 500 M 600 S 600 S 700 S 800

Darbinis plotis, m 4,0 5,0 6,0 6,0 6,85 7,80

Transportinis plotis, m 2,98

Noragų eilių skaičius, vnt. 5

Noragų skaičius, vnt. 17 21 25 25 29 33

Atstumas tarp noragų, cm 23

Atstumas tarp eilių, cm 80 74-85

Rėmo profilis, mm 120 × 120

Ratų išmatavimai, Ø 500/50-22,5 560/45-22,5

Galios poreikis nuo, kW/Ag 110/150 132/180 162/220 184/250 220/300 257/350

Masė be tankinimo volų, kg 4980 5510 5920 7840 8560 9540

Masė su tapered tube roller  
Ø 660 mm volu, kg

5880 6600 7180 8875 10090 11320

Masė su tire packer roller  
Ø 630 mm volu, kg

5660 6370 6940 8530 8720 10880

Masė su Terrapack II roller  
Ø 600 mm volu, kg

5800 6560 7080 8765 9970 11180

Masė su rubber tapered ring roller Ø 
580 mm volu, kg

5820 6550 7120 8775 9980 11190
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Stipriai modernizavus žemės ūkį į laukus atėjo galinga, bet kartu ir sunki technika. Daugkartiniai važinėjimai stipriai sutankino dirvožemį, 
o beariminė technologija pakėlė dirvos padą į viršų į 10–14 cm gylį. Ko pasėkoje dirvožemis blogai praleidžia ir vandenį, ir orą. Kad grąžinti 
normalias sąlygas augalams augti, dirvožemį reikia supurenti. Energetiniu požiūriu tai brangus, daug laiko ir pinigų reikalaujantis darbas, todėl 
jį reikia atlikti gerai įvertinus ir išanalizavus turimas sąlygas. Kompanijos Vogel&Noot patikimi podirvio purentuvai puikiai suardo suslėgtą dirvą 
ir užtikrina deguonies patekimą į dirvą, gerą vandens sugėrimą, kad augalai normaliai vystytųsi ir gerėtų jų augimas.

Pranašumai:
• Tvirta konstrukcija;
• Aštrūs kaltai, atsparūs susidėvėjimui komponentai;
• Galimybė pasirinkti įvairiausius apsaugos nuo perkrovų elementus;
• Dėl didelio atstumo tarp noragų nesusidaro užsikišimų;
• Galimybė pasirinkti įvairius tankinimo volus;
• Komplektuojami su atraminiais gylio reguliavimo ratais;
• Įvairių tipų darbinės kojos;
• Darbinis gylis iki 70 cm.

DIRVOS DIRBIMO IR SĖJOS TECHNIKA
Giluminiai podirvio purentuvai

Giluminiai podirvio purentuvai

Vogel & Noot giluminių purentuvų modeliai

Modelis SSD 4 SSD 6 SSD 8

Noragų skaičius, vnt. 4 6 8

Atstumas tarp noragų, cm 40-76 46 40-48

Rėmo plotis, cm 300 300 300 + 2×50

Rėmo išmatavimai, cm 200×100×10

Svoris, kg 825 965 1160

Reikalinga traktoriaus galia nuo, kW/Ag 132/180 198/270 264/360



Žalieninių atliekų smulkintuvai
Modelis TK MU TSA/L TSA/P TST TST TSL Hidro TST Hidro SA/TK/SA/L
Užgriebio plotis, cm 100–200 140–220 100–250 200–320 160–250 280–400 320–460 320–600 120–250
Traktoriaus galingumas kW/AG 33/45 51/70 66/90 96/130 96/130 118/160 118/160 161/220 81/110
Universalūs peiliai      

Universalūs peiliai su centru    

Plaktukiniai peiliai    

Mažieji plaktukiai peiliai    

Ilgieji plaktukiniai peiliai   

Peiliai šiaudams   

Plokšti peiliai   

Atraminis velenas, Ø mm 114 152 152 194 220 273 194 220 152
Atraminiai ratai, Ø mm 490 635 635 635
Frontalinis prikabinimas    

Hidraulinis sulankstymas  

Rotoriaus diametras 114/130 140 140/160 194 220 273 170 220/273 130/160
Apsukų greitis 540 540 540 280–1000 540 1000 1000 1000 540
Apsukų greitis (frontalinis) 1000 1000 1000 1000

TK – Lengva šienapjovė-smulkintuvas iki 45 AG; MU – Universalus smulkintuvas iki 70 AG; TSA – Kompaktinis smulkintuvas iki 130 AG;  – taip (yra)
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AUGALINIŲ LIEKANŲ 
SMULKINTUVAI

Žolės, krūmų, augalinių atliekų smulkinimo, griovių šlaitų, kel-
kraščių priežiūros technika. Eksploatuojamos pakabinant ant trak-
toriaus tritaškės pakabos. Galima pasirinkti įvairių konfigūracijų 
smulkinimo peilius, atraminius ratus ar žemės paviršių kopijuojantį 
veleną.

Smulkintuvai Master Cut – geriausi smulkinimo kokybei.
Stambios augalinės atliekos pūva ir blogina žemės kokybę. 

Smulkios atliekos greičiau suyra ir padaro dirvą purią ir prisotintą de-
guonies. Be abejonės, visos žalieninės liekanos, kukurūzų, grūdinių 
kultūrų šiaudai – visos derliaus liekanos – turi būti susmulkinamos. 
Šienapjovė-smulkintuvas Master Cut – Jūsų nepakeičiamas pagalbi-
ninkas.
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VN ProfiDrill D 300
Universali ir tiksli mechaninė sėjamoji  ProfiDrill D 300 naudojama viena arba kartu su visa standartine dirvos dirbimo įranga. Šios sėja-

mosios prikabinimas 3-taške pakaba. Gerai apgalvoti techniniai sprendimai užtikrina maksimalų stabilumą ir tylų veikimą. Plačios padangos 
nesuspaudžia dirvožemio  ir užtikrina sklandų veikimą. Išsėjimo noragėliai – dvigubi diskai iš nerūdijančio plieno. Valdymas ir kontrolė  atliekami 
kompiuterio Drillmat III  pagalba. Drillmat III  papildomai suteikia išsamią informaciją apie eksploatacinį greitį, apsėtus hektarus, sėjos funkcijas, 
sėklų lygį. 80-ies žingsnių „Norton“ pavarų dėžė užtikrina aukštą tikslumą ir patogumą. Sėklos kiekis svyruoja apibrėžtų % ribose – papildomas 
kalibravimas ir bandymai yra nebūtini.

VN MasterDrillpro

VN MasterDrill pneumatinės grūdinės sėjamosios gaminamos su inkariniais ir diskiniais noragėliais, leidžiančiais optima-
liai prisitaikyti prie konkrečių dirvožemio sąlygų ir sėjos technologinių reikalavimų. Pagal pageidavimus gaminamos su gylio 
(sėklos įterpimo) palaikymo ir privolavimo ratukais. MasterDrill puikiai privoluoja dirvožemį virš sėklų ir tuo garantuoja tolygų 
sudygimą bei greitą augalų augimą. Sėjamosios aprūpintos elektroninėmis valdymo ir kontrolės sistemomis.

DIRVOS DIRBIMO IR SĖJOS TECHNIKA
Sėjamosios

VN ProfiDrill D 300
Modelis ProfiDrill D300 ProfiDrill D400
Darbinis plotis, cm 300 400
Eilių skaičius, vnt 23 31
Atstumas tarp eilių, cm 13 13
Sėkladėžės talpa, l 620 850
Svoris su diskiniais noragėliais, kg 910 1100

VN MasterDrillpro

VN MasterDrill AL A D DH
Prikabinimo tipas 3-kė pakaba 3-kė pakaba 3-kė pakaba 3-kė pakaba
Darbinis plotis, cm 250–300 250–600 250–800 600
Sėkladėžės talpa, l 840 840–1500 840–1500 1500
Atstumas tarp eilučių, cm 9,3–12,5 9,3–12,5 9,3–12,5 10,7–12,5



BIRŽŲ ŽEMTIEKIMAS  | www.zemtiekimas.lt 123



124

Išplėstinė pasėlių apsauga! Vogel & Noot savo naujoje laukų purškimo programoje „Purškimo meistras“ didžiausią dėmesį skiria pasi-
tvirtinusioms ir novatoriškoms technologijoms. Lauko purkštuvai atitinka aukštos ir darnios pasėlių apsaugos reikalavimus. Aukščiausia pro-
dukcijos kokybė, dauguma šiuolaikinių technologijų ir paprasčiausios operacijos užtikrina didžiausią efektyvumą ir išlaidų veiksmingumą.  
VN lauko purkštuvai padaro įspūdį su savo tobula technologija. Pakabinamų ir prikabinamų purkštuvų įmanomas darbinis plotis 12 - 30 m. Nauja 
ir moderni įranga bei detalės užtikrina saugų darbą ir maksimalų patogumą. Bako talpa iki 4600 l.

Privalumai
• Aiškus visų elementų išdėstymas;
• Integruota nauja reikmenų sistema;
• Aukštas efektyvumas ir veiklos patikimumas;
• Tikslus išpurškimas su elektroniniu valdymu;
• Užpildymas ir šalinimo centras su didžiausia įmanoma vartotojų ir aplinkos apsauga;
• Vokiškas „Miuler“ valdymo kompiuteris.

VOGEL & NOOT PURKŠTUVAI
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Lauko purkštuvas IS 63 IS 83 IS 800 IS 1000 IS 1200 ISpro 1600 IN 280 IN 360 IN 460
Konstrukcijos tipas Pakabinamas Prikabinamas
Talpa l 660 880 880 1100 1350 1680 2800 3600 4600
Darbinis plotis m nuo 12 iki 27 nuo 15 iki 30
Siurblio na umas l nuo 117 iki 256 nuo 256 iki 400
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Kompanija „Zaslaw“ jau 60 metų gamina patvarias ir kokybiškas priekabas bei puspriekabes automobiliams ir žemės ūkiui, kurios yra puikios 
pagalbininkės pervežant krovinius. Didelis įvairių modelių pasirinkimas leidžia tiek dideliam, tiek mažam ūkiui pasirinkti tinkamiausią variantą. 

„Zaslaw“ priekabų ir puspriekabių keliamoji galia iki 14 tonų, kėbulas verčiamas į tris puses, todėl jomis patogu iškrauti grūdus, trąšas, rulo-
nus ir kitus krovinius jums reikalingoje vietoje. 

„Zaslaw“ transporto priemonės sertifikuotos pagal naujausius standartus. Jas gaminant naudojama naujausia įranga, užtikrinanti aukščiau-
sią kokybę ir patikimumą. Platus papildomos įrangos pasirinkimas.

ŽEMĖS ŪKIO PRIEKABOS IR PUSPRIEKABĖS
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Dviašės priekabos

Modelis D-737BZ-6 D-737BZ-8 D-737BZ-10 D-737AZ-12 D-737AZ-14

Keliamoji galia, kg 6000 8000 10000 12000 14000

Nuosavas svoris, kg 2300-2500 2600-3300 4000-4300 4000-4500 4500-5000

Padangos 11.5/80-15.3 14.0/65-16 385/65R22.5

Ašių skaičius, vnt. 2 2 2 2 2

Talpa, m³ 8,6 10,3 13,1 15 17,6

Kėbulo vidiniai matmenys, 
ilgis/plotis, m

4,04 x 2,13 4,5 x 2,42 4,5 x 2,42 5,2 x 2,42

Kėbulas verčiamas į tris puses

Vėžimėlis prikabinimui „Dolly“

Modelis Dolly

Nuosavas svoris, kg 1200 ± 4%

Padangos 265/70R19.5

Ašių skaičius, vnt. 1

Matmenys, ilgis/plotis, m 3,94 x 2,40

Bendras aukštis, m 1,0 x 1,2

Rulonų priekabos

Modelis D-744 D-745

Keliamoji galia, kg 11300 14000

Nuosavas svoris, kg 2300 4000

Padangos 14.0/65-16 550/50R17

Ašių skaičius, vnt. 2 3

Kėbulo vidiniai matmenys, ilgis/plotis, m 6,9-7,6 x2,4 9,9-11,3 x2,5

Žemės ūkio puspriekabės

Modelis D-762-10 (tandem) D-762-12 (tandem)

Keliamoji galia, kg 10000 12000

Nuosavas svoris, kg 4700 ± 4% 4800 ± 4%

Padangos 400/60R22.5

Ašių skaičius, vnt. 2 2

Kėbulo matmenys, ilgis/plotis, m 4,5 x 2,42

Bendras aukštis su tentu, m 2,85 2,95

Talpa, m³ 13,1 15

Kėbulas verčiamas į tris puses
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Jau daugiau nei 50 metų Danijos kompanija Bredal gamina aukščiausios kokybės įvairių medžiagų barstytuvų įrangą. Barstytuvai pasižy-
mi aukšta kokybe, tvirta konstrukcija, aptarnavimo paprastumu ir paskleidimo tikslumu, todėl Bredal technika puikiai užsirekomendavusi tarp 
vartotojų visame pasaulyje, bei taip pat gerai žinoma Lietuvos vartotojams. Priklausomai nuo sumontuotos įrangos, barstytuvai turi plačias 
panaudojimo galimybes: trąšų, kalkių, juodžemio barstymas, smėlio, žvyro skleidimas, kelių barstymas smėlio-druskos mišiniu žiemos metu. 

Trąšų barstytuvai skirti žemės ūkiui apibūdinami trimis raktiniais žodžiais: paprastas, tikslus ir patikimas.
Paprastas: barstytuvas sukurtas taip, kad užtikrintų kasdieninį naudojimą, parametrus ir priežiūrą kuo paprasčiau, kaip tik įmanoma. Kie-

kvienas modelis užtikrina tikslias išbarstymo normas, mažiausią klaidų riziką ir tikslų dirvos padengimą .
Tikslus: barstytuvai gali skleisti platų asortimentą produktų, įskaitant trąšas, kalkes, kompostą ir kitas. medžiagas Dėl didelio išbarstomų 

medžiagų skriejimo greičio (iki 250 km/h) vėjas neturi įtakos padengimo tolygumui. Galulaukėse pasiekiamas labai didelis darbo tikslumas, kai 
sumažinamas vieno disko, priešingo laukui, greitis. Ši pavara yra gerai apsaugota barstytuvo apačioje.

Patikimas: dėl paprastos konstrukcijos ir aukštos kokybės komponentų naudojimo, Bredal sukūrė ilgaamžiškas mašinas. Paprasta konstruk-
cija užtikrina paprastą priežiūrą ir mažesnę riziką turėti prastovas dėl gedimų.

Visi Bredal barstytuvų modeliai turi konstrukciją su priverstiniu padavimu, kuris reguliuojamas sklendėmis ir plačia transporterio juosta 
trąšadėžės dugne, kuri priverstinai paduoda trąšas ant išbarstymo diskų. Transporterio juostos greitis reguliuojamas pagal judėjimo greitį per 
pavarą nuo rato. Priverstinis padavimas reiškia, kad jums reikia tik nustatyti vieno litro trąšų svorį, kad sureguliuoti barstytuvą.

Bredal gamina įvairius barstytuvus montavimui ant sunkvežimių, 
savivarčių ir kitų transporto priemonių. Tokie komplektai dažnai derina-
mi su vienu ar keliais kitais Bredal produktais, kaip barstytuvai, juostiniai 
transporteriai. Karšto asfalto transportavimui Bredal gamina izoliuotus 
kėbulus.

Pri ka bi na mi bars ty tu vai – K se ri jos mo de liai
K se ri jos bars ty tu vai pa sižymi ypa tin gai aukšta ko ky be, tvir ta kon-

struk ci ja, pa ti ki mu mu bei re gu lia vi mo ir nu sta ty mų pa pras tu mu. Šios 
se ri jos bars ty tu vas ga li bars ty ti tiek kal kes, tiek trą šas, per ei nant nuo 
vie nų me džia gų prie ki tų, te rei kia pa keis ti dis kus ir pa kel ti ar ba nu leis ti 
že myn bars ty mo me cha niz mą. Pri ka bi na mi bars ty tu vai ga li bū ti kom-
plek tuo ja mi su pa pil do mais prie dais dur pių pa sklei di mui. Mi ši niams 
su di de liu smė lio kie kiu re ko men duo ja mi gu ma deng ti dis kai. K se ri-
jos pri ka bi na mi bars ty tu vai, ku riuo se su mon tuo ti kū gio for mos dis kai, 
skir ti smė lio/drus kos pa sklei di mui. Kū gio for mos dis kai už tik ri na švel-
nų pa sklei di mą, o tai užtik ri na mi ni ma lią ža lą trans por to prie mo nėms 
ir ki tiems eis mo da ly viams. 12 m sraig ti nis bars ty tu vas skir tas mil te li-
nių me džia gų to ly giam sklei di mui. Sraig tas pa ga min tas iš ne rū di jan čių 
me džia gų, kas už tik ri na il ga am žiš ku mą ir mi ni ma lią prie žiū rą. Ga li bū ti 
mon tuo ja mas ant K105L ir K135L ver si jos bars ty tu vų. Bre dal juos ti nis 
smė lio trans por te ris ga li bū ti mon tuo ja mos prie vi sų K mo de lių ir dau-
giau sia nau do ja mas tran šė jų už py li mui virš vamz džių, ka be lių ir t.t. Tai 
už tik ri na me džia gų ir lai ko tau py mą.

PRIKABINAMOS BARSTOMOSIOS –  
K SERIJOS MODELIAI
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Modelis K40 K45 K65 K85 K105 K115 K135 K165

Nuosavas svoris kg 1400 1600 2000 2800 3200 6500 7600 8900

Talpa, l 2500 3500 5000 6600 8600 11000 12500 16000

Talpa su paaukštinimu, l Nėra paaukštinimo 4500 6500 8600 10600 13400 15400 19400

Bunkerio ilgis cm 280 290 300 393 403 418 571 586

Bunkerio plotis , cm 160 180 200 200 220 250 220 250

Pakrovimo auk tis, cm 180 205 230 235 255 245 275 290

Bendras ilgis, cm 530 530 530 620 620 780 874 920

Maksimalus plotis, cm 240 230 252 265 288 280 290 290



TRĄŠŲ BARSTOMOSIOS  
Pa ka bi na mOS BARSTOMOSIOS – SG ir SGS se ri jos mo de liai
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Mo de lis SG-500 SG-1000 SG-1500
Trą ša dė žės tal pa, l 500 1000 1500
Trą ša dė žės il gis*, mm 1000 1200 1520 
Trą ša dė žės  plo tis*, mm 1400 1750 2000 
Pa kro vi mo aukštis*, mm 1125 1300 1430 
Ben dras il gis*, mm 1970 2030 2035 
Ben dras plo tis*, mm 1770 1770 2000 
Ben dras svo ris*, kg 400 420 445 
Bars ty mo plo tis, m 2–10 2–10 2–10

*Vi sa in for ma ci ja stan dar ti nės ver si jos.

Smė lio/drus kos bars ty tu vas, ku ris taip pat ga li bū ti nau do ja mas pa skleis ti kal kes, kom pos tą , trą šas ir ki tas 
me džia gas. Bars ty tu ve su mon tuo ti 2 sklei di mo dis kai, ku rie už tik ri na to ly gų pa sklei di mą per vi są dar bi nį plo tį. Hid-
rau li nė bars ty tu vo dis kų ir trans por te rio pa va ra.

SG- mo de lis: val do ma ran ki niu bū du, nau do jant 2 hid ro po ras re gu liuo ja mas trnspor te rio ir sklei di mo dis kų  
su ki mo si grei tis.

SGS- mo de lis: val do ma Te e Jet 500 kom piu te riu, ku ris pa lai ko nu sta ty tą iš bė ri mo nor mą pa gal ju dė ji mo grei tį.
SGS ir SG- mo de liams rei ka lin gas te pa lo srau tas 30 ltr/min. Pa pil do mos pa rink tys: Ne rū di jan čio plie no trą ša-

dė žė, trą ša dė žės dang tis, sie tas.
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Pa ka bi na muo se bars ty tu vuo se trą šų ir ki tų me džia gų trans por te rio juos ta va ro ma me cha ni nio ra to pa va ros 
pa gal ba ar ba do zuo ja ma ir kon tro liuo ja ma GPS sig na lu ISO BUS kom piu te rio pa gal ba. Bars ty mo me tu nuo lat apa-
čio je ju dan ti trans por te rio juos ta, už tik ri na to ly gų pri vers ti nį do za vi mą. Tai lei džia nau do ti tik vie ną nor mų nu sta-
ty mo len te lę, ne svar bu ko kios rū šies trą šos. Iš bars ty mas vyks ta ke tu rio mis men te lė mis ant ne rū di jan čio plie no 
dis ko su dvi gu bu per den gi mu, ku rių pa gal ba ne di de liu kam pu iš me ta mos trą šų gra nu lės pa sie kia di de lį grei tį ir 
to ly giai pa si sklei džia esant net di de liam vė jui.

Ga lu lau kė se pa sie kia mas la bai di de lis dar bo tiks lu mas, kai su ma ži na mas vie no dis ko, grei tis. Ši pa va ra yra 
ge rai ap sau go ta bars ty tu vo apa čio je.  

F2 –mo de lis: stan dar ti nis su trans por te rio pa va ra nuo trak to riaus ra to;
F2W- mo de lis: stan dar ti nis su trans por te rio pa va ra nuo trak to riaus ra to ir svars tyk lė mis;
F2S- mo de lis: stan dar ti nis  su hid rau li ne trans por te rio pa va ra ir kom piu te riu Tee Jet 500;
F2WS- mo de lis: stan dar ti nis su hid rau li ne trans por te rio pa va ra, svars tyk lė mis ir kom piu te riu Tee Jet 500.

Pa pil do mos pa rink tys: ne rū di jan čio plie-
no trą ša dė žė, trą ša dė žės dang tis, plat for ma 
pa kro vi mui, trans por ta vi mo ve ži mė lis, ka lib-
ra vi mo in das.

TRĄŠŲ BARSTOMOSIOS
Pa ka bi na mi bars ty tu vai – F2 se ri jos mo de liai

Mo de lis F2 1500 F2 2500 F2 3000 F2 3200
Tal pa, l 1500 2500 3000 3200
Plotis, cm 240 240 240 300 
Pakrovimo aukštis, cm 138 165 175 175 
Ilgis, cm 152 152 752 152 
Svoris, kg 700 740 755 770 
Darbinis plotis,m 12–36 12–36 12–36 12–36 
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Ši kompanija taip pat gamina plačią gamą purkštuvų sodams. Tai 
pakabinami, prikabinami, ventiliatoriniai, turbininiai purkštuvai, pa-
tenkinantys pačių reikliausių klientų lūkesčius.

Prikabinami purkštuvai
•  Gaminami nuo 600 l iki 3400 l talpos.
•  Ventiliatoriniai, turbininiai.
•  Reikalinga traktoriaus galia nuo 35 AG iki 100 AG.
•  Atstumas tarp eilių nuo 1,6 m iki 12 m.
•  Išpurškimo aukštis iki 6,5 m.
•  Kompiuterizuotas valdymas ir kontrolė.
•  Su chemikalų maišytuvais.

Pakabinami purkštuvai
•  Plastikiniai rezervuarai, talpos nuo 200 l iki 600 l, t. y. (200–

300–400–500–600) su integruotais praplovimo rezervuarais 
vandeniui, rankų nusiplovimui.

• Oro srautas nuo 22,000 m³/val. iki 50,000 m³/val.
• Atstumai tarp sodinių nuo 1,6 m iki 8,00 m aukštis 3,0–6,0 m.
• Dvigubi bronziniai išpurškėjai su antilašėjimo greito uždary-

mo sistema.
• Elektrinis slėgio bei vožtuvų reguliavimas.
• Dviejų greičių pavarų dėžės.
• Chemikalų siurbliai nuo 25 l/min. iki 115 l/min.

PURKŠTUVAI
Purkštuvai sodams
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Prikabinami sodiniai purkštuvai su turbina AIRDROP

Purkštuvo modelis 380 AIRDROP T11 AIRDROP T16 AIRDROP T20

Rezervuaro talpa, l 635 1100 1650 2140

Oro srauto greitis, m³/h 10000

Išpurškimo aukštis, m iki 3,5

Išpurškimo plotis, m iki 8

Svoris, kg 380 530 640 670

Traktoriaus galia, AG 60–65

Prikabinami sodiniai purkštuvai FUTURA

Purkštuvo modelis Futura P10 Futura P11 Futura P16 Futura P20 Futura P30

Rezervuaro talpa, l 1100 1100 1650 2140 3400

Ventiliatoriaus diametras, mm 800 800 800–900 800–900 900

Oro srauto greitis, m³/h 58000 58000 58000/70000 58000/70000 76500

Pavarų skaičius 2 2 2 2 2

Purkštukų skaičius 14 14 14/16 14/16 16

Išpurškimo aukštis, m iki 6 iki 6 iki 6,5 iki 6,5 iki 6,5

Išpurškimo plotis, m 8 8 8,5 8,5 8,5

Traktoriaus galia, AG 50 50 50–60 60–70 70–80

Pakabinami sodiniai purkštuvai EXPO „Moltiplicatore”

Purkštuvo modelis EXPO 302M EXPO 402M EXPO 602M EXPO 202M

Rezervuaro talpa, l 300 400 600 200

Ventiliatoriaus diametras, mm 600 iki 700 600 iki 700 700 600

Oro srauto greitis, m³/h 26000 iki 28800 26000 iki 28800 28800 26000

Pavarų skaičius 1 iki 2 1 iki2 2 1

Purkštukų skaičius 10 iki 12 10 iki 12 12 10

Išpurškimo aukštis, m iki 5 iki 5 iki 5 iki 4

Išpurškimo plotis, m 6 iki 7 6 iki 7 7 6

Traktoriaus galia, AG 40 iki 50 40 iki 50 60 iki 570 40
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Italijos kompanija MAZZOTTI gamina savaeigius purkštuvus IBIS nuo 1300 l iki 5500 l talpos. Skaitmeninis indeksas modelio žymėjime reiškia 
rezervuaro, pagaminto iš polietileno, talpą. Išpurškimo sijų nešamoji dalis gaminama iš lengvo, cheminiams ir mechaniniams poveikiams atspa-
raus karboninio pluošto 24, 28, 36 metrų ilgio. Hidrostatinė 4WD transmisija su Poclain antipraslydimo sistema. Turi Perkins turbo dyzelinius 
variklius 60–225 AG, erdvią panoraminę kabiną su oro filtravimo ir kondicionavimo sistema.

IBIS savaeigiuose purkštuvuose naudojami diafragminiai siurbliai Comet BP 235–280 tipo, kuriais įpurškiama medžiaga per proporcinę val-
dymo sistemą Automatic Teejet 844 kompiuterį (purškimo intensyvumas kinta priklausomai nuo važiavimo greičio ir slėgio) ir elektra valdomus 
vožtuvus tiekiama į trigubus keraminius Teejet tipo purkštukus. 

IBIS purkštuvų privalumai:
• Reguliuojamas tarpvėžis.
• 1400–1500–1800–2000–2250–3000 mm.
• Minimali prošvaisa 100–140 cm.
• Varikliai Perkins turbo 60–225 AG.
• Darbinis sijų plotis 15–16–18–21-24–36 m, su geometrijos palaikymo, oro 

srauto,  hidropneumatinių smūgių slopinimu, putų ženklinimo sistemomis.

• GPS paralelinė vairavimo sistema.
• Važiuoklės smūgių slopinimo sistema (priekiniams ratams).
• Praplovimo, chemikalų maišymo, greito užpildymo, blokavimo, 

vandens pritraukimo, antilašėjimo įrenginiais.
• Apšvietimo sistema naktiniam darbui.

MAZZOTI 60 metų patirtis kuriant savaeigius purkštuvus „IBIS“, bei 
paskutinių 2 metų profesionalus požiūris ir moksliniai tyrimai, kompani-
jai leido sukurti naują savaeigį purkštuvą MAF. Galimybė rinktis iš dviejų 
modelių: MAF 4240 arba MAF 5240.

Purkštuve įdiegtos naujausios purškimo technologijos, puikus 
naujos CLASS kabinos komfortas, didelis purkštuvo našumas, mažas 
šalutinis poveikis aplinkai. Purkštuvo maksimalus plotis 2550 cm, kas 
leis jums važiuoti keliuose be jokių papildomų apribojimų. Dėka naujų 
anglies pluošto purškimo sijų (36 m sveria tik 940 kg), palyginus su tokio 
pat pločio nerūdijančio plieno sijomis, kurių masė 1500 kg, akivaizdu 
kad purkštuvas tapo dar lengvesnis ir pranašesnis už kitus purkštuvus.

Techniniai duomenys:
• Perkins 6 cilindrų su turbo interkuleriu EURO 3 variklis, darbinis 

tūris 6600 cm³ o variklio galia 238 Ag;
• Nauja CLASS kabina pasižyminti ypač gera garso izoliacija, su 

hidrauliniais kabinos laipteliais, vairuotojo sėdynė su pneuma-
tine amortizacija, automatiniu oro kondicionieriumi, specialios 
darbinės šviesos dirbti tamsiu paros metu;

• Rezervuaro talpa: 4000 l – MAF 4240 modelyje, 5000 l – MAF 
5240 modelyje;

• Maksimalus greitis – 38 km/h;
• Hidrostatinė transmisija 4 WD;
• Nepriklausoma galinė ašis, bei abiejų ašių pneumatinė amorti-

zacija;
• Išpurškimo sijos nuo 16 iki 48 m;
• Vairavimo sistema: 2 ratai, 4 ratai ir krabo tipo;
• Pilnas kompiuterizuotas valdymas bei galimybe GPS;
• Standartiniai ratai: 320/90R54 (MAF 4240 modeliui), 380/90R54 

(MAF 5240 modeliui);
• Tarpvežės pločiai: 1800-2250 mm kai prošvaisa 1300 mm ir 

2250-3000 mm, kai prošvaisa 1500 mm;
• Ilgis/aukštis/plotis: 9095/3600/2550 mm;
• Purkštuvo svoris 10200 kg.

PURKŠTUVAI
Savaeigiai purkštuvai
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Italijos kompanijos Becchio Mandrile žalieninių atliekų smulkintuvai
Žolės, krūmų, augalinių atliekų smulkinimo, griovių šlaitų, kelkraščių priežiūros technika. Eksploatuojamos pakabinant ant traktoriaus tritaš-

kės pakabos. Galima pasirinkti įvairių konfigūracijų smulkinimo peilius, atraminius ratus ar žemės paviršių kopijuojantį veleną. Galima smulkinti 
iki 10 cm storio krūmus.

BM hidraulinės pakelių, griovių šlaitų ŽOLIAPJOVĖS   
Smulkintuvai su autonomine hidrosistema, mechaniniu arba elektriniu valdymu. Galimas panaudojimas krūmų, šakų, gyvatvorių pjovimui 

su specialia galvute – diskiniu pjūklu.

SMULKINTUVAI IR ŽOLIAPJOVĖS
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Italijos kompanijos Becchio Mandrile žalieninių atliekų smulkintuvai  
BHS žoliapjovė-smulkintuvas su šakų pakėlimo mechanizmu

Darbinis plotis, cm 95 120 140 170

Traktoriaus galia, AG 40 50 55 60

Svoris, kg 490 610 710 860

Diržų skaičius, vnt. 3 3 4 4

Apsukų greitis aps./min. 2200 2200 2200 2200

Plaktukinių peilių skaičius, vnt. 12 16 18 22

BR žoliapjovė-smulkintuvas šlaitų, kelkraščių priežiūrai

Darbinis plotis, cm 160 180 200 225

Traktoriaus galia, AG 50–70 60–80 65–90 70–100

Svoris, kg 720 750 780 830

Diržų skaičius, vnt. 3 4 4 4

Apsukų greitis aps./min. 2200 2200 2200 2200

Plaktukinių peilių skaičius, vnt. 16 18 20 22

Universalių peilių skaičius, vnt. 48 54 60 66

ML profesionali žoliapjovė-smulkintuvas su hidrauliniu poslinkiu į kairę bei dešinę puses

Darbinis plotis, cm 180 200 225 240 260 280 300

Traktoriaus galia, AG 50–60 60–70 70–75 75–80 80–85 85–90 90–100

Svoris, kg 700 770 847 931 1024 1100 1240

Max hidraulinis poslinkis į kairę, cm 52 55 55 55 53 53 53

Max hidraulinis poslinkis į dešinę, cm 51 55 55 55 53 53 53

Apsukų greitis aps./min. 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250

Universalių peilių skaičius, vnt. 54 60 72 78 84 90 96

TM profesionali žoliapjovė-smulkintuvas

Darbinis plotis, cm 240 260 280 320 400 450 480 560 600 640 800

Traktoriaus galia, AG 70–80 75–85 80–90 100–120 120–130 130–140 140–150 150–160 160–170 170–180 190–200

Svoris, kg 950 1020 1100 1750 2250 2560 2600 2900 3050 3800 4400

Diržų skaičius, vnt 4 5 5 8 8 10 8 10 10 10 10

Rotoriaus apsukų greitis, 
aps/min

1800 1800 1800 2150 1930 1930 1800 1800 1800 1930 1930

Universalių peilių 
skaičius, vnt.

52 56 60 72 96 96 104 120 120 144 192

BM hidraulinės pakelių, griovių šlaitų žoliapjovės   
BM hidraulinė pakelių, griovių, šlaitų žoliapjovė

Strėlės siekis, cm 480 510 630 750

Darbinis plotis, cm 100 120 120 120

Traktoriaus galia, AG 70 70 90 110

Svoris, kg 780 1100 1100 1150

Tepalo kiekis, l 145 220 220 220

Apsukų greitis aps./min. 3100 3100 3100 3100

Universalių peilių 
skaičius, vnt. 

48 60 60 60

Apsisukimo kampas, 
laipsniais

190° 210° 210° 210°
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Savaeigis smulkintuvas-dalytuvas Agronic 143 S 4WD
Agronic 143 S 4WD savaeigis, kompaktiškas, neturintis analogų Lietuvos rinkoje šienainio/šiaudų ritinių smulkintuvas-dalytuvas, pritaiky-

tas šienainio, šieno ritinių smulkinimui ir dalinimui į ėdžias. Smulkintuvas varomas 26,5 AG dyzeliniu varikliu. Pats pasiima ir pasikrauna ritinius. 
Hidraulinis smulkinimo peilis gali smulkinti pašarus į pageidaujamo ilgio pjaustinius. Susmulkinti pašarai gali būti dalinami į kairę arba į dešinę 
puses pasirinktinai. Visos funkcijos atliekamos dviem lengvai valdomomis svirtimis. Agronic pašarų smulkintuvas-dalytuvas ypač manevringas, 
ilgaamžis ir nesudėtingos priežiūros reikalaujantis įrengimas, pritaikytas tiek mažuose, tiek vidutinio dydžio gyvulininkystės ūkiuose. Dėl savo 
didžiulio manevringumo ir mažų gabaritų gali pravažiuoti ten, kur kita pašarų dalinimo mašina nepravažiuos, todėl labai gerai tinka mechani-

zuotai išdalinti pašarus siaurus pravažiavimus turinčiuose tvartuose, kur 
kita technika nepravažiuoja. 

Kiekvienas ratas turi autonominį „BOSCH“ hidrovariklį, todėl daly-
tuvas gali suktis vietoje.

Techninė specifikacija:

Pakrovimo talpa:
• Rekomenduojamas ritinio diametras 1,4 m;
•  Didžiausias svoris 1300 kg;
•  Didžiausias plotis 1,4 m;
•  Didžiausias ritinio skersmuo 1,4 m;
•  Dalytuvo svoris 1250 kg.

Variklis: 3 cilindrų, 26,5 AG dyzelinis.

Padangos: 5.00-8 8.

Valdymas: 2 valdymo svirtys
• 2 valdymo svirtys;
•  Šoninio išmetimo konvejerio valdymas pedalu;
•  4 varantieji ratai 4WD, 32 mm priekinių ratų;
•  Varymo velenai.

Pasirenkama papildoma įranga:
• Dviejų važiavimo greičių sistema;
•  Darbinės šviesos;
•  Elektrinė 220 V variklio pašildymo sistema.

PAŠARŲ TVARKYMO TECHNIKA
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Pašarų maišytuvas-dalytuvas
Gaminami pašarų maišytuvai gali būti mobilūs ir stacionarūs. Mobilūs pašarų maišytuvai yra 3 tipų:
• H- su 3 svėrimo sensoriais ir vienu vertikaliu maišymo-smulkinimo sraigtu, 7-13 m³ talpos;
• C- su 4 svėrimo sensoriais ir vienu vertikaliu maišymo-smulkinimo sraigtu, 7-13 m³ talpos;
• D- su 4 svėrimo sensoriais ir dviem vertikaliais maišymo-smulkinimo sraigtais, 12-30 m³ talpos;
Visi modeliai turi svėrimo sistemą su 15 (FarmScale 600) arba 20 (FarmScale 1500) receptų/komponentų pašarų raciono programa ir gali būti 

komplektuojami: su iškrovimo liukais į skirtingas puses, nerūdijančio plieno transporteriu, išpūtimo ventiliatoriumi, su pakrovimo įrenginiu bei 
turėti autonominę hidrosistemą. 

PAŠARŲ IR ATLIEKŲ MAIŠYTUVAI-DALYTUVAI, 
KURO CISTERNOS

Originalios konstrukcijos dėka trintis sumažinta iki minimumo, taip 
sumažinant agregato dėvėjimąsi apie 70% lyginant su horizontaliuoju 
maišymo būdu. Maišymo vonia yra apversto nupjauto kūgio formos 
ir leidžia lengvai pakrauti didelį kiekį pašarų mišinio, kurio nereikia iš 
anksto apdoroti. Unikalus vertikalus sraigtas, turintis specialius peilius ir 
reguliuojamus priešpeilius smulkina ir maišo bet kokios rūšies pašarus. 
Visi modeliai gali turėti dviejų pakopų pavarų dėžę, kuri sumažina trak-
toriaus galios poreikį 36%. 

Naudojant FarmScale 1500 svėrimo sistemą visi daviniai gali būti 
perkelti į kompiuterį.
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Talpa m³ 7 9 11 13 12 14 18 22 26

Tipas H C H C H C H C D D D D D

Ilgis su transporteriu (cm) 541 541 550 550 562 562 572 572 710 718 718 748 775

Ilgis be transporterio (cm) 398 398 407 407 419 419 421 421 701 709 739 739 766

Aukštis (cm) 248 248 249 249 277 277 304 304 227 248 249 277 304

Plotis (cm) 210 210 240 240 240 240 240 240 210 210 240 240 240

Svoris be transporterio kg 3200 3280 3340 3420 4020 4100 4400 4480 4840 5390 6780 8160 8950

Reikalinga traktoriaus galia  
(kw/AG)

48/65 48/65 55/75 55/75 63/85 63/85 66/90 66/90          

Reikalinga traktoriaus galia su  
2 greičių pavarų dėže (kw/AG)

34/46 34/46 39/53 39/53 44/60 44/60 47/64 47/64 48/65 55/75 66/90 81/110 93/130

Smulkintuvo maišymo sraigė 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

Atliekų maišytuvai-smulkintuvai

• Suprojektuoti ir pagaminti taip, kad jų veikimas ir priežiūra būtų 
paprasta ir be rūpesčių.

• Smulkina ir maišo žolę, lapus, daržoves, šakas ir kitas atliekas.
• Gali būti prikabinami ir stacionarūs.
• Kompostą sumaišo per 30 minučių.
• Vidutinis medžiagų svoris 450 kg/m3.
• Reguliuojant oro srautą žarnoje kompostas paruošiamas per 

8-10 savaičių.
• Visiškai paruoštas kompostas iškraunamas transporteriu į kau-

pus arba sustumiamas į LPDE žarnas/maišus.

Kuro cisternos

• Kuro išdavimo sistema su skaitmeniniu displėjumi.
• Naudotis kuro cisterna gali 50 naudotojų.
• Priėjimas prie sistemos su specialiu raktu.
• Atskirame displėjuje matoma kuro kiekio ir temperatūros infor-

macija talpoje.
• Visa informacija apie vykdomas operacijas perkeliama į kom-

piuterį.

Tipas PPTV 3 PPN 5 PPN 10 PPN15

Talpa, l 3000 5000 10000 15000

Ilgis, cm 368 468 618 780

Plotis, cm 150 150 250 250

Aukštis, cm 230 230 270 270

Maksimalus svoris, kg 4200 6500 12000 18000

Siurblio maitinimas 12/24 V 12/24 V 220 V 220 V

Reikalinga traktoriaus galia, kW/AG 48/65 63/85 74/100 109/147



TRAKTORINIAI KRAUTUVAI

Nauji Stoll firmos traktorinių krautuvų modeliai FZ ir FS turi nemažai konstrukcinių ir techno-
loginių patobulinimų, kurie leidžia puikiai subalansuoti traktoriaus ir traktorinio krautuvo svorio 
paskirstymą ir dirbti stabiliau. Mechanizmai patirs mažiau perkrovų ir ilgiau tarnaus.

• 3–4 funkcijos vienu metu.
• Mechaninis kaušo išlyginimo mechanizmas garantuoja stabilų dar-

bą.
• Smūgių amortizacija – standartinė įranga.
• Atminties funkcija – Plius System – padeda pasikartojančius dar-

bus atlikti žymiai greičiau.
• Multifunkcinė jungtis – vienu metu pajungsite ar atjungsite trak-

toriaus ir krautuvo hidrauliką ir elektriką.
• Kaušo iškratymo funkcija.
• Kaušo „plaukiojanti“ funkcija.
• Nepriekaištingas matomumas iš traktoriaus kabinos.
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FS/FZ ProfiLine modelis 10 20 30–30,1 40–40,1 50–50,1 60–60,1 80,1

Tipas FS FZ-FZ+ FS FZ-FZ+ FS FZ-FZ+ FS FZ-FZ+ FZ-FZ+ FZ-FZ+ FZ-FZ+

Reikalinga traktoriaus galia, kW 50–75 50–80 65–90 65–105 90–130 110–170 130–220

Siurblio našumas, l/min. 50 60 70

Kėlimo laikas, sekundės 4,8 5,9 4,9 5,7 5,5 6,2 7

Maksimalus kėlimo aukštis, cm 374 407 426 446 476

Svoris be priedų, kg 420 465 425 475 470 540 480 550 680 790 850

Keliamoji galia, aukščiausiame/
žemiausiame taške, kg

2020/1510 2490/1860 2260/1730 2590/1990 2750/2240 2880/2470 3020/2590
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PAKABINAMOS ŽOLIAPJOVĖS

Vaiskrūmių ir vaismedžių kamienų apsaugojimui nuo sužalojimo Hermes siūlo pakabinamas diskines žo-
liapjoves. Žoliapjovės turi platų nuo 1,15 m iki 3,75 m darbinio pločio pasirinkimą. Hidrauliškai reguliuojami 
poslinkiai, prispaudimo volas bei tritaškė pakabinimo sistema. Hermes žoliapjovės ne tik užtikrina apsaugą 
nuo krūmelių sužalojimo, bet neprilygstamos, kai tenka pjauti net ir aukštą žolę.

Pakabinamos diskinės žoliapjovės Hermes HM
Žoliapjovė be šoninių diskų HM

Modelis 115 150 160 175 200 265 181

Bendras žoliapjovės plotis, cm 123 163 168 183 208 273 188

Pjovimo plotis, cm 115 155 161 175 200 265 180

Reikalinga traktoriaus galia, AG 18 20 22 22 25 35 23

Peilių skaičius, vnt. 2 3 2 3 3 4 4

Atraminių ratų skaičius, vnt. 3 2 – 2 2 2 –

Kopijuojantis velenas – 1 3 1 1 2 3

Svoris, kg 250 290 300 330 370 470 410

Žoliapjovė su vienu šoniniu disku HM

Modelis 161 201 221 251 301

Bendras žoliapjovės plotis, cm 173 213 233 258 323

Pjovimo plotis, cm 115/116/(175) 155/205/(215) 175/225/(260) 200/250/(260) 265/315/(325)

Reikalinga traktoriaus galia, AG 20 22 25 30 35

Peilių skaičius, vnt. 2+1 3+1 3+1 3+1 4+1

Atraminių ratų skaičius, vnt. 3 2 2 2 2

Kopijuojantis velenas – 1 1 1 1

Svoris, kg 300 340 380 420 520

Žoliapjovė su dviem šoniniais diskais HM

Modelis 202 222 252 302

Bendras žoliapjovės plotis, cm 268 288 313 368

Pjovimo plotis, cm 155/255/(275) 175/275/(295) 200/300/(320) 255/355/(375)

Reikalinga traktoriaus galia, AG 30 33 35 40

Peilių skaičius, vnt. 3+2 3+2 3+2 5+2

Atraminių ratų skaičius, vnt. 2 2 2 2

Kopijuojantis velenas 1 1 1 1

Svoris, kg 420 440 480 63



TIKSLIOS SĖJOS SĖJAMOSIOS, DARŽOVIŲ 
SODINAMOSIOS

Tikslaus išsėjimo pneumatinės sėjamosios Gamma Plus. Šios serijos sėjamosios išsiskiria eksploatacijos patogumu ir lankstumu. Pagamintos 
iš aukštos kokybės medžiagų ir turi ypatingą konstrukciją, kas garantuoja agregato patikimumą ir ilgą eksploatacijos laiką. Užtikrina aukštą sėklų 
išsėjimo tikslumo lygį net dirbant 8–10 km/h greičiu. Šios sėjamosios skirtos kukurūzų, runkelių, sojų, saulėgrąžų ir panašių sėklų sėjai. Gamina-
mos 2–12 eilių kukurūzams ir 4–18 eilių runkeliams. Gali būti komplektuojamos su trąšų įterpimu ir (arba) mikrogranuliatoriumi

Sigma 5 – tikslaus išsėjimo pneumatinė sėjamoji skirta sėjai į įdirbtą bei neidirbtą dirvą (esant kultūrų liekanų , naudojamas specialus rin-
kinys). Tvirta sėjamosios konstrukcija, patogumas ir lankstumas eksploatacijoje, o taip pat visų sėjos parametrų išlaikymas sėjant 10–12 km/h 
greičiu. Dvigubi diskiniai noragėliai ir specialūs šoniniai ratai kiekvienai sekcijai garantuoja pastovų sėklos įterpimo gylį net keičiantis dirvos 
struktūrai ir charakteristikoms. Sėjamosios Sigmma 5 gaminamos 2–16 eilių kukurūzams ir 6–24 eilių runkeliams. Gali būti komplektuojamos su 
trąšų įterpimu ir (arba) mikrogranuliatoriumi.

Tiek Gamma Plus, tiek Sigma 5 modeliai gali būti:
• Vientiso rėmo.
• Teleskopinio rėmo, transportinis plotis 2,50 ir 3,0 m.
• Hidrauliškai sulankstomas rėmo.
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KUKURŪZŲ PJAUNAMOJI OROS

Vengrijos įmonės „LINAMAR” padalinys OROS turi 35-erių metų patirtį kukurūzų pjaunamųjų gamyboje. Kompanija gamina pjaunamąsias 
įvairių modelių kombainams, atsargines detales Rytų ir Vakarų Europos, Šiaurės Amerikos ir vidaus rinkoms. Su kiekvienais metais pjaunamųjų 
asortimentas plečiamas. Įmonė labai rūpinasi savo produkcijos kokybe ir atsarginių detalių tiekimu. Įmonėje įdiegta kokybės vadyba. OROS turi 
kokybės sertifikatą ISO 9001 ir ekologijos sertifikatą ISO 14001.

Kukurūzų pjaunamoji OROS
• Pritaikyta darbui su Claas, John Deer, New Holland, Don gamintojų 

kombainais.
• Stiebų smulkintuvas HSA.
• Didelis pasirinkimas papildomų priedų, kurie palengvina darbą.
• Pjaunamosios yra fiksuotos (nuo 2-jų iki 12-os eilių) ir hidrauliškai 

sulankstomos (nuo 6-ių iki 12-os eilių).
• Atstumas tarp eilučių nuo 70 iki 100 cm.
• Patikima mašina, užtikrinanti minimalius derliaus nuostolius, didelį 

našumą ir darbo greitį.

Tipas Modelis
Plotis, mm

Ilgis, mm
Aukštis, mm Svoris su stiebų 

smulkintuvu HSA, kgTransportinis Darbinis Transportinis Darbinis

Fiksuotos pjaunamosios
6 eilių 4800 4800

2700

1350

1350

2160
8 eilių 6135 6135 2750

12 eilių 9180 9180 4070

Hidrauliškai 
sulankstomos 
pjaunamosios

6 eilių 3140 4800
1920

2345
8 eilių 3440 6135 2970

12 eilių 4920 9180 4326
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Didžiausia Lenkijoje srutvežių gamybos kompanija Meprozet žinoma jau nuo 1950 metų ir turi sukaupusi didelę patirtį srutvežių gamyboje. 
Šios firmos srutvežiai skirti tiek mažiems, tiek dideliems ūkiams, nes galima rinktis srutvežius nuo 3 iki 26 m3 talpos.

Meprozet firma gamina 3–16 metrų darbinio pločio patikimą žarninio išlaistymo įrangą. Atstumas tarp išlaistymo žarnų 300 mm. Yra ga-
limybė papildomai užsisakyti 2–3–6 metrų darbinio pločio diskinius organinių trąšų įterptuvus, kurie įterpia srutas nuo 100 iki 150 mm gylio. 
Gilesniam trąšų įterpimui gaminami 3 metrų noraginiai trąšų įterptuvai, kurių įterpimo gylis iki 200 mm. Be organinių trąšų išlaistymo įrangos, 
gamykla gamina specialią vandens išlaistymo įrangą, kuri tiktų augalų laistymui ar net gesinant ugnį.

Meprozet srutvežiai gaminami iš aukštos kokybės plieno ir atitinka visus ES gamtos apsaugai keliamus reikalavimus.
Visų srutvežių bazinę komplektaciją sudaro:
•  Kompresorius;
•  Purvasargiai;
•  Įsiurbimo žarna;
•  Hidrauliškai valdoma išleidimo sklendė;
•  Išpurškimo antgalis;
•  Viršutinis atidaromas dangtis;
•  Elektros, apšvietimo instaliacija;
•  Pneumatiniai stabdžiai.

SRUTVEŽIAI



BIRŽŲ ŽEMTIEKIMAS  | www.zemtiekimas.lt 147

Vienašiai srutvežiai „Meprozet“

Tipas Talpa, l Ilgis, mm Plotis, mm Aukštis, mm Užpildymo laikas, min

PN-30 3000 4300 1800 2360 iki 2,5

PN-40 4300 4850 1920 2360 iki 3

PN-50 5000 4590 1920 2600 iki 3

PN-60 6000 5600 2550 2560 iki 3

PN-70 7000 6000 2550 2560 iki 3,5

PN-70/1 8000 6000 2550 2560 iki 3,5

PN-90 9000 7000 2550 2900 iki 4

PN-100 10000 7500 2550 3000 iki 4,5

Dviašiai srutvežiai „Meprozet“

Tipas Talpa, l Ilgis, mm Plotis, mm Aukštis, mm Užpildymo laikas, min

PN-60 6000 5600 2550 2560 iki 3

PN-70 7000 6000 2550 2560 iki 3,5

PN-90 9000 4590 2550 2900 iki 4

PN-100 10000 7500 2550 3000 iki 4,5

PN-1/12 12000 7100 2550 3200 iki 4

PN-1/14 14000 7850 2550 3200 iki 4,5

PN-1/14A 16000 8550 2550 3350 iki 5,5

PN-18 18000 9000 2550 3560 iki 9

Triašiai srutvežiai „Meprozet“

Tipas Talpa, l Ilgis, mm Plotis, mm Aukštis, mm Užpildymo laikas, min

PN-2/20 18000 9000 2550 3560 iki 10

PN-2/20A 20000 9000 2550 3640 iki 10

PN-2/24 24000 9000 2550 3840 iki 10

PN-2/24 26000 9000 2550 3940 iki 10
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Naujausi techniniai sprendimai puikiai atsispindi Suomijos kompanijos LOGSET gaminamose Titan serijos medvežėse.
Šešių modelių (4F, 5F, 5FP GT, 6F GT, 8F GT, 10F GT) nuo 10 iki 18 tonų keliamosios galios mašinos suteikia galimybę klientui pasirinkti jo 

poreikius atitinkančią medvežę.
Naujausi modeliai (Generation Two) – 5FP GT, 6F GT, 8F GT, 10F GT tęsia LOGSET firmos filosofiją – rūpintis technikos patikimumu. Naujos 

kartos modeliai pasižymi sekančiomis naujovėmis:
• Naujo dizaino variklio dangtis, pagamintas iš 5 mm plieno priekyje ir 2 mm plieno šonuose;
• Dėl naujo dizaino variklio dangčio – geresnis matomumas iš kabinos;
• Geresnis oro padavimas aušinimui;
• Ad Blue panaudojimas, leidžiantis sumažinti degalų sąnaudas;
• Stipresnis krovininio skyriaus rėmas;
• Nauja 5F GT centrinė jungtis.

Aukščiausia skandinaviška kokybė ir Premium klasės mazgai (NAF tandeminiai vežimėliai, Loglift manipuliatoriai, Sauer ir Rexroth hidrauli-
kos komponentai, Bosch elektronikos dalys). Ekonomiški, galingi ir draugiški aplinkai Sisu varikliai. Racionalaus dizaino, erdvi, puikiai išdėstytais 
valdymo elementais kabina. Žemai nuleisti langai užtikrina maksimalų matomumą visomis kryptimis, puiki kabinos garso izoliacija, automatinė 

klimato kontrolės sistema pagerina ergonomiką ir suteikia maksimaliai 
komfortišką darbo aplinką mašinos operatoriui.

• Moderni medvežės valdymo sistema Logset TOC (Total Opera-
tor Control):

• Visa informacija pateikiama viename LED monitoriuje;
• Paprasta variklio, transmisijos, hidraulinės sistemos darbinių 

parametrų, kuro sąnaudų kontrolė.
• Kiekvienam operatoriui priskiriamas individualus elektroninis 

USB raktas, leidžiantis nusistatyti individualius darbinius para-
metrus, kurie visuomet bus saugomi laikmenos atmintyje. Tai 
suteikia galimybę kontroliuoti kiekvieno operatoriaus darbą 
individualiai.

• Platus papildomos įrangos pasirinkimas („xenon“ žibintai, bul-
dozerio peilis, autonominis variklio/hidraulinio tepalo pašildy-
mas, vikšrai).

MEDVEŽĖS
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Medvežės modelis 4F 5F 5FP GT 6F GT 8F GT 10F GT

Svoris*,kg 13500 15500 16500 17000 17500 22000

Krovinio svoris, kg 10000 12000 12000 14000 15000 18000

Krovinio aikštelės plotas,m² 2,9/3,6 3,6/4,2/4,6 3,6/4,2/4,6 3,8/5,0 4,0/5,2 5,4/6,2

Krovinio aikštelės ilgis**, m 4,3 4,3 4,54 4,3/4,9 5,2 5,5/6,2

Ilgis A, mm 9130 9130 9660 9660/10260 10050/10650 11100/11800

Plotis B, mm 2460/2680 2640/2810 2640/2810 2780/2850/3100 2780/2850/3100 2990/3070

Aukštis C, mm 3740 3790 3790 3950/3750 3950/3750 3900/4100

Prošvaisa, mm 600 650 650 660 660 730

Variklio modelis Sisu 44 CWA Sisu 49 CWA Sisu 66 AWI Sisu 74 AWI Sisu 74 AWI Sisu 74 AWI

Variklio galia, kW/AG 108/147 125/170 140/190 150/204 179/243 205/279

Sukimo momentas, Nm 600 700 850 1000 1100 1150

Degalų bako talpa, l 205 205 205 205 205 240

Transmisijos tipas Hidrostatinė/mechaninė

Traukiamoji galia, kN 135 169 169 190 190 220

Standartas 710/40-22,5 710/45-26,5 710/45-26,5 710/45-26,5 710/45-26,5 750/55-26,5

Pasirinktinai 600/50-22,5 600/55-26,5 600/55-26,5 800/40-26,5 800/40-26,5  

Debitas/1000 sūkių/min, l/min 140 140 140 140 (180) 140 (180) 180

Hidraulinės alyvos talpa, l 175 175 175 175 175 175

Modelis Loglift 61 Loglift 71 Loglift 83 Loglift 91 Loglift 91 Loglift 111

Siekis, m 7,2/8,5/10 7,2/8,5/10 7,2/8,5/10 7,2/8,5/10 7,2/8,5/10 7,2/7,8/8,5/9,1/10

   *Medvežės svoris kinta priklausomai nuo pasirenkamos komplektacijos
**Standartinis ilgis
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Logset Titan medkirtės – efektyvi technika profesionaliems miško ruošos darbams.
Logset Titan medkirčių seriją sudaro šešios įvairių galingumų mašinos: 5H GT, 6H GT, 5HP GT, 6HP GT, 

8H GT, 10H.
Naujausi modeliai (Generation  Two) - 5H GT, 6H GT, 5HP GT, 6HP GT, 8H GT, 10H tęsia LOGSET firmos 

filosofiją – rūpintis technikos patikimumu. Naujos kartos modeliai pasižymi sekančiomis naujovėmis:
• naujo dizaino variklio dangtis, pagamintas iš 5 mm plieno storio priekyje ir 2 mm plieno storio 

šonuose;
• dėl naujo dizaino variklio dangčio – geresnis matomumas iš kabinos;
• geresnis oro padavimas aušinimui;
• Ad Blue panaudojimas, leidžiantis padidinti variklio galingumą;
• kabina gali būti atlenkiama į priekį-atgal ir į šonus (užsisakius kaip papildomą opciją);
• besisukanti kabina (papildoma opcija);
• 32 cm ilgesnė važiuoklė.

Taip pat Logset medkirtės pasižymi sekančiomis savybėmis:
• Aukščiausia skandinaviška kokybe.
• „SISU” varikliai pasižymi puikiomis galios charakteristikomis, 

ekonomiškumu, patvarumu.
• Puikiu manevringumu, traukiamąja galia ir didele prošvaisa.
• Elektroninis transmisijos ir variklio valdymas.
• Ergonomiška darbo vieta, geru darbiniu apšvietimu.
• Našiu darbu, saugumu, patrauklia kaina.
• Naujausių technikinių sprendimų dėka Logset Titan turi platų med-

kirčių galvučių pasirinkimą priklausomai nuo kliento poreikių. 
• Maksimalus kertamo medžio skersmuo 75 cm.
• Platus papildomos įrangos pasirinkimas („xenon“ žibintai, auto-

nominis variklio/hidraulinio tepalo pašildymas, vikšrai).

MEDKIRTĖS
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Medkirtės 5H GT 6H GT 5HP GT 6HP GT 8H GT 10H

Svoris, kg 14000 17000 15000 18000 19000 2200

Ilgis A, mm 6940 7180 7240 7520 7520 8310

Plotis B, mm 2480/2680/2780 2640/2930 2480/2680/2780 2640/2930 2810/2970 2990/3080

Aukštis C, mm 3860 3900 3860 3900 3900 4050

Prošvaisa D, mm 575 630 575 630 630 730

Variklio modelis Sisu 49 CWA Sisu 49 CWA Sisu 74 AWI Sisu 74 AWI Sisu 74 AWI Sisu 84 CTA

Galia, kW/AG 125/170 125/170 150/204 150/204 205/279 220/300

Sukimo momentas, Nm 700 700 1000 1000 1150 1300

Degalų talpa, l 500 500 520 520 520 800

Transmisijos tipas Hidrostatinė/mechaninė

Traukiamoji galia, kN 135 135 135 169 169 190

Priekiniai
600/50 - 22,5
710/40 - 22,5

600/55 - 26,5
710/45 - 26,5

600/50 - 22,5
710/40 - 22,5

600/55 - 26,5
710/45 - 26,5

600/55 - 26,5
710/45 - 26,5

 
750/55 - 26,5

Galiniai
600/65 - 34
700/55 - 34

600/65 - 34
700/55 - 34

600/65 - 34
700/55 - 34

600/65 - 34
700/55 - 34

600/65 - 34
700/55 - 34

 
700/70 - 34

Debitas/1000 sūkių/min, l/min 160 160 190 190 190+140 210+140

Hidraulinės alyvos talpa, l 200 200 200 200 280 300

Loglift L181V / L220V L200V L200V L200V L220V L280V

Pakėlimo momentas bruto, Nm 138/188 188 188 188 240 280

Ilgis, m 8,3/10/11 8,3/10/11 8,3/10/11 8,3/10/11 10,3 11

Pritaikomos pjovimo galvutės TH45, TH55, TH65 TH45, TH55, TH65 TH45, TH55, TH65 TH45, TH55, TH65 TH65, TH75 TH75
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GEA Farm Technologies įranga ir reikmenys pieno ūkiams

GEA Farm Technologies – tai kompanija, pateikianti inovacinius sprendimus ir sistemas pieno gamintojams visame pasaulyje. Ypatingas 
dėmesys kreipiamas į ateities ūkininkavimo suderinamumą su gamta ir ūkio efektyvumą.

GEA Farm Technologies melžimo filosofija: skatinti gyvuliui sveiką melžimą, tuo pačiu užtikrinant ir didelį patogumą įrangos savininkui! Jau 
daugiau kaip 80 metų puikiai pasaulyje žinoma, kaip lyderiaujanti bendrovė tiek techninės inovacijos, tiek įvairių technologijų sprendimu, tiek 
geros gyvulių higienos aspektais. Pagrindinis tikslas – suteikti galimybę gyvulininkystės ūkiams dirbti taupiai ir efektyviai, užtikrinant aukščiau-
sius standartus. GEA Farm Technologies tiekia visą gyvulininkystei reikalingą produktų įrangos gamą, kurią galima pritaikyti bet kokio dydžio 
ūkiui – nuo profesionalios melžimo, pieno šaldymo, šėrimo, sudėtingos fermų įrangos iki mėšlo ir srutų šalinimo sistemų.

GEA Farm Technologies naujovių įvairovė!

GEA DairyProQ – pirmasis pasaulyje intelektualaus melžimo vietos modulis, skirtas automatizuotam gyvulių melžimui. Tai pirmas 
pasaulyje, nepriklausomai dirbantis, visiškai automatizuotas melžimo vietos modulis. Ši išmanioji melžykla ne vien tik melžia, bet perima ir 
kitas operacijas: prasideda melžiklių uždėjimu, paruošia tešmenį melžimui, apjungia tarpinę dezinfekciją ir plovimą. Melžimo procesas vyksta 

nenutrūkstamai ir praktiškai nereikalauja žmogaus dalyvavimo, tačiau 
esant būtinybei galima patekti į zoną ir pasiekti norimą gyvulį. Modulis 
gali būti pritaikomas ir įrengiamas jau esamose melžimo aikštelėse: tiek 
karuselinėse, tiek standartinėse. Naujoji technologija padės padidinti 
laktacijų skaičių, išsaugoti galvijų sveikatą, nes tokiu būdu melžiamų 
karvių susirgimas mastitu yra daug mažesnis.

Privalumai:
• Novatoriškumas
• Visiškai automatizuotas melžimo procesas
• Kompleksinis melžimas viename modulyje
• Individualus kiekvieno melžimo aparato uždėjimas
• Galima įrengti ir esamose melžimo aikštelėse
• Manipuliatorius kiekvienoje melžimo vietoje
• Patogi techninė priežiūra

GYVULININKYSTĖS ĮRANGA IR REIKMENYS
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GEA DairyProView – inovacinė sveikatingumo ir rujos nustatymo sistema. Tai dar vienas GEA Farm Technologies kūrinys – kompiu-
terinė programa, kuri leidžia matyti visus melžimo procesus, vykstančius pavarymo takuose, melžimo aikštelėje bei stebėti, kaip atliekamas 
kiekvienas darbas ir kokioje jis stadijoje. Programa rodo, kur kuris galvijas yra konkrečiu metu, ką jis veikia (guli, vaikšto). Visų procesų kontrolė 
ir apžvalga leidžia efektyviau priimti valdymo sprendimus, pasiekti didesnio produktyvumo, gerinti logistiką. Programa gali būti įdiegta į kom-
piuterį arba mobilųjį telefoną.

Gyvulio buvimo vietos nustatymas ir elgsenos analizė
• Duomenų apdorojimas realiu laiku suteikia tikslią informaciją apie atskiro gyvulio specifinę elgseną
• Techninių komponentų veikimo kontrolė (pavyzdžiui: vakuumo siurblio, pieno šaldytuvo ir t. t.)
• Optimali visos fermos technologinio proceso kontrolė
• Gyvulių elgsenos analizė remiasi nepertraukiama gyvulio buvimo vietos kontrole: 
 ✓ praėjimo takuose praleistas laikas
 ✓ prie šėrimo tako praleistas laikas
 ✓ gulėjimo boksuose praleistas laikas

IQ – tai pirmasis pasaulyje keturių kamerų melžtuvas, individualiai melžiantis kiekvieną tešmens ketvirtį su pastoviu vakuumu. Jo re-
voliucinė keturių kamerų technologija užtikrina, kad visada bus pasiekiama aukščiausia pieno kokybė, didžiausias kiekis ir gera tešmens svei-
kata. Itin paprastai naudojamas! Lengvesnis pritvirtinimas, melžimas, techninė priežiūra. Pieno surinkimo kolektorius sukurtas taip, kad visiškai 
atitiktų karvės tešmens natūralią struktūrą. Melžtuvas yra padalintas į keturias nukreipiamąsias kameras. Pienas teka individualiai iš kiekvieno 
tešmens ketvirčio. Dėl kiekvienos kameros specialios konstrukcijos melžimo procesas tampa dar švelnesnis. IQ galima naudoti esant bet kokiai 
ūkyje nusistovėjusiai tvarkai. Automatinė vakuumo perjungimo sistema kiekvienam ketvirčiui aktyvuoja vakuumą tik tada, kada spenys pilnai 
uždaro melžiklio angą. 

IQ sistemoje vakuumo lygis išlieka stabilus, į ją nepatenka oras – tai eliminuoja pieno užteršimo tikimybę. Rezultatas: paprastas būdas išgau-
ti garantuotai švarų pieną. Ženkliai sumažinama mastito atsiradimo galimybė. 

GYVULININKYSTĖS ĮRANGA IR REIKMENYS
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Melžimo įranga
GEA Farm Technologies remiasi žmogaus, gyvulio ir įrengimų sąveika: gyvuliai yra melžiami švelniai ir sveikai – tai padeda užtikrinti unikali 

kintamojo žemo vakuumo lygio sistema. Užtikrinamas greitas, patogus ir efektyvus melžimas. Didžiausias dėmesys skiriamas maksimaliam žmo-
gaus ir gyvulio komfortui melžimo vietoje, tuo pačiu užtikrinant maksimalų pelną iš pienininkystės. 

Naudojant GEA Farm Technologies gaminius, galima visiškai pasikliauti jų saugumu ir patikimumu. Visų sistemų sprendimai yra sukurti taip, 
kad derintųsi vienas prie kito ir būtų lengvai keičiami tarpusavyje.

„AutoRotor“ melžimo karuselė – melžimo metu sukasi nenutrūkstamai, pastoviu greičiu. Pritaikyta vidutiniams ir stambiems ūkiams. Įran-
ga ženkliai sutrumpina absoliutųjį melžimo laiką, nes padidėja per vieną valandą pamelžiamų karvių skaičius. Mažai priežiūros reikalaujanti 
įranga užtikrina gerą veikimą ir ilgą tarnavimo laiką. Sandarus paviršius, atspari slydimui betoninė platforma su tvirta kojų atrama. Privalumai – 
kasdien galima naudoti 15 ar netgi 24 valandas, melžimo įrangos komponentai apsaugomi uždarame skyriuje.

„Eglutės“ tipo melžimo aikštelė – lankstus sprendimas mažiems ir vidutiniams ūkiams su galimybe išplėsti. Melžimo aikštelės užtikrina 
sklandų ir greitą melžimo procesą. Privalumai – gerai matomas gyvulys ir patogiai pasiekiamas tešmuo, platus gyvulių judėjimo takas – užtikri-
namas greitas pasikeitimas, duobės apsauginis kantas užtikrina operatoriaus saugumą.
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„Šonas prie šono“ tipo melžimo aikštelė – nesvarbu, koks bandos dydis, ši melžimo aikštelė iš kitų išsiskiria ekonomiškumu ir galimybe itin 
efektyviai dirbti. Populiarios tarp vidutines bei dideles bandas turinčių ūkių. Ji stabili, saugi tiek žmogui, tiek gyvuliams. Kompaktiškas dizainas 
užtikrina, kad nebus užimama daug vietos ir bus paprasta įrengti. Šio tipo melžimo aikštelė užtikrina didelę erdvę bet kurios veislės karvėms ir 
trumpesnį priėjimo atstumą prie gyvulio melžėjui. Privalumai – greitas gyvulių išleidimas, užtikrinamas didelis gyvulių pralaidumas.

„AutoTandem“ tipo melžimo aikštelė – daugiau komforto tiek gyvuliams, tiek operatoriui. Aikštelė rekomenduojama mažiems, šeimos 
ūkiams. Naudojant šią sistemą, nereikia laukti, kol bus pamelžtos sunkiai melžiamos karvės, lėtinančios procesą. AutoTandem melžimo aikšte-
lėse yra įdiegtos naujausios technologijos, solidi konstrukcija ir didelis automatizavimo lygis. Privalumai – optimali kiekvienos karvės apžiūra, 
individualūs melžimo laikai, galvijai neužspaudžia vienas kito – gardai atskiri, mažo triukšmingumo vartai, varomi vakuuminių cilindrų.

Modulinis melžimo robotas „MIone“ – kompiuterizuotas įrenginys atlieka visą melžimo procesą: priima, pamelžia ir išleidžia galviją. Galima 
pasiekti optimalų lankstumo lygį tiek plėtojant fermą, tiek planuojant asmeninį laiką. Karvės pačios nusprendžia, kada nori būti melžiamos, 
galima daugiau laiko skirti bandos reikalams ar kitai veiklai. Ši GEA Farm Technologies siūloma melžimo technologija užtikrina aukštą pieno 
kokybę ir aukštą komforto lygį karvėms. Privalumai – daugiaboksinės sistemos principas: lengvas melžimo boksų praplėtimas nuo 1 iki 5 vietų, 
su ta pačia viena melžtuvų uždėjimo ranka.
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Pieno aušinimo įranga
GEA Farm Technologies pieno aušintuvai yra aukščiausios kokybės. Gaminami įvairiausių dydžių ir talpų pieno aušintuvai gali būti pritaikyti 

prie įvairiausių sąlygų. Šaldymo įrenginys leidžia Jums ekonomiškai išnaudoti aušintuvą. Dėl tobulos konstrukcijos ir lygaus vidinio paviršiaus 
juos lengva ir patogu išvalyti. 

TCool šaldytuvas – didelio pieno gamybos pelningumo užtikrinimas! Dėl patikimo aušinimo ir šaldytuvo plovimo koncepcijos, įskaitant 
ir kitus faktorius, turinčius įtakos aukštos kokybės rezervuarams, galima sutaupyti išlaidų kaip tik ten, kur jos didžiausios. TCool šaldytuvai yra 
optimalaus dizaino, aušinimo įrenginiai – gerų eksploatacinių savybių. Taip pat būdinga itin pažangi šaldytuvo plovimo technologija. Valdymo 
skyde (Expert control) galima stebėti įvairius veiksnius, taip užtikrinant idealią higieną ir sumažinant išlaidas. Galima visiškai pasikliauti kokybe 
ir būti tikram, kad bus išlaikomos geriausios pieno savybės.

Patentuota skaitmeninė pieno matavimo sistema suteikia galimybę automatiškai išmatuoti šaldomo pieno kiekį. Šis įtaisas yra patvirtintas 
įvairių standartus tikrinančių agentūrų Europos Sąjungoje ir kitose pasaulio šalyse. Patogus ir lengvai suprantamas valdymas dar labiau palen-
gvina naudojimą: šaldytuvo plovimo programos sureguliuojamos taip, kad atitiktų įvairias įstatymų nustatytas higienos normas. 

Vcool – tai uždaros konstrukcijos rezervuarai, sukonstruoti kaip vertikalūs cilindrai su sferiniu dugnu, kad užtikrintų pilną pieno išleidimą. 
Rezervuaras pagamintas iš nerūdijančio plieno, atitinkančio standarto EN 1.4301 – AISI 304 reikalavimus. Tiek vidinis, tiek išorinis rezervuaro 
indai pagaminti iš 2.0mm nerūdijančio plieno lakštų. Tarp vidinio rezervuaro indo ir tarp išorinio apvalkalo yra 100mm storio ozoną neardančių 
poliuretano putų izoliacinis sluoksnis. 

Šaldymo procesas užtikrinamas specialių išgarintojų pagalba. Sferinis rezervuaro dugnas, tai didžiulis šaldymo paviršius. Taip pat išgarintojai 
sumontuoti apatinėje (50 cm.) rezervuaro šoninėje sienoje. Abu šaldymo paviršiai užtikrina, kad 5000 ltr. pieno atšaldoma nuo 18°C iki 4°C per 
3val. nuo pieno padavimo pradžios. Išgarintojo konstrukcija leidžia naudoti tiek tiesioginį šaldymo agentą, tiek vandens/etilenglikolio mišinį.
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Talpa, l Išorinis 
skersmuo Ø, mm Aukštis, mm Aukštis (su nuorinimo 

linija), mm

15000 3000 3450 3680

20000 3000 4260 4490 

25000 3000 5072 5302 

30000 3000 5900 6130

35000 3000 6700 6930
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Plokštelinis šilumokaitis pienui aušinti
Plokštelinis šilumokaitis – tai pirminio pieno atšaldymo sistema, panaudojanti šilumą iš ką tik pamelžto filtruoto pieno ir ją perduodanti van-

deniui. Užtikrinus, kad į plokštelinį šaldytuvą paduodamo vandens debitas 1,5 karto didesnis už paduodamo šilto pieno debitą, atvėsinto pieno 
temperatūra bus 3° C aukštesnė, lyginant su paduodamu aušinimo vandeniu. Pašildytas vanduo panaudojamas technologinėms reikmėms (pvz. 
galvijų girdymui). Po pirminio atšaldymo pienas nukreipiamas į galutinį šaldytuvą ir atšaldomas iki nustatytos saugojimo temperatūros. Plokš-
telinis šilumokaitis yra tvirtos konstrukcijos. Universalus sistemos montavimas: ant sienos arba ant grindų. Šilumokaičio plokštelės pagamintos 
iš nerūdijančio plieno, atsparios chloro junginiams bei aukštam slėgiui. Lengvai išvalomas. Sistemos našumas: nuo 1000 litrų iki 15000 litrų pra-
tekančio pieno per valandą. Naudojant plokštelinį šilumokaitį sutrumpėja pieno šaldymas šaldytuve, taupoma elektros energija, geresnė pieno 
kokybė ir aukštesnis pieno termostabilumas. 

Rekuperacinė sistema
Protingas taupymas: pašalinkite šiluminę energiją iš pieno ir ją dar kartą panaudokite. Rekuperacinės sistemos atimdamos šilumą iš pieno 

atšaldymo proceso metu pašildo vandenį iki 50°–60° temperatūros. Vandens pašildymas prasideda praėjus kelioms minutėms po šaldymo pro-
ceso pradžios. Naudojamos vandens talpos nuo 100 litrų iki 500 litrų.

Talpų universalus montavimas ant sienos arba ant grindų. Naudojant rekuperacinę sistemą sumažinama aplinkos temperatūra kompresorių 
stovėjimo vietoje, efektyvesnis šaldymo procesas. Sutrumpėja pieno atšaldymo procesas, pagerinama pieno kokybė, taupoma elektros energija.

Šiltas vanduo – be papildomų išlaidų! 
Protingas taupymas: pašalinkite šiluminę energiją iš pieno ir ją dar kartą panaudokite. Rekuperacinės sistemos atimdamos šilumą iš pieno 

atšaldymo proceso metu pašildo vandenį iki 50°–60° temperatūros. Vandens pašildymas prasideda praėjus kelioms minutėms po šaldymo pro-
ceso pradžios. Naudojamos vandens talpos nuo 100 litrų iki 500 litrų. 

Talpų universalus montavimas ant sienos arba ant grindų. Naudojant rekuperacinę sistemą sumažinama aplinkos temperatūra kompresorių 
stovėjimo vietoje, efektyvesnis šaldymo procesas. Sutrumpėja pieno atšaldymo procesas, pagerinama pieno kokybė, taupoma elektros energija.
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Tvartų įranga
Automatiniai šepečiai karvėms
Karvės turi poreikį kasytis, tokiu būdu jos valosi nuo parazitų. Šepečiai taip pat masažuoja, stimuliuoja ir sužadina kraujo apytaką, todėl 

galvijai tampa ramesni. Automatinių šepečių panaudojimas pagerina karvių savijautą ir tuo sudaro pagrindą didesniems primilžiams. Specialus 
šepečių išsidėstymas palengvina kailio išsivalymą. Šepečiai sukasi į kiekvieną pusę ir beveik visais kampais, todėl pasiekia visas galvijo kūno 
dalis. Išvengiama problemos su galvijų užšokimu. Šepečio matmenys: 50 x 100 cm, svoris 80 kg, galia 0,37 kW. Yra apsauginis išjungimas.

Dirbtinis vėdinimas – ventiliatoriai
Karvės patiria šiluminį stresą tvarte oro temperatūrai pakilus virš 20 °C. Jos tampa tingios, mažiau ėda, sunkiai kvėpuoja – taip gyvuliai siekia 

sumažinti savo kūno temperatūrą. Temperatūrai pasiekus 30 °C, gyvuliai suėda iki 1,5 karto mažiau pašarų (sausa masė) ir paros primilžis krinta 
3–5 litrais. Siekiant išvengti ekonominių nuostolių ir atlikti papildomą tvartų vėsinimą, rekomenduojama naudoti cirkuliacinius ventiliatorius. 
Tai efektyvūs, ekonomiški įrenginiai. Našumas nuo 15500 iki 44000 m3/val. Ventiliatorių elektros variklių galingumai – nuo 0,37 kW iki 1,1 kW.

Natūralus vėdinimas – užuolaidos
Užuolaidos gali būti suvyniojamos arba sulankstomos. Suvyniojamos užuolaidos esant sistemos atidarymo pozicijai susukamos ant vamz-

džio. Ventiliacinių užuolaidų valdymo sistemų tipai gali būti: rankiniai ir elektriniai. Pagal pageidavimus, kaip papildoma komplektacija, ven-
tiliacinių angų uždengimui gali būti naudojamas tiek apsauginis tinklas nuo vėjo, tiek apsauginis tinklas nuo paukščių. Naudojant užuolaidas 
pasiekiamas optimalus tvarto higienos užtikrinimas, pagerinamas karvių sveikatingumas. Galimos užuolaidų medžiagų spalvos: žalia, pilka bei 
peršviečiama.

LUMITHERM – tai unikali ventiliacijos sistema, užtikrina šviežio oro padavimą bei pasižyminti geromis šilumos izoliacinės savybėmis. Ven-
tiliacinė sistema sudaryta iš atskirų pripučiamų permatomų sekcijų. Šviesa vaidina labai svarbų vaidmenį pieno gamybos procese. Siekiant 
užtikrinti karvių vaisingumą, būtina, kad tvarte per parą būtų 16 val. pakankamo apšvietimo. Ventiliacinės angos aukštis nuo 90 cm iki 300 cm.

Grandininis skreperis
Unikalus ratas ir specialiai pagaminta 13 mm grandinė – svarbūs elementai, reikalingi ilgai trunkančiam darbui su maksimalia apkrova. 

Techninės priežiūros nereikalaujantis grandinės įtempimo mechanizmas ir reguliuojamos apsaugos nuo perkrovos įtaisas dar labiau pailgina 
tarnavimo laiką. Paprastas programuojamas valdymas užtikrina, kad bus sutaupyta daug darbo, taip pat sistema veiks 24 valandas per parą. Ga-
lima naudoti iki 100 metrų ilgio takuose. Pakeičiami plieniniai sparnai gali būti montuojami arba ant 16° skreperio, arba ant V formos skreperio. 
Didelis skreperio svoris užtikrina gerą kontaktą su grindimis ir geras valymo charakteristikas. Siūloma naudoti kada yra daugiau šiaudų ir jie yra 
nesmulkinami, taip pat kai pašaras yra duodamas nesmulkintas.

Trosinis HOULE skreperis
Dėl tvirtos konstrukcijos skreperis gerai sukimba su valomu paviršiumi ir taip užtikrinami itin geri betoninių ar guminių dangų valymo re-

zultatai. Dėl reduktoriaus būgno vienasluoksnio apvyniojimo užtikrinama ilga troso tarnavimo trukmė. Varančiųjų ratukų korpusas atviras – taip 
užtikrinamas savaiminis apsivalymas. Dideli ratukai. Yra pakietintas troso kreipiklis, kuris užtikrina tikslų troso judėjimo tiesumą. Integruota troso 
įtempimo svirtimi galima lengvai pakeisti troso įtempimo lygį. Keičiamos plieninės arba uretano valymo plokštės padeda sumažinti techninio 
aptarnavimo išlaidas. Paprastas naudojimas, lengvai programuojami valdymo skydai. Gaminį galima naudoti 24 valandas per parą. Galimas 
tako ilgis – iki 180 m. Skreperio tylumas, švarus, sausas veikimas, kliūčių aptikimo sistema užtikrina didelį patogumą ir karvių saugumą. Siūloma 
naudoti, kada nėra daug šiaudų ir pašaras ūkyje yra smulkinamas.
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Šėrimo robotai Mix Feeder
Pilnai automatizuota pašarų išdalinimo sistema, kuri patikimai sumaišo ir individualiai dalina pašarus visą parą Jūsų galvijų tvarte. Mix Fee-

der – atlieka savo užduotis tiksliai ir ramiai, tad Jums belieka tiesiog retkarčiais patikrinti ar sotūs Jūsų galvijai. Priklausomai nuo kompiuterinės 
programos nurodymų Mix Feeder prie siloso pakrovimo vietos pasveria pašaro komponentus, reikalingus pagal šėrimą atskirai galvijų grupei. 
Supylus visus komponentus vyksta maišymo procesas ir pašaras paskirstomas atskiroms galvijų grupėms. Taip paprasta pasiekti, kad karvės būtų 
patenkintos – visada šviežias paruoštas mišinys.

Girdyklos
Vanduo – tai šaltinis pieno gamybai. Pieno sudėtyje yra ne mažiau kaip 87% vandens. Norint pagaminti 1 litrą pieno, karvė turi išgerti ne 

mažiau kaip 3 litrus vandens. Dažnai mes praleidžiame daug laiko sudarydami šėrimo racionus, juos analizuodami, bet  pamirštame, kokį van-
denį geria karvė: jo temperatūrą, švarumą, bakterinį užterštumą, pašarų likučius. Watermaster girdyklos – tvirtos, didelio našumo, izoliuojančios 
konstrukcijos, lengvai išvalomos, su galimybe pašildyti vandenį. 

Karvių fiksavimo sistema
Tai unikali sistema, turinti specialios konstrukcijos keičiamų pozicijų karvių kaklo fiksavimo zonos ribotuvą. Ši karvių fiksavimo sistema labai 

patogi naudojimui. Tvirta ir ilgaamžė konstrukcija, platesnė ir komfortiška šėrimo zona atskirai karvei. Tylesnis veikimas sumažina stresą tvarte. 
Galimos fiksavimo funkcijos: atskiros karvės paleidimas, kai likusios užfiksuotos, atskiros karvės užfiksavimas, kai likusios paleidžiamos ir fiksavi-
mo sistemos užblokavimas, kai karvėms neleidžiama prieiti prie šėrimo tako. Suklupusi karvė gali pati ištraukti galvą.

Karvių pavarymo įrengimas prieš melžiminėje aikštelėje
Šis įrengimas dirba kaip karvių varovas į melžimo aikštelę, kai yra įrengta speciali palaukimo vieta. Pavarovas gali būti ir su papildo-

ma funkcija, tai yra nuvalymo sistema, kai grįždamas pavarovas nuvalo nuo palaukimo aikštelės susikaupusi mėšlą. Naudojant šį įrengimą 
pagerinamas karvių komfortas, sumažinimas stresas prieš melžiminėje aikštelėje. Labai patogi, saugi, paprasta sistemos eksploatacija, su 
galimybe pritaikyti prie bet kokio tipo melžimo aikštelės. Sumažinamas krūvis fermos darbuotojams. Naudojant papildomą funkciją – mėšlo 
nuvalymą yra pasiekiama geresnė higiena, didesnis melžimo aikštelių našumas.
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HOULE mėšlo ir srutų šalinimo technika
Srutų siurbliai
Su aukščiausios kokybės sraigtu, Agi-Pompe užtikrina geriausias darbo savybes. Šiaudų pjaustymo propeleris supjausto šiaudų turinį ir taip 

pagerina ir pagreitina išpumpavimą į laikymo vietą. Aukščiausios kokybės suvirintas plieninis siurblio korpusas ir sraigtas. Aukštos kokybės dalys 
užtikrina ilgą tarnavimo laiką. Guolio korpusas apsaugotas automatine tepimo sistema ir tai pailgina tarnavimo laiką. Kruopštus, greitas mai-
šymas plačiame plote. Didelis greitis – efektyvesnis maišymas. Prieduobės gylis iki 6,45 m, pumpavimo aukštis iki 20 m, našumas iki 255 m3/h, 
elektros variklio galingumas nuo 7,5 kW iki 30 kW. Didelis įvairaus našumo modelių pasirinkimas.

Lagūnų maišyklės su srutų pakrovimu į srutvežį.
Tai mobilios prie traktoriaus tritaškės pakabinimo sistemos prikabinamos maišyklės. Minimali traktoriaus galia – 90 AG. Atsparūs braižymui 

siurblio korpusas ir įsiurbimo peiliai – galima siurbti mėšlą su smėliu. Varančio veleno apsisukimų skaičius 540 per minutę, lagūnos gylis iki 
6,62 m, maišymo spindulys iki 35 m, našumas nuo 82 iki 127 m3/min. Pakrovimo į srutvežį sistema, savaime nusivalančios mentės su keičiamos 
krypties pjaustymo peiliais ir keičiamos krypties maišymo antgalis. Automatinė tepimo sistema. Galimybė transportuoti didesniu atstumu su 
specialiu vežimėliu ant ratų.

Rezervuarų maišyklė
Yra skirtos tiek antžeminiams, tiek į žemę įmontuotiems rezervuarams maišyti. Galimas tvirtinimas: stacionarus ir jungiamas prie traktoriaus 

hidraulinės sistemos. Reikalingas minimalus traktoriaus galingumas 120 AG. Varančio veleno apsisukimų skaičius 540 per minutę arba 1000 ap-
sisukimų per minutę, našumas iki 666 m3/min., pumpavimo aukštis iki 19 m. Keičiamos krypties šiaudų pjaustymo propeleris, įsiurbimo turbina 
su pjaustymo peiliais. Automatinė tepimo sistema.

Mėšlo pašalinimo robotas
Skirtas grotelinių grindų tvarto valymui iki 200 karvių. Programuojamas darbo režimas, galimybė dirbti iki 19 h per parą. Labai paslankus, 

posūkiams reikalinga minimali erdvė, įveikia net 15% įkalnę. Išvalomi ir skersiniai karvių praėjimo takai. 4 m/min. nedidelis judėjimo greitis opti-
maliai atitinka karvių elgseną. Pagerinamas tvarto mikroklimatas, sumažėja infekciniai kanopų susirgimai, švaresnės karvės, aukštesnės kokybės 
pienas. Minimalios eksploatacijos išlaidos. Galimi roboto pločiai: 1,40 m; 1,70 m; 2,00 m. Kadangi nedidelis aukštis 550 mm, tai leidžia lengvai 
pravažiuoti pro tvarto skiriamuosius vartelius.

Sync² modulinis stūmoklinis siurblys
Tirštų srutų transportavimas labai ilgais atstumais išlaikant pastovų debitą. SYNC² - tvirtos konstrukcijos kompaktiškas įrengimas, reikalau-

jantis mažo poreikio elektros. Rekomenduojama naudoti kaip maitinimo siurblį seperavimo sistemoms. Šis siurblys – tai daugiau kaip 25 metų 
praktinių bandymų rezultatas hidraulinėje technologijoje. 

Privalumai:
• Reikalinga mažo galingumo varančioji hidraulinė stotelė.
• Tūrinis siurblys su skirtingo diametro cilindrais pasiekia iki 6,5 atm. slėgį transportavimo linijoje. 
• Du atskiri hidrauliniai cilindrai užtikrina pastovų transportuojamo agento debitą. 
• Oro atskyrimo vožtuvas ant kiekvieno cilindro. 
• Kompaktinė konstrukcija su įleidimo – išleidimo sklendėmis po atskiru cilindru. 
• 150 mm (6’’) skersmens slėgiminė linija.
• Daugiafunkcinės durelės: lengvam įrangos valymui ir techniniam aptarnavimui.
• Patogus priėjimas prie cilindrų.
Srutų seperatoriai
Atskiria skystąją frakciją nuo tirštosios. Skystąją frakciją patogu išlaistyti ant žalienų, nes nėra tirštų mėšlo dalelių, todėl nenudeginami auga-

lai. Reikalinga mažiau talpų skystajai srutų frakcijai laikyti. Ši frakcija neturi specifinio kvapo. Tirštoji srutų frakcija naudojama komposto, biodujų 
gamybai, taip pat tinka pakartotiniam karvių kreikimui. Seperatoriai būna dviejų arba penkių pakopų ir pasiekiama sausų medžiagų koncentra-
cija nuo 22% iki 30%, našumas nuo 2 iki 20 m3/h. Galingumas nuo 2 kW iki 4,5 kW, o būgnų apsisukimų greitis nuo 5 iki 8 apsisukimų per minutę.

GYVULININKYSTĖS ĮRANGA IR REIKMENYS
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Veršelių šėrimo įranga
Veršeliai maitinami automatine šėrimo įranga, kontroliuojama kompiuterio. Naudojant kompiuteriu valdomą automatinę GEA Farm Techno-

logies veršelių šėrimo įrangą, galima saugiai jais rūpintis visą parą. Pirmosios valandos yra svarbiausios. Automatiniai veršelių šėrimo automatai 
užtikrina, kad kasdienis šėrimas taps lengvesnis, sumažės įvairių kasdienių darbų, reikalingų auginant veršelius. Specialios stebėjimo funkcijos 
suteikia galimybę valdyti visus svarbius duomenis nuo pat veršelio gimimo. 

GEA Farm Technologies siūlo veršelių šėrimo įrangą atskiroje nuo sistemos komplektacijoje, taip pat su galimybe sujungti su DairyPlan C21 
programine įranga. Individualus šėrimas – tai svarbiausias aspektas, siekiant šiuolaikiškai auginti veršelius. Privalumai: taupantis laiką veršelių 
auginimas, sveikas veršelio augimas, optimalus tinklas tarp šėrimo įrangos ir kompiuterio, 1–4 šėrimo boksai šėrimui per čiulptuką, kintamos 
sudėties pieno milteliai arba pieno mišinys, kruopštus maišymas siekiant išgauti tolygią miltelių masę, kompaktiškas karščio apytakos įtaisas ir 
šildytuvas su nustatyta minimalia temperatūra užtikrina, kad veršeliams bus tiekiamas tinkamos temperatūros produktas, papildomai pasiren-
kamas apsaugos nuo musių paketas, papildomai pasirenkamas priedų dozatorius, efektyvus automatinis valymas.

Milk Buggy – pieno vežimėlis veršeliams
Šis vežimėlis skirtas greito pieno paruošimui ir transportavimui. Dėka pieno proporcijų kontrolės ir reikiamos girdomo pieno temperatūros 

veršeliai auga daug sveikesni. Galimos net keturios įrangos versijos: vežimėlis pieno transportavimui, vežimėlis su maišykle (dėl pieno miltelių), 
vežimėlis su pašildytoju ir vežimėlis su visais papildomais įrengimais. Gaminami 100 arba 180 litrų talpos pieno vežimėliai gali būti įrengti su 
paskirstymo siurbliu ir paskirstymo antgaliu. Kiekvieno vežimėlio modelis gali būti komplektuojamas su dangčiu, o tai padeda išvengti pieno 
išlaistymo transportavimo metu bei sumažinami šilumos netekimo nuostoliai. Didesni negu kitų gamintojų ratai, plati jų bazė suteikia galimybę 
lengvai važiuoti nelygiu paviršiumi. Dėl dvigubo šildytuvo galingumo pienas daug greičiau pašildomas. Pienas niekada neprisvils dėl unikalaus 
netiesioginio šilumos perdavimo per vandens vonią. Didelio spindulio dugnas leidžia vėžimėlį lengvai ir patogiai išvalyti. Per žemiausiame taške 
esantį išleidimo vamzdį talpa pilnai ištuštinama, nelieka pieno likučių.

DairyFeed J 1000
Ankstyvas koncentruoto pašaro naudojimas pagreitina jaunų veršelių augimą. Taip galima daug anksčiau pakeisti veršelių šėrimui nau-

dojamą pieną, ypač didinantį šėrimui skirtas išlaidas. Koncentruoto šėrimo sistema DairyFeed J 1000 – tai puikus veršelių šėrimo įrenginių 
praplėtimas. Sujungus su programine įranga, galima užtikrinti tikslų koncentrato paskirstymą kiekvienam veršeliui. Koncentruotas pašaras tie-
kiamas iš 110 litrų rezervuaro į tikslaus kiekio dozatorius. Šviesos davikliu valdoma ir reguliuojama pašaro apimtis – taip užtikrinama, kad naujas 
rezervuaro užpildymas įvyks tik visiškai ištuštinus nerūdijančio plieno lėkštę. Nukrypimai nuo pašaro suėdimo normų yra greitai pastebimi – taip 
sumažėja infekcijų pavojus visoje kaimenėje. Šiuo būdu koncentruoto pašaro sunaudojimo rodikliai gali būti panaudojami planuojant skysto 
pašaro tiekimą.

UV Pure – veršeliams skirto pieno pasterizavimas
Bakterijų sunaikinimas, panaudojant ultravioletinius spindulius! 
Pienas, naudojamas veršelių šėrimui, UV Pure sistemos dėka išnaudojamas daug efektyviau. Pienas paveiktas ultravioletinių spindulių nebe-

turi nepageidaujamų patogeninių mikroorganizmų. Tai technologija, pasižyminti paprastu naudojimu, reikalaujanti mažiau energijos ir taupanti 
laiką. Naudojant UV Pure piene išsaugomi imunoglobulinai, padidinamas vitamino D kiekis, nepaveikiami A, B6, B12, C vitaminai, nesumažina-
mas piene esančio kalcio tirpstamumas. Pilnai automatizuotas ir lengvai valdomas UV Pure turi galimybę prisijungti prie automatinės veršelių 
girdimo sistemos. 
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Higienos ir gyvulininkystės prekės

GEA Farm Technologies siūlo platų prekių melžimo įrangos, gyvulių, patalpų ir personalo higienos bei gyvulininkystės prekių 
asortimentą.

GYVULININKYSTĖS ĮRANGA IR REIKMENYS

Melžimo ir pieno aušinimo įrangos plovikliai ir pagalbinės priemonės
Aukščiausios kokybės šarminiai ir rūgštiniai plovikliai CircoSuper (minkštam ir 
vidutinio kietumo vandeniui) ir CircoTop (kietam, geležingam, buferingam van-
deniui) užtikrina efektyvų plovimą ir yra saugūs įrangos komponentams. GEA 
Farm Technologies taip pat siūlo specialiąsias priemones melžimo įrangos vidinių 
paviršių nukalkinimui, vandens kokybės pagerinimui vandens žiedo siurbliuose.

Patalpų priežiūros ir dezinfekcijos priemonės
Profesionaliosios patalpų ir paviršių plovimo ir dezinfekcijos priemonės AgroClair M ir 
AgroClair SFM skirtos įvairių vandeniui atsparių paviršių (grindų, sienų, metalinių kons-
trukcijų, inventoriaus) plovimui. Tinka plovimui rankomis ir naudoti aukšto slėgio plovi-
mo įrangoje. Saugios nikeliuotiems, chromuotiems paviršiams.

Gyvulių higienos prekės
Tešmens plovikliai ir putos kokybiškam tešmens paruošimui prieš melžimą: LuxPré 
(jodo pagrindu), SensoPré (chlorheksidino pagrindu), DermaPré F (pieno r. pagrin-
du) ir OxyCidePré (aktyvizuotas vandenilio peroksidas). 
Daugkartines, iki 300 kartų panaudojamas pašluostes Dermatex ir vienkartines pa-
šluostes bei servetėles galima naudoti tiek sausam, tiek drėgnam tešmens valymui.

Personalo higienos priemonės
DomoMild ir DomoUltra – skysti losjonai rankų ir kūno higienai, sudėtyje turintys drėki-
namųjų ir minkštinamųjų medžiagų. Gerai pašalina nešvarumus nuo rankų.
DomoWash PE – profesionalaus naudojimo skalbiamieji milteliai, skirti darbo rūbų ir 
daugkartinių tešmens pašluosčių skalbimui. Skalbiant 60oC temperatūroje, pasižymi 
dezinfekcinėmis savybėmis.

Vilgikliai spenių apdorojimui po melžimo:
LuxDip 50B - barjerinis, 5000ppm jodo, turi glicerino, lanolino, alantoino, alavijo, 
propilenglikolio, PVP.
SalvoDip B - barjerinis, pieno rūgšties pagrindu, turi glicerino, lanolino, alantoino, 
alavijo, propilenglikolio, PVP.
SensoDip 50 – spenių kondicionierius chlorheksidino pagrindu, turi glicerino, la-
nolino.
SensoSpray 50 – purškiama priemonė chlorheksidino pagrindu.

Pašariniai priedai 
Feed Plus linijos produktai užkerta kelią tokiems gyvulių metabolizmo sutrikimams kaip 
viduriavimas, ketozė, acidozė, parezė po apsiveršiavimo ir kt. Šie priedai taip pat  leidžia 
išvengti gyvulių medžiagų apykaitos sutrikimų ar kitų susijusių ligų bei palengvina jų 
gydymą. Gamybai naudojami farmaciniai ir pašariniai komponentai užtikrina aukščiau-
sią kokybę ir efektyvumą patvirtintą praktikoje.

Nagų priežiūros ir dezinfekcijos priemonės
PediCuRx kompleksas sudarytas iš dviejų nagų vonelių, kurioms skirta pirminio 
plovimo priemonė PedicoPré ir dezinfekcinė priemonė PedicoSan. Prieš melžimą 
karvės praeina pro voneles, pirmojoje nuo nagų nuplaunami nešvarumai, o antro-
joje – nagos padengiamos dezinfekciniu tirpalu (sudėtyje neturinčiu vario sulfato 
ir sunkiųjų metalų).
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UŽRAŠAMS
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Trakai

Elektrėnai

Jonava 

Kėdainiai 

Raseiniai 

Kaišiadorys

Šilalė 

Gargždai 

Tauragė 

Šilutė 

Joniškis 

Telšiai 

Mažeikiai 

Radviliškis 

Plungė 

Rietavas 

Utena

Rokiškis 

Ukmergė 

Biržai

Marijampolė 

Kazlų 
Rūda 

Vilkaviškis 

Alytus 

Druskininkai

Palanga 

Kretinga 

Pagėgiai

Kalvarija

Skuodas
Naujoji 
Akmenė

Kelmė

Jurbarkas

Šakiai

Prienai

Širvintos

Lazdijai

Varėna

Šalčininkai

Švenčionys

Ignalina

Zarasai

Molėtai

Anykščiai

Kupiškis

Pasvalys

Pakruojis

Birštonas VILNIUS

KAUNAS 

ŠIAULIAI 

PANEVĖŽYS 

KLAIPĖDA 

+370 686 30477 

+370 686 73739 

+370 614 20756 

+370 611 34964 

+370 626 19576 

+370 619 56295 

TECHNIKOS ATSTOVAI REGIONAMS 

Pardavimo vadovas. Atstovas Panevėžio ir Utenos apskrityse.
+370 686 30477 
Jurijus.Caikinas@zemtiekimas.lt

Pardavimo vadybininkas. Atstovas Klaipėdos ir Tauragės apskrityse.
+370 611 34964 
Kestutis.Balasaitis@zemtiekimas.lt

Pardavimo vadybininkas. Atstovas Šiaulių ir Telšių apskrityse.
+370 686 73739 
Vidmantas.Jeskevicius@zemtiekimas.lt

Pardavimo vadybininkas. Atstovas Alytaus ir Marijampolės 
apskrityse, Prienų ir Birštono rajonuose.
+370 619 56295 
Nerijus.Lekesys@zemtiekimas.lt

Pardavimo vadybininkas. Atstovas Kauno apskrityje, Ukmergės, 
Širvintų ir Šakių rajonuose.
+ 370 682 18997 
Andrius.Pavilonis@zemtiekimas.lt

Pardavimo vadybininkas. Atstovas Švenčionių, Vilnius, Trakų, 
Šalčininkų ir Kaišiadorių rajonuose.
+370 626 19576 
Mindaugas.Cironka@zemtiekimas.lt 

Pardavimo vadybininkas. Atstovas Pagėgių, Šilutės, Klaipėdos, 
Kretingos, Palangos, Skuodo, Mažeikių rajonuose.
+370 614 20756 
Dovydas.Petrosius@zemtiekimas.lt
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UAB BIRŽŲ ŽEMTIEKIMAS
Tiekimo g. 4, LT-41128 Biržai, Lietuva
Tel. (8 450) 31 383 
Faksas (8 450) 31 484 
El. paštas: info@zemtiekimas.lt    www.zemtiekimas.lt

KAUNO PADALINYS:
9-ojo Forto g. 47, LT-48100 Kaunas, Lietuva
Mob. tel. 8 612 62 005

ATSARGINIŲ DETALIŲ SANDĖLIS:
Tel. 8 450 34753
Mob. tel. 8 698 29440, el. paštas: Saulius.Povilonis@zemtiekimas.lt
Mob. tel. 8 612 91245, el. paštas: Vaidotas.Dyra@zemtiekimas.lt 

TECHNIKOS SERVISAS:
Mob. tel. 8 698 76047, el. paštas: servisas@zemtiekimas.lt
 
GYVULININKYSTĖS ĮRANGOS PADALINYS:
Mob. tel. 8 615 53008, el. paštas: Laisvunas.Ausra@zemtiekimas.lt
 
Gyvulininkystės įrangos servisas:
Mob. tel. 8 616 50555
El. paštas: geaservisas@zemtiekimas.lt
 
ELEKTRONINĖ PARDUOTUVĖ 
www.ezemtiekimas.lt
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