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SUMANIAI ATSIVERIANTYS HORIZONTAI

Prekės ženklas DEUTZ-FAHR nustato visiškai naujus derliaus 
nuėmimo efektyvumo ir kokybės standartus. C6205 yra naujasis 
kombainų modelis, išsiskiriantis naujovišku dizainu, darbo komfortą 
užtikrinančiais šiuolaikiniais techniniais sprendimais ir pažangiomis 
sistemomis, leidžiančiomis sumažinti išmetamų teršalų kiekį. 
Novatoriška kūlimo sistema su 5 šiaudų kratikliais tik patvirtina 
DEUTZ-FAHR javų kombainų gamybos technologiją ir filosofiją, kuri 

jau buvo pritaikyta C7000 ir C9000 serijų modeliuose. Naujasis 
C6205 modelis buvo kuriamas remiantis ilgamete mūsų inžinierių 
patirtimi ir DEUTZ-FAHR kombainų naudotojų pastebėjimais. Jis yra 
skirtas vidutinio dydžio žemės ūkiams, kurių savininkai tikisi nuimti 
dar didesnį derlių. Šis patikimas ir kompaktiškas kombainas užtikrina 
didelį našumą, nepaisant javų rūšies.
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Kombaino pjaunamoji pradeda derliaus nuėmimo procesą; todėl 
DEUTZ-FAHR dėjo visas pastangas, kad būtų sukurtas visas patikimų ir 
efektyvių pjaunamųjų komplektas, atitinkantis naudotojų poreikius. 
DEUTZ-FAHR pjaunamosios išsiskiria tiksliu pjovimu, patikimumu, 
tvirtumu ir įvairiapusiškumu.

Siūlomos standartinės versijos javams, o taip pat specialūs rinkiniai, 
leidžiantys pritaikyti pjaunamąsias saulėgrąžoms ir rapsams, bei mod-
eliai su reguliuojamo ilgio dugnu (VARICROP), labiausiai tinkantys tuo 
atveju, jei bus nuimamas skirtingų rūšių derlius. 

„Varicrop“ pjaunamoji gali būti trijų dydžių: 5, 5,5 ir 6,5 m. Jos dydis 
reguliuojamas iš kabinos hidrauliniu būdu padidinant apatinį pjauna-
mosios vidaus paviršių iki 70 cm, o taip pat pritaikant lenktuvų, tu-
rinčių tvirtus metalinius dantis sunkiausiems darbams, padėtį ir aukštį.

„DEUTZ-FAHR“ PJAUNAMOJI 

VARICROP pjaunamoji užtikrina didžiausią lankstumą ir universalumą.
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Patikimi ir tvirti „Autocontrol“ sistemos jutikliai.

Standartiniai pjaunamųjų dydžiai yra: 4,20, 4,80, 5,40 ir 6,30 m. 
Visose versijose sumontuota planetarinė pavara, užtikrinanti didelį 
peilių judėjimo dažnį (apie 1220 apsukų per minutę). Kombaino dalgis 
turi itin veiksmingą patentuotą tandeminę „Schumacher Easy cut II“ 
sistemą su tvirtais peiliais ant atramos, kuriai būdingi 85 mm šoniniai 
virpesiai. Viršuje ir apačioje priveržti dalgio laikiklio dantys apsaugo 
peilius ir neleidžia jiems užsiteršti.

Dalgio kreipiamosios ir pasirinktinos papildomos detalės padidina 
sistemos efektyvumą ir sumažina virpesius, todėl jūs galite išnaudoti 
visas kombaino galimybes. 610 mm skersmens sraigė per visą plotį turi 
sumontuotus pirštus, užtikrinančius nuolatinį didelio masės kiekio 
tiekimą nuožulniajam transporteriui.

Javų kombainų DEUTZ-FAHR lenktuvai užtikrina puikius darbinius 
parametrus. Valdydamas iš kabinos, operatorius gali pritaikyti 
lenktuvų aukštį ir padėtį pagal javų rūšį. Lenktuvų sukimosi dažnis yra 
sinchronizuotas su kombaino važiavimo greičiu. Tai užtikrina optimalų 
masės tiekimą į pjovimo aparatą, o paskui į transporterį ir kuliamosios 
sistemą.

Galima reguliuoti lanksčių plastikinių dantų, sumontuotų šešiomis 
eilutėmis ant šešių juostų, polinkį. Tai padės išvengti masės perkrovos. 
Taip pat galima pjauti rapsus ant kviečių pjaunamosios sumontavus du 
šoninius dalgius, kurie optimizuos nuolatinį masės tiekimą. 
Saulėgrąžoms numatyti specialūs skirtuvai ir ritininis transporteris, 
kad kūlimui būtų tiekiamos tik galvutės su sėklomis.

Didelį pjovimo dažnį užtikrinanti planetarinė pavara. Patentuoti „Schumacher easy cut II“ peiliai.

Sraigė su visiškai įtraukiamais pirštais užtikrina nuolatinį 
tiekimą ir masės srautą.
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Surinkta masė kombaino C6205 tiekimo transporteriu kruopščiai ir 
tiksliai yra perduodama į kuliamosios sistemą. 
Per visą tiekimo plotį nuožulnusis transporteris turi lysteles, 
sumontuotas ant 3 sustiprintų grandinių. Galinga elektrinė atbulinė 
eiga neleis perkrauti tiektuvo korpuso. Nuožulnusis transporteris gali 
priimti bet kokią iš pjaunamosios perduodamą masę, net ir daugiau 

sveriantį derlių, o galia visuomet bus perduodama tinkamiausiu būdu. 
Į standartinę kombaino įrangą įtraukti du kėlimo cilindrai. Trečiasis gali 
būti įrengtas, jei naudojamos labai sunkios pjaunamosios. Kad 
pjovimas būtų dar tikslesnis, kombaine įdiegta „Auto-control“ funkcija, 
kuri kompensuodama šoninį pjaunamosios judėjimą užtikrina 
preciziškesnį mašinos darbą, ypač didesnio pjovimo pločio atveju. 
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OPTIMALUS KŪLIMAS
DEUTZ-FAHR yra bekompromisis. C6205 kūlimo sistema siūlo tokius 
pačius techninius parametrus, kaip ir didesniuose kombainų mode-
liuose, bei užtikrina didžiausią darbų našumą, nepriklausomai nuo 
 nuimamo derliaus rūšies, taip pat aukščiausią grūdų ir šiaudų kokybę. 
600 mm skersmens kūlimo būgnas su 8-iais spragilais, priveržtais prie 
penkių atramų, yra lengvai prižiūrimas ir, jei reikia, pakeičiamas. Suki-
mosi greitis siekia nuo 420 iki 1250 apsukų per minutę. Be to, sumonta-
vus ant kūlimo būgno reduktorių ir atlikus kelis paprastu veiksmus, ap-
sukas galima sumažinti apie 50 %.

ĮGAUBTAS SIETAS
C6205 įgaubtas sietas išsiskiria plačiu 121° gaubimo kampu, o tai užti-
krina didelį atskyrimo paviršių. Iš vieno elemento sudarytas sietas siū-
lomas trijų variantų: su 14, 11 ir 16 mm dydžio angomis, atsižvelgiant į 
nuimamą derlių. Išskirtinė DEUTZ-FAHR kuliamosios sistemos savybė 
yra pasirinktinis segmentinis sietas su skersiniais elementais, todėl ga-
lėsite greitai pertvarkyti kombainą, o taip pat pritaikyti kūlimo / atsky-
rimo procesus. Šis sprendimas leidžia

 

pasirinkti tinkamiausią atskirų sieto elementų konfigūraciją, atsižvel-
giant į darbo sąlygas. Operatorius gali atskirai padidinti angas prie kūli-
mo būgno įėjimo arba išėjimo ir taip sumažinti kratiklių apkrovą bei 
trumpų šiaudų, besikaupiančių ant sietų, kiekį. Tai garantuoja kūlimo 
būgno darbą, viršijantį 90 % efektyvumą, ir aukštą derliaus kokybę. Jei 
jūsų derliui būtinas švelnesnis apdorojimas, galima šiaudų kultuvo ir 
kūlimo būgno apsukų sinchronizavimo parinktis.

TURBOSEPARATORIUS
C6205 TS modelio kuliamosios sistema turi trečią cilindrą – vadinamą-
jį turboseparatorių – sumontuotą už šiaudų kultuvo, prieš kratiklį. Šis 
prietaisas padidina viso kombaino darbo našumą apie 20 % ir taip užti-
krina aukščiausio lygio našumą net esant gausiam derliui, jei šiaudai yra 
žali arba juose daug parazitų. Turboseparatorius yra 590 mm skersmens 
ir turi 10 dantytų tiekimo juostų. Galimos penkios skirtingos cilindro 
veikimo parinktys – nuo intensyvaus veikimo iki turboseparatoriaus iš-
jungimo, jei to prireiktų.

Nepriklausomas sieto reguliavimas priekyje ir gale.

Galimi skirtingi sietų modeliai, taip pat segmentinis sietas.

DEUTZ-FAHR kuliamosios sistema su turboseparatoriumi.
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KRYŽMINIS SRAUTAS
Išskirtiniai C6205 bruožai yra galia ir subtilumas. DEUTZ-FAHR inži-
nierių sukurta valymo sistema užtikrina didžiausią našumą ir galutinio 
produkto kokybę. Surinkta masė nuo šiaudų kratiklių keliauja ant grū-
dų paruošimo plokštės, kuri, veikdama priešinga kryptimi, tolygiai  
paskirsto produktą. Prieš pasiekdama viršutinį sietą, surinkta masė  
patenka ant pradinio sieto, kuriame ji yra pristabdoma ir atliekamas 
jos pradinis valymas. C6205 turi du persidengiančius sietus, o jų ben-
dras valymo paviršius siekia 5,28 m2. Priklausomai nuo derliaus rūšies 
ir darbo sąlygų, galima rinktis iš įvairių sietų kombinacijų, sietus skir-
tingo dydžio angomis ar reguliuojamu diametru. Valymo efektyvumą 
užtikrina ne tik sietų konfigūracija ir dvigubas valymas, bet taip pat ir 
vėdinimo sistema su kryžminio srauto turbina. Nepaisant kompaktiško 
dydžio, į standartinę C6205 įrangą įtrauktas turbininis ventiliatorius, 
kuris dėl savo didelio skersmens (400 mm) ir 44 menčių palei visą  
rotoriaus ilgį, tolygiai pučia orą per visą kombaino plotį ir valo nuimtą 
derlių.

ŠIAUDŲ KRATIKLIS
Jų struktūra ir mūsų inžinierių specialiai pritaikytas polinkis bei judėji-
mas užtikrina, kad derlius yra skirstomas itin tiksliai, o į kombaino galą 
yra išstumiami tik šiaudai. Esant gausiam derliui, papildomas kratiklių 
pritaikymas leidžia greičiau pašalinti orą iš produkto. Patys kratikliai su-

montuoti ant rutulinių guolių, todėl jie veikia tyliau ir sunaudoja ma-
žiau energijos.

DGR SISTEMA
Dar viena išskirtinė DEUTZ-FAHR kombaino savybė yra dvigubo apdo-
rojimo sistema, pagerinanti kombaino techninius parametrus ir kulia-
mosios sistemos efektyvumą bei leidžianti sumažinti nuostolius. Neiš-
valyto produkto grąžinimo sistema leidžia masei grįžti iš sietų apačios ir 
per kombaino šonuose esančius du kėlimo kanalus siunčia ją atgal ant 
grūdų paruošimo plokštės. Šiuose kėlimo kanaluose yra du kultuvai, 
kurie išvalo iki galo neapdorotą produktą iš sietų rezervuaro apačios. 
Tuomet produktas patenka ant grūdų paruošimo plokštės. Priklauso-
mai nuo apdorojamo produkto, kultuvams galima rinktis iš dviejų tryni-
mo plokštelių rūšių. Taip pat, jei reikia, pakartotino apdorojimo sistemą 
galima išjungti. 

ŠIAUDŲ KRATIKLIS
Ilgi uždari šiaudų kratikliai atlieką precizišką derliaus atskyrimą bet ko-
kiomis sąlygomis ir nepriklausomai nuo to, ar derlius yra drėgnas, ar 
jame yra itin daug parazitų. 
Dideliu našumu ir technologiniu pažangumu išsiskirianti DGR sistema 
turi specialius jutiklius, kontroliuojančius visą procedūrą ir ją pertrau-
kiančius, jei atsiranda pavojus darbo saugumui ar kitas netikėtas atvejis.

Išskirtinė pakartotino apdorojimo sistema.

Kryžminio srauto turbininio vėdinimo sistema.
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GRŪDŲ BUNKERIS 
Jūsų derlius yra surenkamas į itin erdvų 7000 l grūdų bunkerį, todėl 
darbas gali vykti nenutrūkstamai. Aukštai sumontuotas vamzdis 
leidžia labai greitai iškrauti grūdus (75 l/sek.) net į priekabas aukštais 
bortais arba sumontavus 6 m pločio pjaunamąją. Prie valdymo kab-
inos esanti naujoji mėginių ėmimo sistema yra lengvai pasiekiama 
vairuotojui, kuris gali iš karto patikrinti gaunamą produktą.

ILGI ARBA TRUMPI ŠIAUDAI
Tiksliai veikiantis DEUTZ-FAHR šiaudų smulkintuvas užtikrina, kad ap-
dirbtas plotas yra paruošiamas kitoms ūkininikavimo veikloms. Šis pri-
etaisas smulkina šiaudus ir paskleidžia per visą plotą, net jei darbui 

naudojama labai plati pjaunamoji. Smulkintuvas paleidžiamas kom-
baino šone esančia svirtimi, jokie papildomi įrankiai nėra reikalingi. Pa-
togi prieiga prie ašmenų leidžia tinkamai sureguliuoti smulkintuvą ir 
atlikti jo techninę priežiūrą per labai trumpą laiką.
Didelė variklio galia ir nedideli jos nuostoliai transmisijos sistemoje 
užtikrina puikius kombaino eksploatacinius parametrus, net kai yra 
įjungtas šiaudų smulkintuvas ir apdorojamas didelis kiekis šiaudų. 
DEUTZ-FAHR kuliamosios sistema patenkins poreikius ir tų ūkininkų, 
kurie naudos šiaudus gyvulių auginimui. Jau tapo įprasta, kad mūsų 
kombainai užtikrina ne tik kokybiškus grūdus, bet ir šiaudus, kurie 
daugeliu atvejų yra laikomi svarbiu papildomu javų auginimo 
produktu.

Lengvai paimami mėginiai.

Didelis 7000 l grūdų bunkeris. Pro iškrovimo vamzdį grūdai perkraunami

kombainui esant bet kokioje padėtyje.

Dvigubas bunkerio kontrolės langelis.
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Kabina COMMANDER CAB EVO II siūlo didelį komfortą ir 
technologinius sprendimus, kad operatoriaus darbas būtų mažiau 
varginantis ir – svarbiausia – kad būtų visiškai saugus. Elektroninė 
kūlimo sistemos funkcijų kontrolė vykdoma per valdymo skydelį, 
esantį vairuotojui iš dešinės.

Transmisijos valdymas ir pagrindinių funkcijų aktyvinimas 
(pjaunamosios ir lenktuvų valdymas, grūdų bunkerio iškrovimas, 
avarinis sustojimas) yra integruotas į naujovišką valdymo svirtį, 
todėl nuo šiol operatoriaus darbas yra itin paprastas ir intuityvus.
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Gerą garso izoliaciją turinčioje kabinoje taip pat įrengta oro kondicionavimo 
sistema, leidžianti atlikti darbą veiksmingai net aukštoje temperatūroje. 
Didžiausią komfortą užtikrina kabinos filtrai, neleidžiantys į ją skverbtis 
dulkėms. Po kabinos stogu įrengtas oro kondicionavimo sistemos valdymo 
pultelis, oro angos ir skydelis nuo saulės su automatiniu užraktu. Oro kondi-
cionavimo sistemos techninė priežiūra atliekama itin paprastai – tereikia pasuk-
ti specialius kabliukus. Tam nebūtina jokia speciali įranga.
Ilgai trunkantiems kūlimo darbams numatytas nedaug vietos užimantis nešioja-
masis šaldytuvas (pasirinktinas), esantis po keleivio sėdyne, kad jūsų darbas 
taptų tikru malonumu.
CCM borto kompiuteris leidžia operatoriui akimirksniu įvertinti jo atliekamą 
darbą bet kuriuo metu. Jo ekrane pateikiami tokie duomenys: važiavimo greitis, 
nuostolių kiekis, visas ir dalinis apdirbtas paviršius, kultuvo greitis, ventiliato-
riaus apsukos, variklio ir kūlimo skyriaus veikimo laikas. Be to, įvairios lemputės 
ir perspėjimai iš karto praneša vairuotojui apie bet kokius kombaino gedimus. 
Ant atramos sumontuotas ir prie visų pagrindinių instrumentų prijungtas 
kompiuteris yra lengvai matomas ir neužgožia pjaunamosios vaizdo.

DARBINĖS ŠVIESOS
Ant kabinos esančios galingos 8 šviesos leidžia atlikti darbus bet kokiomis sąly-
gomis. Įrengti žibintai užtikrina didelį šviesos srautą be nepageidaujamų atspin-
džių. Be to, dar du žibintai sumontuoti ant šiaudų kratiklio ir apšvietimo šviesa 
ant iškrovimo sraigto.

Kabina „commander cab EVO II“ su keleivio sėdyne.

Naujoviškas vėdinimas su itin efektyvia oro kondicionavimo sistema ir fiksuojamu 
skydeliu nuo saulės.
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Naujoviškas „Tier 4Final“, reikalavimus dėl išmetamųjų dujų emisijų 
atitinkantis, variklis, išsiskiriantis mažesnėmis kuro sąnaudomis ir 
poveikiu aplinkai, dar labiau išryškina aukštą  C6205 kombainų klasę. 
C6000 serijos varikliai generuoja 230 hp (169 kW) galią. Juose įdiegti 
techniniai sprendimai garantuoja geriausius eksploatacinius 
parametrus.

NAŠUMAS IR EKONOMIŠKAS EKSPLOATAVIMAS
Skysčiu aušinami Deutz TCD L6 Tt4Fi 6.1-L varikliai pasižymi didele 
galia ir tolygiu veikimu. Dėl įpurškimo sistemos „Common Rail“, 24 
vožtuvų ir elektroninio valdymo sistemos, šis variklis generuoja tiek 
galios, kiek jos reikia konkrečioje situacijoje, o taip pat tinkamai 
reaguoja į padidintą apkrovą neprarasdamas efektyvumo. DOC 
(dyzeliniai oksidavimo katalizatoriai), DPF (kietųjų dalelių filtrai) ir SCR 

(selektyvinis katalitinis redukavimas) gerokai sumažina išmetamą 
azoto oksidų (NOx) – vieno iš pagrindinių degimo teršalų – kiekį, bet 
tai neturi jokios neigiamos įtakos „Deutz-Fahr“ kombainuose 
sumontuotų variklių efektyvumui. Kartu su efektyvia kuliamosios 
sistema visa tai leidžia sumažinti kuro sąnaudas kiekvienai surinkto 
derliaus tonai iki žemiausio lygio.

EFEKTYVI TRANSMISIJOS SISTEMA
Visuose DEUTZ-FAHR kombainuose kompaktiška transmisijos 
sistema įrengta iš abiejų variklio pusių. Lengvai prižiūrima sistema 
užtikrina veiksmingą galios perdavimą paskiriems mašinos 
elementams. Sklendė pakeičiama paprastai ir greitai, todėl daugiau 
laiko lieka derliaus nuėmimui. Šis kombainas yra mažesnis, o tai 
pagerina jo manevringumą.

Efektyvus oro filtras su savaiminio valymo sistema atlaiko esant bet kokioms 

darbo sąlygomis.

Didelis sukamasis skydas užtikrina didžiausią aušinimo sistemos našumą.
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Prieiga prie filtro be jokių įrankių.

Skydelis su saugikliais.

Patogi prieiga prie viršutinės kombaino dalies, kuro ir „AdBlue“ bakų.

Sumanus C6205 dizainas užtikrina itin paprastą planuotą ar neplanuotą 
techninę priežiūrą. Saugiklių skydelis įrengtas kabinoje, todėl prireikus 
juos galima greitai ir saugiai pakeisti. Unikalus valdymo pulto dizainas 
leidžia lengvai prieiti prie visų valdiklių elektroninių jungčių ir atlikti visus 
būtinus techninės priežiūros darbus. Kad pasiektų oro kondicionavimo 
sistemą,  operatorius gali neišeidamas iš kabinos atrakinti ir švelniai 
nuleisti priekinį skydelį, kuris laikysis ant savo vyrių. Salono filtrai įrengti 
iš abiejų kabinos pusių ir yra pasiekiami be jokių įrankių. 

Pro didelius liukus pasiekiamos po kėbulu esančios dalys. Užlipęs 
kopėčiomis ant kombaino viršaus, operatorius gali atlikti būtinus 
darbus prie variklio, aušinimo sistemos ar grūdų rezervuaro. Pro 
specialų liuką pasiekiamas ir šiaudų kratiklis. Paprastai valdoma mašina, 
išsiskirianti puikiais darbiniais parametrais ir sumaniu bei novatorišku 
dizainu. Tai – naujasis C6205.
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Jūsų derlius, jūsų technologijos, jūsų sėkmė ir jūsų gamintojas. DEUTZ-
FAHR – tai tikslumo ir kruopštumo sinonimas. Siekiant geriausių 
rezultatų, daugiau nei 60 % dalių, naudojamų kombaine C6205, 
gaminamos mūsų gamykloje pagal nustatytus technologinius gamybos 
procesus   ir kokybės kontrolės sistemas.  
Visos metalinės dalys yra preciziškai išpjaunamos lazeriu, vėliau yra 
testuojamos naudojant atitinkamą įrangą. Po tokių patvarumo bandymų 
jos yra perduodamos suvirinti į kvalifikuotų, sertifikuotų ir patyrusių 
virinimo specialistų rankas. Kataforezinis apdorojimas ir purškiamasis 
dažymas atitinka griežčiausius automobilių pramonės standartus, todėl 
mes galime užtikrinti patvarią ir vienalytę viršutinę dangą.

Panašiai kaip ir visa kėbulo struktūra, pavaros ir važiuoklės elementai 
taip pat yra surenkami mūsų gamykloje. Kombaino gamybos procesą 
sudaro 14 tiksliai nustatytų etapų. Kiekvienas etapas apima sudėtingas 
procedūras, kurių metu atskirose linijose surenkamos visos kombaino 
sistemos, atsižvelgiant į atitinkamą mašinos modelį.
Prieš išsiunčiant klientui pagamintą kombainą, atliekama kokybės 
kontrolė ir bandymai, atkreipiant dėmesį į smulkiausias detales. Taip 
mes galime užtikrinti visišką kliento, pasirinkusio DEUTZ-FAHR javų 
kombainą, pasitenkinimą. Mūsų gamybos proceso kokybę patvirtina 
ISO 9001-2008 sertifikatas.

Šiuolaikinis pažangus lazerinis pjovimas.

Visos dalys yra dažomos kataforezės būdu pagal automobilių pramonės  

standartus.

Gamybos procesas sertifikuotas pagal ISO 9001-2008.



TECHNINIAI DUOMENYS
KOMBAINAS C6000

C6205 C6205 TS
JAVAMS SKIRTA PJAUNAMOJI

Hidraulinis pjovimo aukščio reguliavimas 4,20-4,80 - 5,40-6,30 4,20-4,80 - 5,40-6,30

Panardinant tepama planetarinė peilių pavara (1220 pjūvių / min.) mm  -300 / +1370 -300 / +1370

Ilgi derliaus skirtuvai, fiksuoti, kairysis ir dešinysis

Stiebų kėlikų skaičius (min. / maks., priklausomai nuo pjovimo pločio)

„AutoControl“ sistema (su skersiniu pjaunamosios padėties reguliavimu) 13 / 23 13 / 23

Pjaunamosios vežimo vilkimo kablys

Vežimas pjaunamajai transportuoti

Hidraulinė multijungtis

Automatinis vilkimo kablys

Rapsų pjaunamosios rinkinys su hidrauliniu būdu kontroliuojamu šoniniu dešiniuoju peiliu

Šoninis kairysis peilis rapsams su atskiru hidrauliniu valdymu (tik su rapsams pritaikyta pjaunamąja)

Saulėgrąžų pjaunamosios rinkinys

Sunflower header conversion kit

LENKTUVAI JAVŲ PJAUNAMAJAI

6 juostų lenktuvai su hidrauliniu aukščio reguliavimu

Hidraulinis horizontalusis reguliavimas

Elektroninis apsukų valdymas (min. / maks. bepakopis reguliavimas) aps./min. 16 / 45 16 / 45

Automatinis lenktuvų apsukų pritaikymas pagal važiavimo greitį

PJAUNAMOJI „VARICROP“

Plotis 5,00-5,50 - 6,50 5,00-5,50 - 6,50

Hidraulinis pjovimo aukščio reguliavimas mm  -300 / +1370  -300 / +1370

Ilgi derliaus skirtuvai, fiksuoti, kairysis ir dešinysis

Javų keltuvai (skaičius priklauso nuo pjovimo pločio)

„AutoControl“ sistema (su skersiniu pjaunamosios padėties reguliavimu)

700 mm bepakopiniu hidrauliniu būdu ištraukiamas dugnas su nerūdijančio plieno dangčiu

Hidraulinis kampo reguliavimas

Integruoti sulenkiami šoniniai peiliukai

Integruota hidraulinė lenktuvų pavara

Saulėgrąžų pjaunamosios rinkinys
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PJAUNAMOSIOS JAVAMS 

Tipas A  
(mm)

B  
(mm)

Svoris 
(Kg)

4.20 m 4187 4515 1280

4.80 m 4796 5124 1170

5.40 m 5406 5734 1540

6.30 m 6320 6648 1760

PJAUNAMOSIOS „VARIOCROP“

Tipas A  
(mm)

B  
(mm)

Svoris
(Kg)

5.00 m 5050 5680 2190

5.50 m 5510 6140 2280

6.50 m 6500 7130 2500

PJAUNAMOSIOS JAVAMS 

L
(mm)

D  
(mm)

d  
(mm)

h  
(mm)

a  
(mm)

480 610 350 130 50

PJAUNAMOSIOS „VARIOCROP“

L
(mm)

D  
(mm)

d  
(mm)

h  
(mm)

a  
(mm)

 510- 
1560 610 410 100 50

A

B

80 248

D a

dh

L



TECHNINIAI DUOMENYS
KOMBAINAS C6000

C6205 C6205 TS
KŪLIMO BŪGNAS

Skersmuo mm 600 600

Plotis mm 1270 1270

Juostos vnt. 8 8

Elektrinis variatorius aps./min.  420 / 1250  420 / 1250 

Kūlimo būgno greičio reduktorius (pasirinktinas) aps./min. 210 / 625 210 / 625

ĮGAUBTAS SIETAS

Juostos vnt. 15 15

Gaubimo kampas laipsnių 121 121

Skirstymo paviršius m2 0,95 0,95

Segmentinis sietas

Iš šono valdomos akuotų šalinimo plokštės

Įgaubto sieto įėjimo / išėjimo angos reguliavimas rankiniu būdu

Pritaikymas kukurūzams, grūdams

TURBOSEPARATORIUS

Skersmuo mm  - 590

Greitis aps./min.  - 775 / 410

Mechaninis 5 pozicijų reguliavimas  -

Skirstymo paviršius m2  - 0,81

ŠIAUDŲ KRATIKLIS

Kratiklių kiekis vnt. 5 5

Pakopos vnt. 5 4

Uždari kratikliai

Atramos su rutuliniais guoliais

Kratiklių paviršius m2 5,28 4,60

Bendras valymo paviršius m2 6,23 6,36

ŠIAUDŲ SMULKINTUVAS – PELŲ SKLEISTUVAS

Integruotas šiaudų smulkintuvas su rankiniu būdu reguliuojamu darbiniu pločiu

Pelų skleistuvas su integruotu konvejeriu

 STANDARTINIS     PASIRINKTINAS
  Nėra
 Standartinis ar pasirinktinas priklauso nuo modelio



TECHNINIAI DUOMENYS
KOMBAINAS C6000

C6205 C6205 TS
VALYMO SISTEMA

Itin našus kryžminio srauto ventiliatorius

Pradinis sietas

Sieto rezervuaro apšvietimas

Priešpriešinės eigos sietai

Bendras vėdinamas sieto paviršius m2 5,28 5,28

PAPILDOMO APDOROJIMO SISTEMA

Grįžtamojo kiekio ir perkrovos elektroninė kontrolė

Nepriklausoma grįžtamosios masės pakartotinio kūlimo sistema kairėje ir dešinėje

GRŪDŲ BUNKERIS

Tūris litrų 7000 7000

Iškrovimas bet kokioje padėtyje

Vizualus ir garsinis grūdų lygio bunkeryje indikatorius

Vidinis apšvietimas / grūdų mėginių ėmimas iš kabinos

Iškrovimo greitis l/sek. 75 75

VARIKLIS

Variklis DEUTZ Tier 4 Final 4, purškimo sistema „Common Rail“ DEUTZ TDC L6.61 LITRES DEUTZ TDC L6.61 LITRES

Patvirtinta galia (97/68/EB) esant vardinėms variklo apsukoms 184/250 184/250

Didžiausia galia (ECE R120) 184/250 184/250

Kuro bakas litrų 450 450

„AdBlue©“ talpykla litrų 53 53

TRANSMISIJA / STABDŽIAI / VAIRO SISTEMA

Hidrostatinė transmisija su 3 greičių pavarų dėže (105 cc)

Greitis važiuojant į priekį / greitis atbuline eiga km/h 0 - 26,0 / 0-14,0 0 - 26,0 / 0-14,0

Pedalu valdomas stabdys, nepriklausomas, mechaninis stovėjimo stabdys
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 STANDARTINIS     PASIRINKTINAS
  Nėra
 Standartinis ar pasirinktinas priklauso nuo modelio

TECHNINIAI DUOMENYS
KOMBAINAS C6000

C6205 C6205 TS
Padangos

Priekinės 620 / 75 R30 168 A8

Galinės 320 / 80 R18

Priekinės 650 / 75 R32 167 A8

Galinės 405 / 70 R20 155 A2

Priekinės 800 / 65 R32 STR 172 A8

KABINA

„CommanderCab EVO II“ su tonuotu, termiškai izoliuotu stiklu, panoraminis vaizdas,  
patogi vairuotojo sėdynė su porankiu, keleivio sėdynė

Svirtis „CommanderStick“ su įvairiomis valdymo funkcijomis

CCM (Combine Control Management) borto kompiuteris

6 darbinės šviesos ant kabinos, 1 darbinė šviesa ant grūdų bunkerio, 2 darbinės šviesos gale

Elektra reguliuojami veidrodėliai, kairėje ir dešinėje

Papildomas paketas: darbinės šviesos šonuose, po kabina ir ant kabinos turėklų

Kamerų paketas: šoninė kamera arba kamera kombaino gale,

Šildymo sistema ir oro kondicionavimas

2 ksenoninės darbinės šviesos

SAUGUMAS

Saugos sankaba nuožulniojo transporterio viršutiniam velenui, tiekimo sraigei, lenktuvams, 
šiaudų kratikliui ir grūdų iškrovimo sraigtui

Šiaudų kratiklio, grūdų keltuvo ir neapdorotos masės grįžimo apsukų elektroninė kontrolė

Pjaunamosios avarinis sustabdymas

PRIEŽIŪRA

Rankinė centralizuota tepimo sistema, tepimo vietos: 8 iš kairės, 6 iš dešinės



TECHNINIAI DUOMENYS
KOMBAINAS C6000

C6205 C6205 TS
MATMENYS

a Ašies plotis* Iš priekio mm 2670 2670

Gale mm 2355 2355

b Plotis* be pjaunamosios mm 3000 3000

c Plotis su pjaunamąja    

su 4,20 m pjaunamąja mm 4515 4515

su 4,80 m pjaunamąja mm 5124 5124

su 5,00 m pjaunamąja mm 5344 5344

su 5,40 m pjaunamąja mm 5734 5734

su 5,50 m pjaunamąja mm 5834 5834

su 6,30 m pjaunamąja mm 6648 6648

su 6,50 m pjaunamąja mm 6848 6848

d Aukštis iki javų bunkerio iškrovimo vamzdžio apatinio krašto su stan-
dartinėmis padangomis

3450 3450

e Atstumas tarp pjaunamosios korpuso ir iškrovimo vamzdžio

su 4,20 m pjaunamąja mm 1645 1645

su 4,80 m pjaunamąja mm 1340 1340

su 5,00 m pjaunamąja mm 1330 1330

su 5,40 m pjaunamąja mm 1040 1040

su 5,50 m pjaunamąja mm 1035 1035

su 6,30 m pjaunamąja mm 600 600

su 6,50 m pjaunamąja mm 590 590
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Techninės specifikacijos ir nuotraukos pateikiamos tik informaciniais tikslais. DEUTZ-FAHR pasilieka teisę atnaujinti šią informaciją bet kuriuo metu be išankstinio perspėjimo.

 STANDARTINIS         PASIRINKTINAS
  Nėra
 Standartinis ar pasirinktinas priklauso nuo modelio

TECHNINIAI DUOMENYS
KOMBAINAS C6000

C6205 C6205 TS
MATMENYS, MM

g Ratų bazė mm 3892 3892

h Ilgis be pjaunamosios mm 8770 8770

i Ilgis su pjaunamąja ir sulenktais javų skirtuvais (mm) mm 10620 10620

l Javų bunkerio aukštis mm 3935 3935

SVORIS   

be pjaunamosios Kg 12400 12400

su 4,20 m pjaunamąja Kg 13600 13600

su 4,80 m pjaunamąja Kg 13920 13920

su 5,00 m pjaunamąja Kg 14750 14750

su 5,40 m pjaunamąja Kg 14040 14040

su 5,50 m pjaunamąja Kg 14850 14850

su 6,30 m pjaunamąja Kg 14280 14280

su 6,50 m pjaunamąja Kg 15090 15090

g

h

i

l



22-23
AXLES & BRAKES

R
in

ko
d

ar
o

s 
ir

 k
o

m
u

n
ik

ac
ijų

 t
ar

n
yb

a 
– 

ko
d

as
 3

08
.8

50
5.

3.
6-

5 
- 

06
/1

5 
   

   
  c

ia
g

re
en

Dealer
    Prekybos atstovas 

UAB BIRŽŲ ŽEMTIEKIMAS
Tiekimo g. 4, LT-41128 Biržai
Tel. (8 450) 31 383 
Faksas (8 450) 31 484 

KAUNO PADALINYS:  
9-ojo Forto g. 47, LT-48100 Kaunas
Tel. +370 682 18997

El. p. info@zemtiekimas.lt    
www.zemtiekimas.lt   

Norėdami sužinoti daugiau, kreipkitės į mūsų artimiausią atstovybę  
arba apsilankykite svetainėje deutz-fahr.com.

DEUTZ-FAHR yra                   prekės ženklas.


