
 
       

                                                      
 
 
 
 
Gerbiamieji, 
 

Biržų žemtiekimo komanda kartu su Medicinos banku džiaugiasi galėdami Jums pasiūlyti 
įsigyti naują Vokietijos kompanijos DEUTZ-FAHR C9000-osios serijos kombainą C9206TS. 

 

TIK DABAR KAINA 182 171 Eur + PVM 
 

Naujasis kombainas –  
geresnis nei bet kada! 
 

6 cilindrų, 24 vožtuvų dyzelinis variklis su ComonRail 
maitinimo sistema; 
Vardinė galia 267 kW / 363 AG (ECE R120); 
Didžiausia galia 290 kW / 395 AG (ECE R120); 
Trubo separatorius (TS), skersmuo 590 mm, plotas 0,97 m2, 
5-ios nustatymo padėtys nuo 25 iki 65 mm; 
Ventiliatoriaus sūkiai 480-980 aps./min.; 
Kratiklių skaičius / kaskados – 6 vnt. / 4; 
Kratiklių plotas – 6,70 m2; 
Sietų skaičius – 2 vnt.; 
Sietų plotas – 8,80 m2; 
Šiaudų smulkintuvo eilių skaičius – 4 vnt.; 
Grūdų bunkerio talpa – 9500 l; 
Iškrovimo sraigės ilgis – 6 m; 
Iškrovimo sraigės naįšumas – 90 l/s; 
4-ių pavarų hidrostatinė transmisija; 
Greitis – 0-30 km/h; 
Masė be pjaunamosios ir smulkintuvo – 10 570 kg; 
Valdymo kompiuteris CCM su integruotomis informacinėmis ir darbinėmis funkcijomis; 
Elektrinis sietų reguliavimas; 
7,5 m pločio Biso Vario pjanamoji su automatiniu aukščio ir reljefo kopijavimu; 
Elektrohidraulinis lenktuvų kampo nustatymas; 
Dešinės ir kairės pusės aktyvieji hidrauliniai rapsų skyrikliai. 
 

 

 

Norite įsigyti šį kombainą? 
*Pasinaudojus Medicinos banko siūloma lizingo paslauga tai padaryti visai paprasta: 
 

 Pradinė įmoka – nuo 5 % perkamos žemės ūkio technikos kainos.  

 Lizingo terminas – iki 72 mėn.  
 Sutarties parengimo mokestis – nuo 0,5 % perkamos žemės ūkio technikos kainos.  

 Metinė kintama palūkanų norma – nuo 4 %. 
 
        Šios specialios lizingo sąlygos galioja juridiniams asmenims ir ūkininkams, vykdantiems aktyvią komercinę veiklą ne   

       trumpiau kaip 12 mėn. Pasiūlymas galioja 2016 m. liepos 1 d.  
       (Kombainų kiekis ribotas) 
 
Išsamesnę informaciją Jums suteiks Medicinos banko darbuotojai. 
 

Kontaktai: 
 

 

UAB Medicinos bankas 
Vitalijus Savalenkovas 
Verslo plėtros departamentas 
Pamėnkalnio g. 40, 01114 Vilnius 
Mob. +370 612 10 364 
Faks. +370 5 264 4801 
El. p. vitalijus.savalenkovas@medbank.lt   
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