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AUKŠČIAUSIOS  
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DIZAINAS IR ĮRANGA



DEUTZ FAHR tradicija derinti galią su patvarumu tęsiama naujoje C9000 
serijoje, kurioje patogi kabina ir elegantiškas išorės stilius atkartoja jau 
pažįstamą šio prekės ženklo išvaizdą. C9000 serija – tai 100 metų patirties 
ir nuolatinio tobulėjimo rezultatas. Panašiai kaip ir 1909 m., kai pirmasis 
KODEL & BOHEM kombaino modelis padarė perversmą eksploatacinių 
savybių ir grūdų apdorojimo srityje, šiandien C9000 nustato naujus 
standartus savo klasėje, išsaugodamas visas ypatybes, su kuriomis 
visuomet buvo siejamas prekės ženklas DEUTZ-FAHR. Pristatomi keturi 
modeliai: C9205 TS ir C9206 TS su 5 ir 6 šiaudų kratikliais, o taip pat 
darbui ant nuožulnių paviršių skirti modeliai C9205 TSB ir C9206 TSB su 
polinkio kompensavimo sistema (20 % skersinio ir 6 % išilginio), nauja 
reguliuojama galine ašimi, 4 varomaisiais ratais ir išskirtine sistema „Anti-
Slippage“, užtikrinančia didžiausią našumą bet kokiomis darbo sąlygomis. 
„Mercedes Benz“ varikliai (7,7 litrų, OM936 Tier 4 Final), generuojantys  
250 kW (340 HP) galią C9205 modeliuose ir 290 kW (395 HP) galią  
C9206 modeliuose, naujoviška teršalų išmetimo kontrolės technologija 

DIDŽIAUSIAS NAŠUMAS ŠIOJE
KOMBAINŲ KATEGORIJOJE

su EGR ir SCR sistemomis garantuoja geriausius rezultatus. Visuose 
modeliuose sumontuota aukšto lygio pjaunamoji, kuri dabar galima ir  
9 m ilgio. Šiaudų ir grūdų atskyrimas yra optimizuotas įdiegus kombaine 
sistemą „Maxi-Crop“, sumontavus tiekimo transporterį „Extra Feeding“ 
ir ilgus šiaudų kratiklius. Grūdų valymo našumą garantuoja patikrinti 
išskirtiniai DEUTZ-FAHR prietaisai, tokie kaip 2 pakopų grūdų paruošiamoji 
plokštė, turbininis ventiliatorius, platūs sietai ir DGR pakartotino grūdų 
apdorojimo sistema iš abiejų kombaino pusių. Į mašinos dizainą tobulai 
integruota puikų matomumą užtikrinanti kabina. Net ir standartinėje 
įrangoje numatyti valdikliai užtikrina didžiausią ergonomiškumą, o dėl 
paprastos prieigos prie transmisijos ir kitų, už mašinos veikimą atsakingų, 
prietaisų kombaino techninė priežiūra atliekama itin lengvai. Trumpai 
tariant, naujasis DEUTZ-FAHR yra aukščiausio lygio kombainas, kuris jūsų 
nenuvils net sudėtingiausiomis darbo sąlygomis. Pasirinkę C9000 serijos 
kombainą, galite būti tikri, kad darbas lauke bus atliktas produktyviai ir 
veiksmingai.



PJOVIMO APARATAS
4-5

NUOLATINIS MASĖS SRAUTAS



NUOLATINIS MASĖS SRAUTAS
Vientisa konstrukcija užtikrina optimalų svorio paskirstymą ir stabilumą 
(nepaisant pjovimo pločio), bei ilgalaikį ir patikimą mašinos veikimą 
nuimant skirtingų rūšių derlių. Visuose modeliuose sumontuota aukšto 
lygio pjaunamoji. Dabar galima ir 9 m ilgio versija. Didelis skersmuo ir 
ilgi, spirališkai išdėstyti įtraukiami pirštai užtikrina nuolatinį derliaus 
tiekimą nuožulniajam transporteriui ir jo tolesnį perdavimą.

SISTEMA „AUTOCONTROL“
Dėl DEUTZ-FAHR kombainuose įdiegtos pjovimo aparato valdymo 
sistemos bet kokios tipo pjaunamoji tiksliai atkartoja ir prisitaiko prie 
paviršiaus nelygumų. Valdydamas pjovimo aukštį, spaudimą prie 
paviršiaus ir pjaunamosios skersinę padėtį, vairuotojas gali greitai 
pritaikyti darbinius parametrus iš kabinos – kiti veiksmai bus atlikti 
automatiškai.

PJOVIMO SISTEMA „SCHUMACHER EASY CUT II“
Naujoji sistema EASY CUT II užtikrina efektyvesnį pjovimą ir apsaugo 
detales nuo pernelyg greito susidėvėjimo. Dėl tandeminės pjovimo 
sistemos DEUTZ-FAHR kombainai dirba švariai ir tiksliais, net kai 
javai yra žali, priplakti prie žemės. Planetarinė pavara užtikrina 1220 
pjūvių per minutę siekiantį dažnį, o svarbiausia yra tai, kad tiesia linija 

Planetarinė pavara ir 1200 aps./min. siekiantis pjovimo dažnis 
užtikrina, kad kombainas pjauna greitai ir tiksliais bet kokiomis  
darbo sąlygomis.

Sraigė su įtraukiamais pirštais, išdėstytais palei visą jos ilgį, 
nenutrūkstamai tiekia derlių nuožulniajam transporteriui. 

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

judantys peiliai lėčiau susidėvi ir sunaudoja mažiau energijos. Kad būtų 
išlaikyta tinkama peilių padėtis, buvo įdiegtas novatoriškas sprendimas, 
padedantis sumažinti apkrovą, o kartu su sumontuotais kreipiamaisiais 
ritinėliais sumažinantis virpesius ir atitolinantis susidėvėjimą. Įgaubta 
stiebų kėlikų forma leidžia sumažinti trintį su žeme ir padidinti 
eksploatacines savybes, taip pat apsaugo nuo javų vyniojimosi.

LENKTUVAI
Originalios DEUTZ-FAHR pjaunamosios turi lenktuvus, kurių apsukų 
dažnis yra proporcingas kombaino važiavimo greičiui. Nustačius 
tinkamą lenktuvų grėbiamą kavų kiekį, kombainas palaikys jo 
pastovumą pagal važiavimo greitį, todėl derlius bus tiekiamas 
pjaunamajai tolygiai, o operatoriaus dalyvavimas šiame procese – 
sumažintas iki minimumo.

SPECIALŪS PRIEDAI
DEUTZ-FAHR pjaunamosios buvo projektuojamos galvojant apie 
jų visapusiškumą. Ir saulėgrąžoms, ir rapsams skirti priedai lengvai 
pritvirtinami prie pirminės javų pjaunamosios, kad kombainas kuo 
greičiau grįžtų prie derliau nuėmimo.



MASĖS TIEKIMAS
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DIDELIS NAŠUMAS, 
BET MAŽESNĖS KURO  
SĄNAUDOS



C9000 serijos kombainuose viskas yra nuodugniai apgalvota, 
kaip ir naujasis nuožulnusis transporteris su „Extra Feeding“ 
sistema ir hidrauliniu reversu. Naujajame plačiame nuožulniajame 
transporteryje sumontuotos trys pakaitinės juostos, pritvirtintos prie 
trijų grandinių su dantytais atraminiais velenais, sumažina slydimą 
ir leidžia naudoti didesnes pjaunamąsias. Priekiniai pirštai tiekia 
derlių tolygiai ir nenutrūkstamai, o tai leidžia išvengti transporterio 
ir kuliamosios sistemos perkrovos bei spartaus dėvėjimosi, taip pat 
sumažinti priežiūrai skiriamas išlaidas. Nuolatinis masės tiekimas 
kuliamosios sistemai „Extra Feeding“ transporteriu gerokai padidina 
kombaino našumą, sumažina energijos poreikį bei kuro sąnaudas. 

Naujasis tiekimo ritinėlis „Extra Feeding“ padidina masės pralaidumą, 
išlaikydamas jos vienodą tankį.

Grandininis-juostinis transporteris greitai ir tolygiai tiekia nuimtą derlių. 
Hidrauliniu būdu valdoma atbulinė eiga užsikimšimo atveju leidžia 
pašalinti masės perteklių.

Atidarius didelį dangtį, pasiekiamas transporterio vidus. Techninė 
priežiūra atliekama greitai ir paprastai.

NAUJASIS TRANSPORTERIS

Naujasis hidraulinis reversas transporteryje ir pjaunamojoje neleidžia 
perkrauti visos sistemos. Be to, kombaine sumontuota išskirtinė 
elektrohidraulinė pjaunamosios peiliu kampo reguliavimo sistema. 
Visi šie elementai leidžia užtikrinti nuolatinį ir tolygų masės tiekimą 
kuliamosios sistemai.



BALANSAVIMO 
SISTEMA
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KOKYBĖ
IR NAŠUMAS
BET KOKIAME LAUKE



Sistema BALANCE garantuoja kūlimo proceso ir galutinio produkto 
kokybę dirbant lygiame lauke, ant šlaitų arba nelygaus paviršiaus. 
Ant ratų sumontuoti potenciometrai aptinka kombaino polinkį. 
Duomenys yra apdorojami elektroninio valdymo bloko, kuris iš karto 
siunčia impulsus hidraulinei sistemai. Dėl DEUTZ-FAHR „Balance“ 
sistemos kombainas visuomet yra horizontalioje padėtyje, nes 
skersinis polinkis yra kompensuojamas iki 20 %, o išilginis – iki 6 %.  
Kuliamosios sistema, šiaudų kratikliai ir valymo sistema perduoda 
masę tolygiai per visą darbinį plotį. Kombaine su BALANCE sistema 
visuomet bus išnaudojamas visas 9500 l grūdų bunkerio tūris, dirbant 
net sudėtingiausiomis sąlygomis. Vienodas masės paskirstymas ratams 
padidina trauką ir kombaino galimybes, nepriklausomai nuo apdirbamo 
lauko ypatybių. Funkcija BALANCE aktyvinama paspaudus mygtuką 

Visuose modeliuose įrengtas elektrohidraulinė pjovimo kampo 
reguliavimo sistema, pritaikanti pjaunamosios padėtį pagal kombaino 
judėjimo kryptį.

Visiškai patikimos 25 t masę laikančios ašys leidžia mašinai dirbti 
sudėtingiausiomis sąlygomis ir užtikrina darbo saugumą.

Sistema AUTOCONTROL preciziškai reguliuoja pjaunamosios 
skersinius ir išilginius pjaunamosios judesius. Išlaikant pastovų 
pjovimo aukštį, garantuojamas švarus ir kokybiškas derlius, net jei 
javai yra priplakti prie žemės.

IŠSKIRTINĖ SISTEMA „BALANCE“

kabinoje. Taip pat galima koreguoti kombaino padėtį rankiniu būdu. 
Tik DEUTZ-FAHR būdingas pjovimo kampo reguliavimas garantuoja 
nenutrūkstamą masės tiekimą (nepaisant nuožulnumo) ir leidžia 
išvengti nepageidaujamo kontakto su žeme.



KULIAMOSIOS 
 SISTEMA
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DIDŽIAUSIAS NAŠUMAS, 
KOKYBIŠKIAUSI GRŪDAI
IR ŠIAUDAI



SISTEMA „MAXI CROP“
Siekiant didžiausio našumo dirbant lauke, DEUTZ-FAHR C9000 serijos 
kombainuose įdiegta sistema „Maxi Crop“ užtikrina visapusiškumą ir 
efektyvų kūlimą net sudėtingiausiomis darbo sąlygomis. Dėl naujos 
tvirtos šių kombainų konstrukcijos ir optimizuotos kūlimo geometrijos 
gaunami itin kokybiški grūdai. 121° gaubimo kampo pobūgnis garantuoja 
efektyvų kūlimą ir itin kruopštų grūdų bei šiaudų atskyrimą. Tarpas tarp 
pobūgnio ir kūlimo būgno prie įėjimo ir išėjimo gali būti reguliuojamas 
atskirai „Commander Control“ valdikliais. Šis sprendimas garantuoja 
kūlimo būgno darbą, viršijantį 90 % efektyvumą, ir aukštą derliaus kokybę, 
nepaisant jokių aplinkybių. Kūlimo būgno greitis reguliuojamas nuo 420 iki

1 250 aps./min. Nuimant kukurūzus ar sojos pupeles, specialiu reduktoriumi 
galima sumažinti kūlimo būgno apsukas iki 210–625 aps./min.

SEGMENTINIS POBŪGNIS
Išskirtinė DEUTZ-FAHR segmentinė sistema leidžia greitai pertvarkyti 
kombainą, atsižvelgiant į javų rūšį, per tą patį derliaus numėmimo sezoną. 
Vairuotojas gali pasirinkti tinkamiausią atskirų pobūgnio elementų 
konfigūraciją, atsižvelgdamas į kuliamo derliaus rūšį.

600 mm skersmens ir 1,27 m (versijoje su 5 šiaudų kratikliais) arba 
1,52 m pločio (versijoje su 6 šiaudų kratikliais) kūlimo būgnas su 8-iais 
spragilais užtikrina aukščiausio lygio kūlimą.

Dar viena DEUTZ-FAHR ypatybė yra segmentinis pobūgnis, lengvai 
pritaikomas pagal nuimamo derliaus rūšį.

TURBOSEPARATORIUS
Išcentrinis būgnas gerokai padidina kombaino valandinio darbo našumą. 
Bet kokiomis sąlygomis turboseparatorius gali padidinti jį 20 %.
Išskirtinė 5 padėčių elektroninė sistema leidžia koreguoti sistemos 
veikimą atsižvelgiant į kuliamo derliaus savybes ir išsaugoti šiaudų 
kokybę, jei jie bus apdorojami šiaudų presu. Javams, kuriuos sudėtinga 
kulti, rankiniu būdu montuojamos akuotų šalinimo plokštės. Galima 
rinktis iš 2 turboseparatoriaus greičių: 775 aps./min. mažesniems 
sėkliniams augalams (pvz., kviečiams, miežiams, avižoms, liucernai) ir 
410 aps./min. sunkesniems augalams (pvz., kukurūzams, pupelėms ar 
žirniams). Kuliamosios būgno greitį reduktoriumi galima sumažinti iki 
210 aps. per minutę.



ATSKYRIMAS  
IR VALYMAS
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PAŽANGUS ATSKYRIMAS  
IR VALYMAS



ŠIAUDŲ KRATIKLIAI IR GRŪDŲ PARUOŠIMO PLOKŠTĖ 
Didelis šiaudų kratiklių paviršius ir ilgis užtikrina geriausius kombaino 
darbinius parametrus. Atvira konstrukcija apsaugo nuo užsikimšimo 
pjaunant labai drėgnus augalus. Taip pat užtikrinamas vienodas grūdų 
pasiskirstymas ant paruošimo plokštės, užkertant kelią per didelėms 
sankaupoms kraštuose. Pirmoji šiaudų kratiklių atkarpa buvo nuleista 
žemyn, kad sulėtintų pasėjimo srautą ir padidintų našumą pirminiame 
grūdų valymo etape. Garantuojamas visiškas šiaudų ir pelų, kurie, 
būdama lengvesni nei grūdai, yra iš karto nupučiami ventiliatoriaus 
oro srauto, pašalinimas. Taip valymas atliekamas daug efektyviau. 

DIDELIS SIETŲ PAVIRŠIUS IR AUTONOMINĖ  
PAKARTOTINO APDOROJIMO SISTEMA
Dėl didelio sietų sistemos paviršiaus (5,28 m² C9205 modeliuose ir  
6,32 m² C9206 modeliuose), turbininio ventiliatoriaus su 44 mentėmis 
ir naujoviškos valymo sistemos konstrukcijos į grūdų bunkerį patenka tik 
švarūs grūdai. Dar viena išskirtinė DEUTZ-FAHR savybė yra autonominė 
papildomo apdorojimo sistema, tolygiai paskleidžianti derlių ant 
paruošimo plokštės ir taip leidžianti išvengti nepageidaujamos kūlimo 

Sumontavus šiaudų kratiklius guoliuose, techninė priežiūra nebėra 
reikalinga.

DGR sistema iš abiejų pusių:
galima rinktis iš dviejų lygių pagal augalų rūšį, kad grūdai būtų 
apdoroti itin kruopščiai.

Įrengus dvigubus jutiklius ir matavimo juostą per visą darbinį plotį, 
valdymo sistema preciziškai stebi kombaino produktyvumą.

sistemos apkrovos bei sumažinti bereikalingus nuostolius. Neišvalytas 
derlius papildomai apdorojamas dviem kultuvais, po to iškulti grūdai 
patenka ant paruošimo plokštės. Pakartotinio kūlimo sistemą sudaro 
dvi keičiamos trynimo plokštės (pritaikomos pagal derliaus rūšį), 
užtikrinančios maksimalų efektyvumą bet kokiomis darbo sąlygomis.



BUNKERIS IR 
IŠKROVIMAS
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DIDŽIAUSIAS NAŠUMAS
BET KOKIOMIS SĄLYGOMIS 



Dideli kiekiai, bet spartus iškrovimas. Dėl didelio grūdų bunkerio 
DEUTZ-FAHR kombainas gali dirbti nepertraukiamai labai ilgai. 9500 l  
tūrio bunkeris ir 90 l/sek. iškrovimas užtikrina, kad prastovos bus 
trumpalaikės. Itin galingas variklis leidžia iškrauti grūdus nenutraukiant 
darbų. Dėl centrinio bunkerio iškrovimo ir perkeliamo sraigto 
panaudojamas visas bunkerio tūris. Hidrauliniu būdu valdomas priedas 
dar labiau padidina bunkerio talpą. Elastingi bortai yra pagaminti iš itin 
tvirtos ir patvarios medžiagos. Naujojoje COMMANDER CAB V kabinoje 
įrengtas dvigubas bunkerio stebėjimo langelis, pro kurį operatorius 
gali matyti nuimtą derlių ir jo kiekį bunkeryje. Žibintai užtikrina, kad 
darbo plotas yra tinkamai apšviestas ir gerai matomas. 4 stacionarūs 
žibintai apšviečia pjaunamąją. Dar 4 žibintai gali būti reguliuojami 
pagal poreikius, o dviejuose iš jų gali būti sumontuotos LED lemputės, 
kad šviesos srautas būtų dar didesnis. Matomumą dar labiau pagerina 
pasirinktas VISIBILITY PACK paketas, į kurį įtrauktos papildomos šviesos 
leidžia kokybiškai atlikti darbą ir tamsiuoju paros metu.

Didelis 9500 l tūrio bunkeris visuose C9000 modeliuose.

Žibintas iškrovimo vamzdžio 
gale leidžia stebėti grūdus, 
net jei derlius nuimamas 
naktį.

Platus pašvietimas patogumui ir saugumui užtikrinti.

Dvigubas bunkerio kontrolės langelis.





C9000 SERIJA.  
PAŽANGIAUSIAS KOMBAINAS 
SAVO KLASĖJE



ŠIAUDŲ SMULKINTUVAS IR  
PELŲ SKLEISTUVAS
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INTEGRUOTAS ŠIAUDŲ 
SMULKINTUVAS IR PELŲ 
SKLEISTUVAS



Intensyviai veikiantis DEUTZ-FAHR šiaudų smulkintuvas užtikrina,  
kad apdirbtas plotas yra iš karto paruošiamas kitiems žemės ūkio 
darbams. Smulkintuvas veikia per visą darbinį plotį, net kai naudojamos 
labai plačios pjaunamosios. Šiaudų smulkintuvas valdomas tiesiai 
iš kabinos ir yra aktyvinamas prie kūlimo būgno, kad nebūtų 
perkrauta transmisija. Patogi prieiga prie ašmenų leidžia tinkamai 
sureguliuoti smulkintuvą ir atlikti jo techninę priežiūrą per labai 
trumpą laiką. Šiaudų smulkintuve gali būti sumontuoti elektroniniu 
būdu reguliuojami kreiptuvai, užtikrinantys dar efektyvesnį masės 
paskirstymą, atsižvelgiant į vėjo kryptį. Su naujuoju konvejeriu ir 
dviem 4 ašmenų rotoriais, pelų skleistuvas paskirsto masę po visą 
darbinį plotą kaip ir šiaudų smulkintuvas. Tokiu būdu šiaudų ir pelų 
mišinys vėliau lengviau pavirsta organine dirvožemio medžiaga.

Plačiai paskleidžiami šiaudai ir pelai.

Pelų skleistuvas ir naujasis konvejeris su kreipiamosiomis, kuriomis pelai 
tiekiami 4 ašmenų rotorių link.

ŠIAUDŲ SMULKINTUVAS IR PELŲ SKLEISTUVAS



VARIKLIS IR  
TRANSMISIJA
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IŠSKIRTINIAI PARAMETRAI  
IR MAŽIAUSIOS KURO  
SĄNAUDOS



Nuo reduktorių iki tvirtinimo taškų – nauja galinės ašies konstrukcija 
ir (arba) 4WD su pripažinta išskirtine sistema, neleidžianti ratams 
buksuoti.

24 vožtuvų variklis „Mercedes Benz“ OM936 7,7 l su 2400 bar. darbinio 
slėgio įpurškimo sistema „Common Rail“. Variklis atitinka Tier 4 Final 
standartus.

Išmetamųjų dujų valymo sistema: EGR - SCR - variklis.

ATSKIROS MECHANINĖS
IR HIDRAULINĖS FUNKCIJOS 
Išskirtinė DEUTZ-FAHR pavara nuo variklio išvesta iš abiejų kombaino 
pusių. Tai leido atskirti hidraulines ir mechanines funkcijas bei sumažinti 
galios nuostolius iki minimumo. Transmisija yra paprasta, todėl ją 
lengva prižiūrėti. Dar vienas šio kombaino privalumas – nedidelis diržų 
skaičius ir jų įrengimas taip, kad būtų galima juos lengvai pasiekti. 
„Mercedes“ varikliai (7,7 l, OM936 Tier 4 Final) generuoja 250 kW 
(340 HP) galią C9205 modeliuose ir 290 kW (395 HP) galią C9206 
modeliuose. Išmetamų dujų kontrolės technologija ir EGR bei SCR 
sistemos leido dar labiau sumažinti kuro sąnaudas. Dėl įpurškimo 
sistemos „Common Rail“, 24 vožtuvų ir elektroninio valdymo sistemos, 
šis variklis generuoja tiek galios, kiek jos reikia konkrečiu atveju, o taip 
pat tinkamai reaguoja į padidintą apkrovą, neprarasdamas efektyvumo. 
750 l tūrio kuro bakas užtikrina labai ilgą darbo laiką. 10 mm storio 
bakas iš polietileno ir „AdBlue®“ bakas su dviem sustiprintais tvirtinimo 
taškais garantuoja saugų kombaino darbą net sudėtingiausiomis 
sąlygomis. Sumontavus EGR (išmetamųjų dujų recirkuliacijos) ir SCR 
(selektyvinio katalitinio redukavimo) sistemą, naujasis „Mercedes Benz“ 

OM936 Tier 4 Final variklis gerokai sumažina išmetamą azoto oksidų 
(NOx) – vieno iš pagrindinių degimo teršalų – kiekį.
4 pavarų hidrostatinė transmisija visuomet leidžia parinkti tinkamą 
greitį, atsižvelgiant į darbo sąlygas, o pakankamai didelis variklio sukimo 
momentas garantuoja tobulą veikimą sudėtingiausiomis sąlygomis.

HIDRAULINĖ SISTEMA „LOAD SENSING“
Hidraulinė sistema „Load Sensing“ kontroliuoja pjaunamosios ir grūdų 
iškrovimo sistemas. Kontroliuojant alyvos tėkmę, šis sprendimas 
leidžia sumažinti paskirų sistemų energijos sąnaudas ir taip dar labiau 
padidinti nemenką C9000 serijos kombainų potencialą.



KABINA
22-23

DIZAINAS, 
ERGONOMIŠKUMAS 
IR PATOGI DARBO 
APLINKA

KABINA „COMMANDER CAB“ 
Naujoji COMMANDER CAB V kabina yra itin erdvi ir neužgožia 
pjaunamosios. Kokybiška apdaila leidžia išlaikyti estetišką 
kabinos išvaizdą net po ilgų eksploatavimo metų. Šilumos 
nepraleidžiantys stiklai, skydeliai nuo saulės ir išskirtinio 
dizaino stogas garantuoja visišką patogumą ir puikią darbinę 
atmosferą. Iš abiejų pusių sumontuoti turėklai leidžia lengvai 
nuvalyti dulkes nuo priekinio stiklo. Kad važiuoti būtų saugu, 
dideli reguliuojami teleskopiniai veidrodėliai užtikrina puikų 
galinį vaizdą. Į standartinę įrangą taip pat įtraukti du signaliniai 
žibintai. Kabina yra itin patogi ir išsiskiria elegantišku dizainu. 
Panaudoti apmušalai yra minkšti, atpalaiduojantys bei užtikrina 
švarią darbo aplinką, nes nesugeria dulkių. Kabina yra apsaugota 
nuo triukšmo. Kabinoje įrengtos tvirtos grindys ir šoninė 
izoliacija iš tamprios medžiagos, kad operatorius nejaustų 
didelio nuovargio. Elegantiška apdaila sukurią aplinką, kuri 
yra būdinga aukštos klasės automobiliams. Visi šie elementai 
sukuria kabinoje jaukią atmosferą. Su C9000 serijos kombainu 
darbas lauke yra tikras malonumas, kurį užtikrina pakankamai 



Naudodami „Commander Control“ be vargo pasirinksite visus darbinius 
kombaino nustatymus.

Pasirinktinos kameros dar labiau 
pagerina matomumą

Naujasis 21 l tūrio nešiojamasis 
šaldytuvas.

CCM sistema stebi kombaino darbą realiu laiku.

didelė reguliuojama sėdynė, tinkamą temperatūrą palaikanti oro 
kondicionavimo sistema ir papildoma sėdynė keleiviui. Nauja išskirtinio 
dizaino ergonomiška C9000 serijos vairo kolonėlė palengvina vairavimą 
ir pagerina matomumą – operatorius gali reguliuoti ne tik jos aukštį, bet ir 
polinkį. Naujoje kabinoje taip pat rasite 21 l talpos nešiojamąjį šaldytuvą 
(jungiamą prie 12 V ir 220 V maitinimo), puikiai šaldantį nepriklausomai 
nuo aplinkos temperatūros ir leidžiantį atsigaivinti karštą vasaros dieną. 
Patogioje vietoje esantis šaldytuvas pritvirtinamas ir išimamas vienu 
paprastu judesiu.

„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, C9000 serijos kombainuose įrengtas 
naujasis COMMANDER CONTROL MANAGEMENT – 7 in 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 ir greitai 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.

KAMERŲ KOMPLEKTAS
Paketą sudaro iki 3 kamerų ir monitorius. Vaizdą į teritoriją aplink 
kombainą operatorius mato spalvotame 7 in ekrane.

SISTEMA „AGROSKY“
Kaip papildoma įranga siūloma palydovinės navigacijos sistema 
„Agrosky“, užtikrinanti iki 2 cm važiavimo tikslumą, kad operatorius visą 
dėmesį galėtų sutelkti į derliaus nuėmimą ir patogiai dirbtų net su plačia 
pjaunamąja.



PRIEŽIŪRA
24-25

PRAKTIŠKUMAS,
PAPRASTUMAS, 
PASIEKIAMUMAS



Jus sužavės ne tik elegantiškas naujojo kombaino dizainas – tikrai 
nustebsite, kaip greitai ir paprastai atliekamos jo kasdienės ar 
neplanuotos priežiūros procedūros. Kiekvienas kombaino elementas 
sumontuotas taip, kad jo patikra užtruktų vos kelias akimirkas, o 
jūs kuo greičiau galėtumėte imtis derliaus nuėmimo darbų. Šoniniai 
dangčiai suprojektuoti taip, kad būtų užtikrintas saugumas ir geras 
prieinamumas. Naujas kėbulas su dideliais į viršų pakeliamais ir 
stumdomais dangčiais garantuoja visišką pasiekiamumą ir dar labiau 
išryškina naujovišką DEUTZ-FAHR kombainų dizainą. Dangčiai 
uždaromi taip pat lengvai, kaip ir atidaromi. Logiškas suskirstymas tarp 
kairėje įrengtų hidraulinių ir dešinėje esančių mechaninių komponentų 
leidžia atlikti techninės priežiūros darbus greitai ir patogiai. Kad 
techninė patikra būtų dar patogesnė, pasirinktinai siūlomas 4 
žibintų komplektas iš abiejų kombaino pusių ir nešiojamasis žibintas 

Paprasta ir patogi prieiga prie 
saugiklių skydelio.

Oro kompresorius sumontuotas 
už radiatorių. Sistema turi  
3 išvestis – po vieną šonuose ir 
vieną virš variklio skyriaus.

Nuėmus transporterio dangtį, 
galima lengvai apžiūrėti ir 
pareguliuoti keltuvo grandines 
bei velenus.

Patogioje vietoje įrengti nuo 
dulkių apsaugantys salono filtrai.

Visi radiatoriai yra lengvai 
pasiekiami ir išvalomi.

Priekyje išimama grūdų 
paruošimo plokštė.

PAPRASTA TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

varikliui ir vidaus komponentų apžiūrai. Didesnių poreikių turintiems 
klientams numatytas pasirinktinas komplektas su oro kompresoriumi, 
3 išvestimis ir pistoletu, kad kasdienė priežiūra būtų atliekama dar 
greičiau. Taip pat galimas reguliuojamo aukščio galinis automatinis 
vilkimo kablys pjaunamosios priekabai.



GAMYBOS PROCESAS
26-27

ILGAI TARNAUJANTIS  
KOMBAINAS



IŠLIEKAMOJI VERTĖ PO ILGŲ  
EKSPLOATAVIMO METŲ
Moderni įranga DEUTZ-FAHR gamykloje užtikrina tobulą kombainų 
surinkimą ir tikslų baigiamųjų sluoksnių dengimą. Kombaino dalys 
apdorojamos kataforezės būdu, taip užtikrinant apsaugą nuo 
korozijos. Visos dažomos dalys yra cinkuojamos, kad būtų tvirtos 
ir ilgai tarnautų. Todėl DEUTZ-FAHR kombainai išlaiko didelę vertę 
net ir naudotų mašinų rinkoje. DEUTZ-FAHR gamykloje taikomi 
itin griežti surinkimo metodai bei šiuolaikinės technologijos, todėl 
kiekviena mašina yra gaminama itin kruopščiai. Visos dažomos dalys 
apdorojamos kataforezės būdu – kiekviena iš jų panardinama į 14 
skirtingų rezervuarų su cheminėmis medžiagomis.

Šią procedūrą pradeda valymas, tuomet atliekamas poliarizavimas 
ir paruošimas dažymui. Gamybos procesas sertifikuotas pagal ISO 
9001-2008. Sertifikatą išdavė šioje srityje veikianti bendrovė „Cer-To“.

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 poliarizavimas, o užbaigia dažymas.

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



PRIEDAI
28-29

PRIEDAI  
PAGAL  
NUIMAMO  
DERLIAUS RŪŠĮ

KUKURŪZAI IR RYŽIAI
Atsižvelgiant į augalų rūšį, DEUTZ-FAHR kombainui montuojami 
skirtingi priedai. Galimybė pjauti įvairių rūšių javus dar labiau padidina 
C9000 serijos kombainų universalumą ir efektyvumą. Siūlomas 
komplektas kukurūzams su specialiais nuo sutraiškymo apsaugančiais 
dangčiais, kūlimo būgno greičio reduktorius, komplektas ryžiams su 
kūlimo būgno ir dantytu pobūgniu bei specialūs sraigtiniai transporteriai 
šiurkštiems grūdams. Darbui sudėtingesnėse vietose siūloma vikšrinė 
pavara. Vikšrai padidina sąlytį su žeme ir trauką bei sumažina taškinę 
apkrovą dirvožemiui, kuriuo važiuoja kombainas. Išskirtinės formos 
vikšrai išsivalo savaime, o tinkamą įtempį palaiko itin veiksminga 
hidraulinė sistema. Nauja vikšrinė pavara leidžia važiuoti automobilio 
greičiu, išlaikant kompaktiškus matmenis: 3,5 m plotį (su 30 in vikšrais) 
ir 4 m aukštį.



30 in guminiai vikšrai neleidžia sutankinti dirvožemio ir padidina trauką.

Prie DEUTZ-FAHR pjaunamųjų tvirtinama įranga rapsams padidina 
kombaino universalumą.

Saulėgrąžoms skirta įranga.

PRIEDAI SAULĖGRĄŽOMS
Saulėgrąžoms yra numatytas specialiai sukurtas rinkinys, skirtas visoms 
DEUTZ-FAHR pjaunamosioms iki 7,20 m pločio. Specialūs priedai, prie 
transporterio sumontuotas cilindras ir dantytas ritinėlis po pjaunamąja 
(lenktuvai nenaudojami) užtikrina, kad derlius yra efektyviai nuimamas 
net esant didelėms apsukoms. Atlikus vos kelis paprastus veiksmus, jūsų 
kombainas bus greitai pritaikytas kitai augalų rūšiai.

PRIEDAI RAPSAMS
Rapsams nuimti sukurtas specialus priedų komplektas, kuris gali būti 
montuojamas ant visų DEUTZ-FAHR pjaunamųjų. Be platesnio dugno, 
į šį komplektą taip pat įtraukti hidrauliniu būdu varomi vertikaliai 
pjaunantys peiliai dešinėje pusėje (pasirinktini ir peiliai iš kairės). Visi 
rapsams skirti priedai yra greitai ir lengvai montuojami ant pjaunamosios 
bei nereikalauja techninės priežiūros.

„VARICROP“
VARICROP pjaunamoji gali būti penkių dydžių: 5,5, 6,5, 7,5, 8,5 ir  
9 m. Jos dydis yra reguliuojamas iš kabinos hidrauliniu būdu padidinant 
apatinį pjaunamosios vidaus paviršių iki 70 cm, o taip pat pritaikant 
lenktuvų, turinčių tvirtus metalinius dantukus sunkiausiems darbams, 
padėtį ir aukštį.

VARICROP pjaunamoji užtikrina didžiausią lankstumą ir universalumą.
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TECHNINIŲ 
DUOMENŲ LAPAS

TECHNINIAI DUOMENYS
C9000 SERIJA

C9205 TS C9205 TSB C9206 TS C9206 TSB
PJAUNAMOJI
Galimas plotis m 4,80 - 5,40 - 6,30 - 7,20 - 9,00 5,40 - 6,30 - 7,20 - 9,00
Hidraulinis pjovimo aukščio reguliavimas  m m nuo -300 iki +1370
Pjovimo aukščio indikatorius •
Panardinant tepama planetarinė peilių pavara  
(1220 pjūvių per min.) •
Ilgi derliaus skirtuvai, fiksuoti, kairysis ir dešinysis •
Stiebų kėlikų skaičius nuo 15 iki 29, priklausomai nuo pjovimo pločio
Automatinis spaudimo prie paviršiaus reguliavimas, 
pjovimo aukščio pasirinkimas, aukščio indikatorius •
„AutoControl“ sistema (su skersiniu pjaunamosios  
padėties reguliavimu) • • • •
Pjovimo kampo reguliavimas (elektrohidraulinis) • • • •
Priekabos 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 priedai •

PJAUNAMOSIOS JAVAMS

Tipas A 
(mm)

B 
(mm)

Svoris 
(kg)

Pjaunamosios 
javams, mm

4,20 m 4187 4515 1170 L = 480

4,80 m 4796 5124 1280 D = 610

5,40 m 5406 5734 1540 d = 350

6,30 m 6320 6648 1760 h = 130

7,20 m 7235 7563 1980 a = 130

9,00 m 9000 9622 2580

B (išorinis ilgis)

A (pjovimo plotis)

24880

D a

dh

L

VARICROP HEADERS

Tipas A 
(mm)

B 
(mm)

Svoris 
(kg)

Pjaunamoji  
„Varicrop“, mm

5,00 m 5050 5680 2190 L = 510–1560

5,50 m 5510 6140 2280 D = 610

6,50 m 6500 7130 2500 d = 410

7,50 m 7500 8120 2710 h = 100

8,50 m 8500 9110 2960 a = 50

9,00 m 9000 9640 3080

C9205 TS C9205 TSB C9206 TS C9206 TSB
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
C9000 SERIJA

C9205 TS C9205 TSB C9206 TS C9206 TSB
VARICROP
Galimas plotis m 5.,0 - 5.,0 - 6,50 - 7,50                                                          5,50 - 6,50 - 7,50 - 8,50 - 9,00
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 bepakopė hidrauliniu būdu judinama  
pjaunamoji su nerūdijančio plieno dangčiu • •
Hidraulinis kampo reguliavimas • •
Integruoti sulenkiami šoniniai peiliukai • •
Integruota hidraulinė lenktuvų pavara • •
Saulėgrąžų pjaunamosios priedai • •
KŪLIMO BŪGNAS
Skersmuo mm 600

Plotis mm 1270 1521

Juostos vnt. 8

Elektrinis variatorius aps./min. 420–1250
Kūlimo būgno greičio reduktorius (pasirinktinas) aps./min. 210–625
POBŪGNIS
Juostos vnt. 15

Gaubimo kampas laipsnių 121

Skirstymo paviršius m2 0,95 1,13
Segmentinis pobūgnis •
Iš šono valdomos akuotų šalinimo plokštės •
Pobūgnio įėjimo / išėjimo angos elektroninis reguliavimas •
Pritaikymas kukurūzams, grūdams, kukurūzų ir burbuolių 
mišiniui (CCM) •
Pritaikymas ryžiams •
TURBOSEPARATORIUS
Skersmuo mm 590

Apsukos aps./min. 775–410
Elektroninis perjungimas tarp 5 padėčių iš kabinos •
Skirstymo paviršius m2 0,81 0,97
Dangteliai sudėtingoms darbo sąlygoms •  (•  su ryžiams skirtos įrangos paketu)
ŠIAUDŲ KRATIKLIS
Elementai Kiekis 5 6

Pakopos Kiekis 4

Atviri kratikliai •
Atramos su rutuliniais guoliais •
Šiaudų kratiklio paviršius m2 5,60 6,70
Bendras valymo paviršius m2 7,36 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 •

•  Standartinis    
•  Pasirinktinas
-  Nėra
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TECHNINIŲ 
DUOMENŲ LAPAS

TECHNINIAI DUOMENYS
C9000 SERIJA

C9205 TS C9205 TSB C9206 TS C9206 TSB
VALYMO SISTEMA
Itin našus kryžminio srauto ventiliatorius •
Pradinis sietas •
Sieto rezervuaro apšvietimas •
Priešpriešinės eigos sietai •
Bendras vėdinamas sieto paviršius           m2 5,28 6,32
PAPILDOMO APDOROJIMO SISTEMA
Grįžtamojo kiekio ir perkrovos elektroninė kontrolė •
Autonominė grįžtamosios masės pakartotinio  
kūlimo sistema kairėje ir dešinėje •
GRŪDŲ BUNKERIS
Tūris litrų 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 •
Iškrovimo greitis 90 lt/sek.
VARIKLIS
Tier 4 Final 4, „Common Rail“ variklis Mercedes Benz OM936  7,7 LITRO                                             Mercedes Benz OM936 7,7 LITRO
Patvirtinta galia (97/68/EB) esant variklio 
apsukoms vardinėms 

kW/HP 235/320 267/363

Didžiausia galia (ECE R 120) 250/340 290/395 (*)

Kuro bakas litrų 750

„AdBlue®“ bakas litrų 85

TRANSMISIJA / STABDŽIAI / VAIRO SISTEMA
Hidrostatinė transmisija su 4 greičių pavarų dėže •
Greitis važiuojant į priekį / greitis atbuline eiga                                km/h 0-30,0 / 0-14,0
Pedalu valdomas stabdys, nepriklausomas,  
mechaninis stovėjimo stabdys •
IŠLYGINIMO SISTEMA „BALANCE“
Visiškas kombaino išlyginimas - • - •
Skersinio / išilginio polinkio konpensavimas - 20% / 6 % - 20% / 6 %

•  Standartinis    
•  Pasirinktinas
-  Nėra
(*) Galimas galios padidinimas (palaipsninis), kai vienu metu nuimamas derlius ir iškraunami grūdai.



TECHNINIAI DUOMENYS
C9000 SERIJA

C9205 TS C9205 TSB C9206 TS C9206 TSB
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
„CommanderCab V“ su tonuotu, termiškai izoliuotu stiklu, 
panoraminis vaizdas, patogi vairuotojo sėdynė su porankiu, 
keleivio sėdynė

•

Svirtis „CommanderStick“ su įvairiomis valdymo funkcijomis •
„CommanderControl“ elektroniniam pjaustomosios ir 
kuliamosios sistemos veikimo valdymui, pobūgnio, TS, grūdų 
rezervuaro iškrovimo ir kuliamosios sistemos parametrų 
nustatymas

•

CCM (Combine Control Management) borto kompiuteris
su 7” jutikliniu ekranu •
10 darbinės šviesos ant kabinos, 1 darbinė šviesa ant grūdų  
bunkerio, 2 darbinės šviesos gale, 3 signaliniai žibintai •
Elektroniniu būdu reguliuojami veidrodėliai, kairėje ir 
dešinėje •
Papildomas paketas: darbinės šviesos šonuose,  
po kabina ir ant kabinos turėklų •
Matomumui skirtas paketas (4 kombaino šonuose,
1 variklio skyriuje) •
Kamerų komplektas: 3 kameros (gale, prie iškrovimo 
vamzdžio ir vilkimo kablio) IR ir spalvotas 7” ekranas •
Šildymo sistema ir oro kondicionavimas •
Nešiojamasis 21 l tūrio šaldytuvas •
Gesintuvas •
SAUGUMAS
Saugos sankaba nuožulniojo konvejerio 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 •
2 ksenoninės darbinės šviesos •
PRIEŽIŪRA
Rankinė centralizuota tepimo sistema, tepimo vietos:  
8 iš kairės, 6 iš dešinės •
Automatinė centralizuota tepimo sistema, kurią sudaro 
maždaug 60 tepimo taškų •
Oro kompresorius kartu su suslėgto oro sistema: 30 l tūris, 
3 išvestys •

•  Standartinis    
•  Pasirinktinas
- Nėra



34-35
TECHNINIŲ 
DUOMENŲ LAPAS

a
b

d

c

TECHNINIAI DUOMENYS
C9000 SERIJA

C9205 TS C9205 TSB C9206 TS C9206 TSB
MATMENYS
a) Ašies plotis Iš priekio mm 2630

Gale mm 2393

Plotis be pjaunamosios 3296

b) Plotis su pjaunamąja su 4,80 m pjaunamąja mm 5124 -
  su 5,00 m pjaunamąja mm 5680 -

su 5,40 m pjaunamąja mm 5734

su 5,50 m pjaunamąja mm 6140

su 6,30 m pjaunamąja mm 6648

su 6,50 m pjaunamąja mm 7130

su 7,20 m pjaunamąja mm 7563

su 7,50 m pjaunamąja mm 8120

su 8,50 m pjaunamąja mm 9110

su 9,00 m pjaunamąja mm 9622

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

mm 4557

d) Atstumas tarp pjaunamosios korpuso ir 
ištuštinimo vamzdžio

su 4,80 m pjaunamąja mm 3410 -

su 5,00 m pjaunamąja mm 3226 -

su 5,40 m pjaunamąja mm 3105

su 5,50 m pjaunamąja mm 2996

su 6,30 m pjaunamąja mm 2648

su 6,50 m pjaunamąja mm 2500
su 7,20 m pjaunamąja mm 2191
su 7,50 m pjaunamąja mm 2006
su 8,50 m pjaunamąja mm 1511
su 9,00 m pjaunamąja mm 1246



e
f
g

h

TECHNINIAI DUOMENYS
C9000 SERIJA

C9205 TS C9205 TSB C9206 TS C9206 TSB
MATMENYS

e) Ratų bazė mm 3890 3860 3890 3860

f) Ilgis be pjaunamosios mm 9240

g) Ilgis su pjaunamąja ir sulenktais javų skirstytuvais mm 10890

h) Javų bunkerio aukštis mm 3990

SVORIS

be pjaunamosios kg 15690 16190 16390 16990

Svoris su 4,80 m pjaunamąja kg 17210 17.710 17910 18510

Svoris su 5,080 m pjaunamąja kg 17880 18380 18580 19180

Svoris su 5,40 m pjaunamąja kg 17330 17830 18030 18630

Svoris su 5,50 m pjaunamąja kg 17970 18470 18670 19270

Svoris su 6,30 m pjaunamąja kg 17570 18070 18270 18870

Svoris su 6,50 m pjaunamąja kg 18190 18690 18890 19490

Svoris su 7,20 m pjaunamąja kg 17770 18270 18470 19070

Svoris su 7,50 m pjaunamąja kg 18400 18900 19100 19700

Svoris su 8,50 m pjaunamąja kg 18650 19150 19350 19950

Svoris su 9,00 m pjaunamąja kg 18350 18850 19050 19650

Svoris su 9,00 m pjaunamąja (VARICROP) kg 18770 19270 19470 20070
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DEUTZ-FAHR
LUBRICANTS

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.


