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IŠSKIRTINĖS EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS IR 
PATIKIMUMAS  
Elegantiškas dizainas ir nauja išvaizda. Serija C7000 – tai dar vienas 
prekės ženklo DEUTZ-FAHR technologinio dominavimo pavyzdys, 
garantuojantis efektingą kūlimą ir aukščiausios kokybės grūdus 
bei šiaudus. Visa tai grindžiama daugiau kaip 100 metų patirtimi 
ir nuolatiniu derliui nuimti skirtos įrangos tobulinimu. Naujasis 
C7000 kombainas yra neprilygstamas, kalbant apie veikimą net 
sudėtingiausiomis sąlygomis, ir užtikrina neįtikėtiną našumą bei kūlimo 
kokybę, nepaisant derliaus rūšies ar apdirbamo ploto ypatybių. C7000 
serijos kombainuose sumontuotas Mercedes Benz OM936 7.7 l T4 Final 
variklis, priklausomai nuo modelio generuojantis nuo 227 kW (309 HP) 
iki 250 kW (340 HP) galią. Technologijos EGR ir SCR bei naudojamas 
„AdBlue®“ priedas leidžia sumažinti kuro sąnaudas. Pjovimo sistema 
„Schumacher“, lenktuvų pirštai iš kompozicinės medžiagos ir greitas 
pjovimo greitis užtikrina itin didelį pjaunamosios našumą ir patikimumą. 

Grūdų švarumą ir aukštą kokybę užtikrina išskirtiniai patikrinti DEUTZ-
FAHR komponentai: išimama dvigubo veikimo grūdų paruošimo 
plokštė, turbininis ventiliatorius, dideli sietai ir DGR (pakartotino grūdų 
apdorojimo) sistema iš abiejų mašinos pusių. Visomis šiomis funkcijomis 
išsiskiriantis kombainas C7000 patikimai veikia bet kokiomis sąlygomis. 
Dėl kabinos „Commander Cab V“ derliaus nuėmimas tampa tikru 
malonumu. Naujoviškos medžiagos, itin geras matomumas, darbinės 
šviesos ir (pasirinktinos) ksenoninės šviesos garantuoja puikią darbo 
aplinką kabinoje bei išskirtinį komfortą. Operatorius greitai atliks 
kasdienę ar neplanuotą techninę priežiūrą, nes pavaros sistema ir 
kiti esminiai mašinos elementai yra labai lengvai prieinami. Patikimi 
ir neprilygstami C7000 komponentai užtikrins aukščiausią grūdų ir 
šiaudų kokybę.



PJOVIMO APARATAS
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TOBULAS PJOVIMAS IR 
OPTIMALUS MASĖS SRAUTAS



PJOVIMO SISTEMA „SCHUMACHER EASY CUT II“ 
Tikslus ir švarus pjovimas atliekamas net aukštomis apsukomis. Nuo 
4,20 iki 9,00 m pločio pjovimą užtikrinantis DEUTZ-FAHR dalgis yra 
tvirtas ir patikimas. Su planetarine pavara, išsiskiriančia itin aukštu 
pjovimo dažniu (1220 pjūvių per min.), pjovimo sistema „Schumacher 
Easy Cut II“ garantuoja tikslų pjovimą ir labai gerą galutinį rezultatą, 
net jei pjaunami javai yra žali, priplakti prie žemės ar tankiai nusėti. Dėl 
novatoriškos pasirinktinos sistemos su peilius prispaudžiančiais voleliais 
ir peilius nukreipiančiais voleliais peiliai visuomet išlieka tiesūs, taip pat 
sumažinami virpesiai ir galios nuostoliai. Didelio skersmens tiekimo sraigė 
su įtraukiamais pirštais, išdėstytais palei visą jos ilgį, užtikrina nuolatinį 
derliaus tiekimą nuožulniajam transporteriui. Šiame pjovimo aparate 
numatyta tokia pati lenktuvų apsukų reguliavimo technologija kaip ir 
originalioje DEUTZ-FAHR pjaunamojoje. 
 

SISTEMA „AUTOCONTROL“ 
AUTOCONTROL tiksliai koreguoja pjaunamosios padėtį pagal 
apdirbamo ploto paviršių. Trys AUTOCONTROL sistemos jutikliai 
leidžia išlaikyti vienodą pjovimo aukštį, skersinę pjaunamosios padėtį ir 
spaudimą prie paviršiaus. Šiuos parametrus vairuotojas lengvai nustato 
iš kabinos, visa kita sistema atlieka automatiškai. 
  
SPECIALŪS PRIEDAI 
DEUTZ-FAHR pjaunamosios buvo projektuojamos galvojant apie jų 
visapusiškumą. Tiek saulėgrąžoms, tiek rapsams skirti komplektai 
lengvai pritvirtinami prie standartinės pjaunamosios, todėl ši 
universali mašina atitiks visus jūsų lūkesčius.

Planetarinė pavara: tikslus pjovimas bet kokiomis 
sąlygomis.

Ant įprastos pjaunamosios montuojamas rapsams skirtas 
rinkinys padidina mašinos universalumą.

Sraigė su visiškai įtraukiamais pirštais užtikrina 
nuolatinį tiekimą ir masės srautą.

Pakaitinė peilių konfigūracija mažina susidėvėjimą 
ir užtikrina puikius pjovimo rezultatus bet kokiomis 
sąlygomis.

Saulėgrąžoms skirta pjaunamoji nupjauna tik 
saulėgrąžų galvutes, todėl derlius nuimamas itin 
našiai ir efektyviai.

Sumontuotos pavažos tiksliai atkartoja apdirbamą 
paviršių ir užtikrina vienodą pjovimo aukštį.



TIEKIMO IR 
BALANSAVIMO 
SISTEMA
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BET KOKIOMIS DARBO 
SĄLYGOMIS DIDŽIAUSIĄ 
NAŠUMĄ UŽTIKRINANTI 
TECHNOLOGIJA 



DETALĖS, DĖL KURIŲ C7000 TAMPA IŠSKIRTINIU 
Kiekviena C7000 serijos detalė yra ypatinga: transporterio korpuse 
sumontuotos trys pakaitinės juostos, pritvirtintos prie trijų 
grandinių su dantytais atraminiais velenais, sumažina virpesius ir 
leidžia naudoti didesnes pjaunamąsias. Pjovimo kampas gali būti 
reguliuojamas mechaniniu būdu (arba naudojant išskirtinę pasirinktiną 
elektrohidraulinę sistemą), todėl derlius yra nenutrūkstamai tiekiamas 
kuliamosios sistemai. Nuožulniajam transporteriui ir pjaunamajai 
numatyta atbulinės eigos sistema neleidžia perkrauti transporterio.
  
IŠSKIRTINĖ BALANSAVIMO SISTEMA 
Ant nuožulnių paviršių C7000 TSB pasirodo tiesiog tobulai. DEUTZ-
FAHR sukurta balansavimo technologija užtikrina lygią viso kombaino 
padėtį, nes skersinis polinkis kompensuojamas iki 20 %, o išilginis –  
iki 6 %. Tai reiškia, kad derlius yra nuimamas, kuliamas ir valomas 

Ašis standartinėje ir „Balance“ versijoje 
išlaiko apkrovą iki 25 tonų, todėl 
kombainas veikia stabiliai ant bet kokio 
paviršiaus.

Balansavimo sistema automatiškai koreguoja viso kombaino padėtį, 
todėl skersinis polinkis gali būti reguliuojamas iki 20 %, o išilginis – 
iki 6 %.

30” GUMINIAI VIKŠRAI.

Platus nuožulnusis transporteris leidžia apdoroti didelį kiekį 
derliaus.

Reguliuojant pjovimo kampą 
atkartojamas net ir visiškai nelygus 
paviršius.

itin efektyviai. BALANCE funkcija aktyvinama mygtuko paspaudimu 
kabinoje, o vairuotojas gali rankiniu būdu pakoreguoti kombaino padėtį 
bet kuriuo metu.
  
GUMINIAI VIKŠRAI 
Naujieji 30” guminiai vikšrai padidina kombaino sąlytį su dirvožemiu, 
neleidžia jo sutankinti ar kombainui įklimpti į minkštą žemę. Vikšrai 
išsiskiria savaiminiu valymu ir turi ypatingos formos protektorių, o itin 
veiksminga hidraulinė sistema išlaiko tinkamą vikšrų įtempį. Palyginti su 
įprastai naudojamais ratais, vikšrinė pavara leidžia kombainui važiuoti jo 
maksimaliu greičiu ir tuo pačiu metu išsaugoti kompaktiškus matmenis –  
vos 3,50 m pločio ir 4,00 m aukščio.



KULIAMOSIOS 
SISTEMA
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VISUS POREIKIUS  
PATENKINANTI SISTEMA



KŪLIMO BŪGNAS, ĮGAUBTAS SIETAS IR ŠIAUDŲ KULTUVAS.
Platus 600 mm skersmens kūlimo būgnas, kurio plotis siekia 1,27 m  
modelyje su 5 šiaudų kratikliais ir 1,52 m modelyje su 6 šiaudų 
kratikliais, bei 121 ° gaubimo kampo segmentinis įgaubtas sietas 
užtikrina puikų kūlimą.

TURBOSEPARATORIUS (nuotrauka kairėje).
Trečiasis būgnas už šiaudų kultuvo padidina kūlimo našumą 
sudėtingomis sąlygomis.

ĮGAUBTO SIETO REGULIAVIMAS.
Tarpas tarp sieto ir kūlimo būgno prie įėjimo ir išėjimo gali būti 
reguliuojamas atskirai „Commander Control“ valdikliais.

SEGMENTINIS SIETAS
Pritaikomas visoms darbo sąlygoms, nepaisant javų rūšies.

SUMANI KULIAMOSIOS SISTEMA 
C7000 serijoje sumontuota kuliamosios sistema atitinka net didžiausius 
lūkesčius dėl derliaus nuėmimo. Tvirtas 600 mm skersmens kūlimo 
būgnas gali atlaikyti dideles apkrovas, užtikrindamas aukštą grūdų ir 
šiaudų kokybę, net kai apdorojami dideli derliaus kiekiai. „V“ formos diržo 
įtempis yra reguliuojamas automatiškai, atsižvelgiant į sukimo momentą, 
todėl sistema veikia visu pajėgumu bet kokiomis sąlygomis. Elektroninė 
kūlimo būgno apsukų reguliavimo sistema užtikrina nuo 420 iki 1250 ir 
nuo 210 iki 625 apsukų per minutę, jei yra sumontuotas reduktorius itin 
delikačiam derliui nuimti. Unikalus 121° gaubimo kampo sietas užtikrina 
efektyvų kūlimą ir atskyrimą, o daroma žala šiaudams yra minimali. Sieto 
segmentus galima lengvai pakeisti ir pritaikyti prie atitinkamos javų rūšies, 
nustatant atitinkamą tarpą tarp eilučių pagal derliaus nuėmimo sąlygas. 
Įgaubto sieto priekinė ir galinė padėtis yra atskirai reguliuojama tiesiai 
iš vairuotojo kabinos, o tai leidžia pasirinkti tinkamiausią masės kūlimą 
ir srautą visoms derliaus rūšims. Įvairialypis sieto reguliavimas užtikrina 
didžiausią derliaus srautą bet kokiomis sąlygomis. Sudėtingiems javams 
kulti ir atskirti siete sumontuotos akuotų šalinimo plokštės, aktyvinamos 
svirtimi kombaino išorinėje dalyje. 
  

TURBOSEPARATORIUS 
Darbui itin sudėtingomis sąlygomis C7000 TS ir TSB modeliuose 
sumontuotas turboseparatorius, užtikrinantis tolygias apsukas, net 
kai apdorojami žali ar drėgni šiaudai arba kai juose yra itin daug 
piktžolių. Trečiasis būgnas padidina našumą 20 %. Išskirtinė 5 padėčių 
elektroninė sistema leidžia operatoriui koreguoti sistemos veikimą 
atsižvelgiant į kuliamo derliaus savybes ir išsaugoti šiaudų kokybę, jei 
jie bus apdorojami šiaudų presu.



VALYMAS IR ŠIAUDŲ 
ATSKYRIMAS
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ITIN KRUOPŠTUS VALYMAS,  
MAŽI NUOSTOLIAI



Itin patikima sistema apsaugo nuo perkrovos. Pakartotino grūdų 
apdorojimo sistema (DGR) veikia dviem darbiniais greičiais, 
pasirenkamais pagal apdorojamo derliaus rūšį.

(Pasirinktina) elektroniniu būdu valdoma sieto reguliavimo sistema leidžia 
operatoriui akimirksniu pakoreguoti sieto tarpą pagal esamas darbo sąlygas.

„DEUTZ-FAHR“ ATSKYRIMO TECHNOLOGIJA IR 
NEPRILYGSTAMAS GRŪDŲ ŠVARUMAS 
C7000 serijos kombainuose įdiegta DEUTZ-FAHR valymo ir atskyrimo 
technologija užtikrina itin kruopštų kiekvieno grūdelio apdorojimą. 
Efektyvų grūdų atskyrimą užtikrina didelis penkių arba šešių šiaudų 
kratiklių paviršius ir aukštos bei ilgos pakopos (iki 1,52 m pločio; 
atskyrimo plotas iki 7,60 m²). Atvira kratiklių sistema užtikrina tolygų 
grūdų srautą, net kai apdorojama labai drėgna masė. Visuomet 
išlaikomas tinkamiausias ant grūdų paruošimo plokštės patenkančių 
javų kiekis, o aukšti skirtuvai apsaugo nuo šoninės perkrovos dirbant 
ant nuožulnių paviršių. Didelis sijojimo sistemos paviršius (5,28 m² 

C7205 modeliuose ir 6,32 m² C7206 modeliuose), turbina su 44 
tangentinio srauto mentėmis ir reguliuojamas (pasirinktinas) pradinis 
sietas užtikrina, kad į grūdų bunkerį patenka švarūs ir kokybiški grūdai. 
Oras nukreipiamas per visą ventiliatoriaus korpuso plotį. Oro srautas 
elektroniniu būdu reguliuojamas iš kabinos, todėl operatorius visuomet 
gali pakoreguoti jį atsižvelgdamas į darbo sąlygas. Dar viena išskirtinė 
DEUTZ- FAHR savybė yra tai, kad neapdorota masė yra grąžinama 
pakartotinam kūlimui tiesiai ant grūdų plokštės.



ŠIAUDŲ SMULKINTUVAS 
IR BUNKERIS
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IŠSKIRTINIS NAŠUMAS,  
GRŪDŲ IR ŠIAUDŲ KOKYBĖ



IŠSKIRTINIS NAŠUMAS,  
GRŪDŲ IR ŠIAUDŲ KOKYBĖ

 
ITIN EFEKTYVUS ŠIAUDŲ SMULKINTUVAS  
IR PELŲ SKLEISTUVAS
Integruotasis šiaudų smulkintuvas įjungiamas ir išjungiamas tiesiai iš 
kabinos. Iš intensyviai veikiančio smulkintuvo gaunami šiaudų likučiai, 
kurie netrukdys vėlesniam dirvos paruošimui net tuomet, kai taikomi 
šiuolaikiniai minimalaus žemės dirbimo metodai. Skirtingai nuo kai kurių 
panašių technologijų, ši sistema leidžia tolygiai paskleisti susmulkintus 
šiaudus per visą plotą. Pelų skleistuvas su 4 menčių rotoriais skleidžia 
medžiagą iš sietų per visą darbinį šiaudų smulkintuvo plotį. Gaminamas 
idealus šiaudų ir pelų mišinys vėliau lengviau pavirsta organine dirvožemio 
medžiaga. Kad derliaus nuėmimas vyktų nenutrūkstamai, C7000 
serijos kombainuose sumontuotas 8500 litrų (C7205 modeliuose) 
arba 9500 litrų (C7206 modeliuose) grūdų bunkeris, o bunkerio lygio 
matuoklis ir kabinoje įrengtas langelis leidžia vairuotojui greitai patikrinti 

grūdų kiekį ir jų kokybę. Didelio skersmens ir 4,30 m aukštį virš žemės 
siekiančiu vamzdžio antgaliu grūdai lengvai iškraunami net į priekabas 
aukštais bortais. Priklausomai nuo naudojamos pjaunamosios, gali būti 
naudojamas 5,00, 5,60 ir 6,00 m ilgio iškrovimo vamzdis. Operatoriui taip 
pat lengvai pasiekiama anga grūdų mėginiams imti. Svirtimi pasirenkama, 
ar šiaudai bus smulkinami ar paliekami pradalgėse. Kuliamosios sistema 
labai švelniai apdoroja šiaudus, todėl pradalgės yra aukštos kokybės.

ŠIAUDŲ SMULKINTUVAS.
Šiaudų smulkintuve gali būti 
sumontuoti elektroniniu 
būdu iš kabinos reguliuojami 
kreiptuvai, užtikrinantys 
dar efektyvesnį masės 
paskirstymą.

IŠKROVIMO VAMZDIS.
Didelis skersmuo leidžia greitai 
iškrauti grūdus

GRŪDŲ BUNKERIS
Didelis grūdų bunkeris.

VIZUALI GRŪDŲ BUNKERIO PATIKRA.
Pro dvigubą langą kabinoje operatorius gali patikrinti bunkerio 
užpildymo lygį ir grūdų kokybę.



VARIKLIS
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IŠSKIRTINĖS SAVYBĖS –  
MAŽOS IŠLAIDOS PRIEŽIŪRAI  
IR EKSPLOATACIJAI



ITIN EFEKTYVUS VARIKLIS  
IR HIDRAULINĖ SISTEMA
C7000 serijos variklis išsiskiria neįtikėtinais parametrais. Turėdamas 
didelį sukimo momento rezervą, jis yra neprilygstamas savo klasėje. 
Patvarūs ir ekonomiški Mercedes Benz OM936 7,7 l varikliai generuoja 
227 kW (309 HP) galią 5 kratiklių modeliuose ir 250 kW (340 HP) 
galią 6 kratiklių modeliuose. Visuose modeliuose įdiegta SCR 
technologija ir „AdBlue®“ garantuoja labai mažas kuro sąnaudas. Į 
radiatorius tiekiamas aušinamasis oras valomas didelio sukamojo 
skydo. Transmisijos sistema įrengta iš abiejų variklio pusių, taip 

pasiekiamas aukštas  sukimo momentas bei užtikrinamas mažesnis 
nusidėvėjimas ir galios nuostoliai. 4 pavarų hidrostatinė transmisija 
visuomet leidžia parinkti tinkamą greitį atsižvelgiant į darbo sąlygas. 
Pakopinė pavarų dėžė užtikrina pakankamą sukimo momento rezervą, 
todėl garantuojamas puikus veikimas net sudėtingiausiomis sąlygomis. 
Pjaunamosios funkcijas kontroliuoja hidraulinė sistema „Load Sensing“, 
kuri optimizuoja tiekiamos alyvos kiekį.

KINTAMOJO TŪRIO SIURBLYS.
Hidrostatinis siurblys pritvirtintas tiesiai prie variklio.

GALINGAS MERCEDES BENZ OM936 7.7 L TIER4 FINAL VARIKLIS. 
Variklis suprojektuotas atsižvelgiant į didžiausią našumą ir darbinius 
parametrus.



KABINA
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PATOGUS 
FUNKCIJŲ 
VALDYMAS

COMMANDER CAB V. 
Naujoji kabina „Commander Cab V“ užtikrina puikų pjaunamosios 
matomumą, o erdvi, patogi ir ergonomiška darbo aplinka tik patvirtina 
prekės ženklo DEUTZ-FAHR unikalumą. Tikslingai suprojektuota kabina 
užtikrina, kad operatorius darbo metu jaučiasi itin patogiai. Kabinos 
novatorišką dizainą dar labiau išryškina pakankamai didelė, patogi 
reguliuojama operatoriaus sėdynė. Vairo kolonėlė su reguliavimo sistema 
neužgožia vaizdo. Vairas yra padengtas neslystančia medžiaga, o jo 
forma užtikrina tvirtą vairo laikymą. Oro kondicionavimo sistema leidžia 
vairuotojui pasirinkti norimą temperatūra ir oro srautą bei taip palaikyti 
kabinoje „Commander Cab V“ tinkamą darbo aplinką. Kokybiška apdaila 
suteikia C7000 serijos kombaino kabinai elegantiškumo.



„COMMANDER CONTROL“ SVIRTIS 
Naujojoje svirtyje su integruotais pjovimo aparato, lenktuvų ir 
grūdų iškrovimo vamzdžio reguliavimo valdikliais įdiegti šiuolaikiniai 
sprendimai, užtikrinantys ergonomiškumą ir tikslumą. Visiškas 
saugumas garantuojamas atsiradus joje avarinio sustojimo funkcijai.
Kad operatoriui būtų dar patogiau, C7000 serijos kombainuose įrengtas 
naujasis COMMANDER CONTROL MANAGEMENT – 7“ LED jutiklinis 
ekranas, kuriame pranešama apie pagrindines kombaino funkcijas 
važiuojant keliu arba dirbant lauke. Taip pat yra galimybė konfigūruoti 
ir įrašyti pritaikytus profilius pagal lauko specifiką ar javų tipą. Tokie 
iš anksto nustatyti parametrai yra lengvai aktyvinami, todėl mašina 
paruošiama darbui gerokai greičiau. Po darbo visus parametrus galima 
peržiūrėti ir įrašyti į USB atminties įrenginį. Tai leis stebėti veiksmus, 
atliekamus viso derliaus nuėmimo sezono metu.
Be jutiklinio ekrano sąsajos, taip pat galima naudotis mygtukais 
funkcijoms pasirinkti ir parametrams nustatyti, kad darbas lauke būtų 
atliekamas itin tiksliai.

MATOMUMĄ UŽTIKRINANTIS PAKETAS
Kombaine gali būti sumontuotas geresniam matomumui skirtas paketas. 
Papildomi darbiniai žibintai užtikrina tikslesnį derliaus nuėmimą 
tamsiuoju paros metu. Dėl didelių dvigubų  elektra reguliuojamų 
galinio vaizdo veidrodėlių ant teleskopinių laikiklių vairavimas yra 
dar saugesnis ir patogesnis. Į standartinę įrangą taip pat įtraukti du 
mirksintys signaliniai žibintai.
  
KAMERŲ KOMPLEKTAS 
Galimybė įrengti iki 3 kamerų leidžia stebėti teritoriją aplink kombainą. 
Vaizdai iš spalvotos ir infraraudonųjų spindulių kameros rodomas 
naujame 7 colių ekrane.

„COMMANDER“ SVIRTIS.
Svirtimi valdoma: 1) pjaunamosios padėtis ir polinkis, 2) pjovimo kampas,
3) lenktuvų padėtis ir pavara.

Patogi mechaniniu arba 
pneumatiniu būdu reguliuojama 
sėdynė ir reguliuojama vairo 
kolonėlė leidžia pasirinkti 
vairuotojui tinkamiausią padėtį.

Visi valdikliai lengvai pasiekiami darbo metu.

KELEIVIO SĖDYNĖ.
Tikslingas kabinos erdvės 
panaudojimas



PRIEŽIŪRA
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GREITAI ATLIEKAMA  
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA



 
AUKŠTAI PAKELIAMI ŠONINIAI DANGČIAI 
Paprasta ir greita techninė priežiūra – tai dar vienas C7000 serijos 
privalumas. Visi priežiūrai skirti taškai yra logiškai išdėstyti ir lengvai 
pasiekiami. Dangčiai ir komponentai yra padengti antikorozine 

SALONO FILTRAI.
Salono oro filtrai pakeičiami lengvai ir be įrankių.

KURO BAKAS IR FILTRAI.
Lengvai nuvaloma kuro bako zona ir pakeičiami filtrai.

PRIEIGA RADIATORIUI VALYTI.

HIDRAULINĖS JUNGTYS.

IŠ ŠONO PASIEKIAMI DIRŽAI.
Sparti ir paprasta prieiga. Aiškus išsidėstymas.

LENGVAI IŠIMAMI 
KOMPONENTAI.

ELEKTRINĖ SISTEMA.

medžiaga, saugančia nuo rūdžių, nešvarumų ir drėgmės ir taip 
užtikrinančia jų patikimumą bei ilgaamžiškumą.



GAMYBOS PROCESAS
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TVIRTA IR PRECIZIŠKA 
KONSTRUKCIJA



AUKŠČIAUSIO LYGIO PATIKIMUMAS NET PO ILGŲ 
EKSPLOATAVIMO METŲ 
Šiuolaikinė DEUTZ-FAHR gamyklos įranga leidžia gaminti kombainus 
skiriant didžiausią dėmesį net mažiausiai detalei. Kiekvienas 
kombainas yra apdorojamas kataforezės būdu ir taip apsaugomas 
nuo korozijos. Visos dažytos dalys yra cinkuojamos, kad tarnautų 
kuo ilgiau. Todėl DEUTZ-FAHR kombainai išlaiko didelę vertę net ir 
naudotų mašinų rinkoje. Pažangus surinkimo ir gamybos procesas 

DEUTZ-FAHR kombainų gamybos procesas yra sertifikuotas pagal ISO 
9001-2008. Sertifikatą išdavė šioje srityje veikianti bendrovė „Cer-To“.

Visos dažomos dalys apdorojamos kataforezės būdu – kiekviena iš jų 
panardinama į 14 skirtingų rezervuarų su cheminėmis medžiagomis. Šią 
procedūrą pradeda valymas ir poliarizacija, o užbaigia dažymas.

Kiekviena kombaino konstrukcijos dalis pjaunama lazeriniu būdu. 
Komponentų projektavimas prasideda nuo 3D brėžinių.

DEUTZ-FAHR kombainų gamykloje atitinka griežčiausius kokybės 
standartus. Išskirtinio kataforezės proceso metu visi komponentai 
yra panardinami į 14 rezervuarų, kuriuose jie yra valomi, poliarizuojami 
ir paruošiami dažymui. Bendrovė „Cer-To“ išdavė mums ISO 9001-
2008 sertifikatą, tuo patvirtindama, kad visas DEUTZ-FAHR kombainų 
gamybos procesas vyksta aukščiausiu lygiu.
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COMBINE 7000

C7205 C7205TS C7205TSB C7206 C7206TS C7206TSB

LENKTUVAI
6 juostų lenktuvai su hidrauliniu aukščio reguliavimu •
Hidraulinis horizontalusis reguliavimas •
Elektroninis apsukų valdymas aps. /min. nuo 16 iki 45, bepakopis reguliavimas
Automatinis lenktuvų apsukų pritaikymas pagal važiavimo 
greitį •

TECHNINIAI DUOMENYS KOMBAINAS 7000
C7205 C7205TS C7205TSB C7206 C7206TS C7206TSB

PJAUNAMOJI
Galimas plotis m 4,20-4,80-5,40-6,30                                                     4, 80-5,40-6,30-7,20                 4,20-4,80-5,40-6,30
Hidraulinis pjovimo aukščio reguliavimas mm nuo-300 iki +1370
Pjovimo aukščio indikatorius •
Panardinant tepama planetarinė peilių pavara  
(1220 pjūvių / min.) •
Ilgi derliaus skirtuvai, fiksuoti, kairysis ir dešinysis •
Stiebų kėlikų skaičius nuo 13 iki 23, priklausomai nuo pjovimo pločio
Automatinis spaudimo prie paviršiaus reguliavimas,  
pjovimo aukščio pasirinkimas, aukščio indikatorius •
„AutoControl“ sistema (su skersiniu pjaunamosios 
padėties reguliavimu)

� - priklausomai nuo versijos

Pjovimo kampo reguliavimas (elektrohidraulinis) � (• („Balance“ versijoje) Priekabos vilkimo kablys)
Priekabos tempimo kablys •
Vežimas pjaunamajai transportuoti •
Hidraulinė multijungtis •
Automatinis vilkimo kablys •
Rapsų pjaunamosios rinkinys su hidrauliniu būdu 
kontroliuojami šoniniu dešiniuoju peiliu •
Šoninis kairysis peilis rapsams su atskiru hidrauliniu 
valdymu (tik su rapsams pritaikyta pjaunamąja) •
Saulėgrąžų pjaunamosios priedai •

Tipas A 
(mm)

B 
(mm)

Svoris 
(kg)

Išmatavimai  
mm

4,20 m 4.187 4.515 1.280 L = 480

4,80 m 4.796 5.124 1.170 D = 610

5,40 m 5.406 5.734 1.540 d = 350

6,30 m 6.320 6.648 1.760 h = 130

7,20 m 7.235 7.563 1.980 a = 50

6,30 m 9.000 9.622 2.580

B (išorinis ilgis)

A (pjovimo plotis)

24880

D a

dh

L



STANDARTINIS  •    PASIRINKTINAS  •
- Nėra
* Standartinis ar pasirinktinas priklauso nuo modelio

TECHNINIAI DUOMENYS KOMBAINAS 7000
C7205 C7205TS C7205TSB C7206 C7206TS C7206TSB

VARICROP
Plotis 5,00–5,50–6,50–7,50 5,00–5,50–6,50 –7,50–8,50–9,00
Hidraulinis pjovimo aukščio reguliavimas mm  -300 / +1370  -300 / +1370  -300 / +1370  -300 / +1370  -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 bepakopė hidrauliniu būdu reguliuojama 
pjaunamoji su nerūdijančio plieno dangčiu • • • • • •
Hidraulinis kampo reguliavimas • • • • • •
Integruoti sulenkiami šoniniai peiliukai • • • • • •
Integruota hidraulinė lenktuvų pavara • • • • • •
Saulėgrąžų pjaunamosios priedai • • • • • •
KŪLIMO BŪGNAS
Skersmuo m 600 600 600 600 600 600
Plotis mm 1270 1270 1270 1521 1521 1521
Juostos vnt. 8 8 8 8 8 8
Elektrinis variatorius aps. /min. 420–1250 420–1250 420–1250 420–1250 420–1250 420–1250
Kūlimo būgno greičio reduktorius (pasirinktinas) aps. /min. 210–625 210–625 210–625 210–625 210–625 210–625
ĮGAUBTAS SIETAS
Juostos vnt. 15 15 15 15 15 15
Gaubimo kampas laipsnių 121 121 121 121 121 121
Skirstymo paviršius m2 0,95 0,95 0,95 1,13 1,13 1,13
Segmentinis sietas • • • • • •
Iš šono valdomos akuotų šalinimo plokštės • • • • • •
Įgaubto sieto įėjimo / išėjimo angos elektroninis  
reguliavimas • • • • • •
Pritaikymas kukurūzams, grūdams, kukurūzų ir  
burbuolių mišiniui (CCM) • • • • • •
Pritaikymas ryžiams • • • • • •
TURBOSEPARATORIUS
Skersmuo mm - 590 590 590 590 590
Apsukos aps. /min. - 775 / 410 775 / 410 775 / 410 775 / 410 775 / 410
Elektroninis perjungimas tarp 5 padėčių iš kabinos - • • • • •
Skirstymo paviršius m2 - 0,81 0,81 - 0,97 0,97
Dangteliai sudėtingoms darbo sąlygoms •  (•  su ryžiams skirtos įrangos paketu)
ŠIAUDŲ KRATIKLIS
Elementai vnt. 5 5 5 6 6 6
Pakopos vnt. 5 4 4 4 4 4
Atviri kratikliai • • • • • •
Atramos su rutuliniais guoliais • • • • • •
Kratiklių paviršius m2 6,30 5,60 5,60 7,60 6,70 6,70
Bendras valymo paviršius m2 7,36 7,36 7,36 8,73 8,80 8,80
Pakartotinis apdorojimas • • • • • •
Elektroninis šiaudų kratiklio apsukų valdymas • • • • • •
ŠIAUDŲ SMULKINTUVAS – PELŲ SKLEISTUVAS
Integruotas šiaudų smulkintuvas su rankiniu būdu  
reguliuojamu darbiniu pločiu • • • • • •
Elektroninis skleidimo pločio reguliavimas • • • • • •
Pelų skleistuvas su integruotu konvejeriu • • • • • •
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DUOMENŲ LAPAS
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TECHNINIAI DUOMENYS KOMBAINAS 7000
C7205 C7205TS C7205TSB C7206 C7206TS C7206TSB

VALYMO SISTEMA
Itin našus kryžminio srauto ventiliatorius • • • • • •
Pradinis sietas • • • • • •
Sieto rezervuaro apšvietimas • • • • • •
Priešpriešinės eigos sietai • • • • • •
Bendras vėdinamas sieto paviršius m2 5,28 5,28 5,28 6,32 6,32 6,32
PAPILDOMO APDOROJIMO SISTEMA
Grįžtamojo kiekio ir perkrovos elektroninė kontrolė �-a priklausomai nuo versijos
Autonominė grįžtamosios masės pakartotinio kūlimo  
sistema kairėje ir dešinėje • • • • • •
GRŪDŲ BUNKERIS
Tūris litrų 8500 8500 8500 9500 9500 9500
Iškrovimas bet kokioje padėtyje • • • • • •
Vizualus ir garsinis grūdų lygio bunkeryje indikatorius • • • • • •
Vidinis apšvietimas / grūdų mėginių ėmimas iš kabinos • • • • • •
Papildomas ilgas 6 m iškrovimo vamzdis  � (• su 9,00 m pjaunamąja)
Iškrovimo greitis 90 l/sek. 90 l/sek. 90 l/sek. 90 l/sek. 90 l/sek. 90 l/sek.
VARIKLIS
Variklis Tier 4 Final 4, purškimo sistema „Common Rail“ Mercedes Benz OM936 7,7 LITRŲ
Patvirtinta galia (97/68/EB) esant vardinėms 
variklio apsukoms

KW/CV 212/288 212/288 212/288 235/320 235/320 235/320

Didžiausia galia (ECE R120) KW/CV 227/309(*) 227/309(*) 227/309(*) 250/340(*) 250/340(*) 250/340(*)
Kuro bakas litrų 750 750 750 750 750 750
„AdBlue©“ bakas litrų 85 85 85 85 85 85
TRANSMISIJA / STABDŽIAI / VAIRO SISTEMA
Hidrostatinė transmisija su 4 greičių pavarų dėže • • • • • •
Greitis važiuojant į priekį / greitis atbuline eiga km/h 0 - 25,0 / 0-14,0 0 - 25,0 / 0-14,0 0 - 25,0 / 0-14,0 0 - 25,0 / 0-14,0 0 - 25,0 / 0-14,0 0 - 25,0 / 0-14,0
Pedalu valdomas stabdys, nepriklausomas, mechaninis 
stovėjimo stabdys • • • • • •
IŠLYGINIMO SISTEMA „BALANCE““
Visiškas kombaino išlyginimas - - • - - •
Skersinio / išilginio polinkio kompensavimas - - 20% / 6% - - 20% / 6%

(*) Galimas galio padidinimas (palaipsninis), kai vienu metu nuimamas derlius  
     ir iškraunami grūdai



TECHNINIAI DUOMENYS KOMBAINAS 7000
C7205 C7205TS C7205TSB C7206 C7206TS C7206TSB

PADANGOS
Priekinės 620 / 75 R30 168 A8 • • - • • -
Priekinės 650 / 75 R32 167 A8 • • • • • •
Galinės 405 / 70 R20 155 A2 • • • • • •
Priekinės 800 / 65 R32 STR 172 A8 • • • • • •
Galinės 500 / 60 -22.5 10 PR • • • • • •
Priekinės 710/75 R34 178 A8 • • - • • -
Galinės 600/50 R22.5 165 A8 • • • • • •
Galinės 540/65 R24 146 D • • • • • •
Vikšrinė pavara su 4 ritinėliais ir 915 mm vikšru • • - • • -
Vikšrinė pavara su 4 ritinėliais ir 716 mm vikšru • • - • • -
KABINA
"Kabina „CommanderCab V“ su tonuotu, termiškai  
izoliuotu stiklu, panoraminis vaizdas,

• • • • • •
Patogi vairuotojo sėdynė su porankiu, keleivio sėdynė" • • • • • •
Svirtis „CommanderStick“ su įvairiomis valdymo 
funkcijomis

• • • • • •
„CommanderControl“ elektroniniam pjaunamosios ir  
kuliamosios sistemos veikimo valdymui

• • • • • •
Įgaubto sieto, TS, grūdų rezervuaro iškrovimo ir  
kuliamosios sistemos parametrų nustatymas

• • • • • •
CCM (Combine Control Management) borto kompiuteris • • • • • •
6 darbinės šviesos ant kabinos, 1 darbinė šviesa ant grūdų 
bunkerio, 2 darbinės šviesos gale

• • • • • •
Elektroniniu būdu reguliuojami veidrodėliai, kairėje ir 
dešinėje

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

• • • • • •
Matomumui skirtas paketas • • • • • •
Kamerų paketas: šoninė kamera arba kamera kombaino 
gale

• • • • • •
ŠILDYMO SISTEMA IR ORO KONDICIONAVIMAS
2 ksenoninės darbinės šviesos • • • • • •
Šiaudų kratiklių apsukų, grūdų ir pakartotino apdorojimo 
sistemos keltuvas

• • • • • •
Pjaunamosios avarinio išjungimo mygtukas • • • • • •
PRIEŽIŪRA
Rankinė centralizuota tepimo sistema, tepimo vietos:
8 iš kairės, 6 iš dešinės

• • • • • •
Automatinė centralizuota tepimo sistema, kurią sudaro 
maždaug 60 tepimo vietų

• • • • • •
Oro kompresorius kartu su suslėgto oro sistema: 30 l tūris, 
3 išvestys: 2 šoninės, 1 variklio skyriuje

• • • • • •

STANDARTINIS  •    PASIRINKTINAS  •     - Nėra
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TECHNINIAI DUOMENYS KOMBAINAS 7000
C7205 C7205TS C7205TSB C7206 C7206TS C7206TSB

MATMENYS
a Ašies plotis Priekinės 2670 2670 2670 2670 2670 2670

Galinės 2343 2343 2343 2343 2343 2343
   Plotis be pjaunamosios 3296 3296 3296 3296 3296 3296
b Plotis su pjaunamąja

4,20 m 4.515 4.515 - - - -
4,80 m 5124 5124 - - - -
5,00 m 5680 5680 5680 5680 5680 5680
5,40 m 5734 5734 5734 5734 5734 5734
5,50 m 6140 6140 6140 6140 6140 6140
6,30 m 6648 6648 6648 6648 6648 6648
6,50 m 7130 7130 7130 7130 7130 7130
7,20 m 7563 7563 7563 7563 7563 7563
7,50 m 8120 8120 8120 8120 8120 8120
8,50 m 9110 9110 9110 9110 9110 9110
9,00 m 9622 9622 9622 9622 9622 9622

c Aukštis iki javų bunkerio ištuštinimo vamzdžio apatinio 
krašto su standartinėmis padangomis

4557 557 557 557 557 557

d Atstumas taro pjaunamosios krašto ir grūdų iškrovimo vamzdžio

su 4,20 m pjaunamąja 2330 2330 - - - -
su 4,80 m pjaunamąja 3410 3410 - - - -
su 5,00 m pjaunamąja 3226 3226 3226 3226 3226 3226
su 5,40 m pjaunamąja 3105 3105 3105 3105 3105 3105
su 5,50 m pjaunamąja 2996 2996 2996 2996 2996 2996
su 6,30 m pjaunamąja 2648 2648 2648 2648 2648 2648
su 6,50 m pjaunamąja 2500 2500 2500 2500 2500 2500
su 7,20 m pjaunamąja 2191 2191 2191 2191 2191 2191
su 7,50 m pjaunamąja 2006 2006 2006 2006 2006 2006
su 8,50 m pjaunamąja 1511 1511 1511 1511 1511 1511
su 9,00 m pjaunamąja 1246 1246 1246 1246 1246 1246

a
b

d

c



- Nėra
Techniniai duomenys ir nuotraukos pateikiamos tik informaciniais tikslais. Siekdama patenkinti jūsų poreikius, bendrovė DEUTZ-FAHR gali pakeisti šią informaciją bet kuriuo metu be 
išankstinio perspėjimo.

e
f
g

h

TECHNINIAI DUOMENYS KOMBAINAS 7000
C7205 C7205TS C7205TSB C7206 C7206TS C7206TSB

MATMENYS, MM
g Ratų bazė mm 3890 3860 3860 3890 3860 3890
h Ilgis be pjaunamosios mm 9240 9240 9240 9240 9240 9240
i i Ilgis su pjaunamąja ir sulenktais javų  
skirstytuvais

mm 10890 10890 10890 10890 10890 10890

l Javų bunkerio aukštis mm 3990 3990 3990 3990 3990 3990
SVORIS
Svoris su 4,20 m pjaunamąja kg 16275 16475 17015 17590 17790 18190
Svoris su 4,80 m pjaunamąja kg 16595 16795 17335 17910 18110 18510
Svoris su 5,00 m pjaunamąja kg 17265 17465 18005 18580 18780 19180
Svoris su 5,40 m pjaunamąja kg 16715 16915 17455 18030 18230 18630
Svoris su 5,50 m pjaunamąja kg 17355 17555 18095 18670 18870 19270
Svoris su 6,30 m pjaunamąja kg 16955 17155 17695 18270 18470 18870
Svoris su 6,50 m pjaunamąja kg 17575 17775 18315 18890 19090 19490
Svoris su 7,20 m pjaunamąja kg 17155 17355 17895 18470 18670 19070
Svoris su 7,50 m pjaunamąja kg 17785 17985 18525 19100 19300 19700
Svoris su 8,50 m pjaunamąja kg  -  -  - 19350 19550 19950
Svoris su 9,00 m pjaunamąja kg  -  -  - 19050 19250 19650
Svoris su 9,00 m pjaunamąja (VARICROP) kg  -  -  - 19470 19670 20070
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    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.


