
DEUTZ-FAHR C 7206 TS T4F    Specifikáció 
 
„TopLine” kivitel 

 

FERDEFELHORDÓ 

Elektromos visszaforgatás, 2+1 hidraulikus munkahenger, integrált gyorscsatlakozók az adapter felé 

CSÉPLŐDOB 

1521 mm szélességű, 600 mm átmérőjű dob 8 cséplőléccel. Fordulattartomány 420-1250 ford/perc 

DOBKOSÁR 

15 kosárléc, 14 mm-es huzalosztásköz, 1,13 m2 kosárfelület. Lenyitható kőfogó vályú. 2 kívülről állítható toklászoló lemez. 

Elektromos cséplőrés állítás kabinból (belépő és kilépő él külön állítható). 

FORGÓLEVÁLASZTÓ 

590mm átmérőjű dob, 0,97 m2 kosárfelülettel. 5 pozícióban állítható. Fordulatszáma 775 / 410 ford/perc. 

SZALMARÁZÓLÁDÁK: Szalmarázó ládák száma: 6. Lépcsőszám: 4. Felülete: 6,7 m2. 

TISZTÍTÁS 

Megvilágított tisztítószekrény, ellenirányban mozgó alsó és felső rosta. Nagyteljesítményű keresztáramú ventilátor. Lamellás 

rosták gabonához. Felnyitható felsőrosta- toldat. Teljes átszelelt tisztítófelület: 8,8 m2. 

KALÁSZVISSZAHORDÁS 

Kétoldali utócséplés és visszahordás a tisztítószekrényre. A visszahordás mennyiségét a monitor kijelzi. 

MAGTARTÁLY 

9500 l-es űrtartalom. Belső világítás szintjelző. Betekintő ablak és mintavevő ablak. 5 m hosszú ürítőcső elektrohidraulikus 

nyitással. 90 l/mp ürítési sebesség. 

MOTOR: 

Mercedes Benz  OM936 7.7 L T4F vízhűtéses „common rail” motor. Névleges teljesítmény235 kW / 320 LE (97/68/EC). 

Maximális teljesítmény: 250 kW / 340 LE (ECER120) Forgószita szűrő, automata porleválasztó. Üzemanyagtartály 750 l +85 

l AdBlue 

HIDRAULIKA 

Terhelésérzékeléses hidraulikarendszer, változó szállítású hidraulikaszivattyúval az adapter szabályozás és az ürítés 

munkahengereihez. 

HAJTÁS, HÁTSÓ TENGELY, FÉKEK 

Hidrosztatikus hajtás 4 sebességes sebességváltóval. 0-30 km/h előre, 0-14 km/h hátra. Állítható hátsó híd. Hidraulikus 

tárcsafékek, független fékpedálok, mechanikus rögzítő fék. 

KEREKEK: 

650/75 R 32 elöl, 405/70 R 20 hátul 

KABIN ÉS VILÁGÍTÁS 

„Commander V” kabin színezett panoráma üvegezéssel. 3 irányban állítható kormányoszlop. Légkondícionáló és fülkefűtés. 

Légrugós ülés + utasülés. Rádióelőkészítés.8 munkalámpa, ürítőcső megvilágító lámpa, két hátsó munkalámpa, 2 

sárgavillogó. 

VEZÉRLŐELEMEK 

CCM fedélzeti számítógép integrált szemveszteségjelző rendszerrel és hektárszámlálóval. COMMANDERSTICK 

multifunkciós vezérlőkar. AUTOCONTROL vágóasztal vezérlés (automatikus keresztirányú talajkövetés, tarlómagasság 

automatika.) 

KIEGÉSZÍTŐK: 

Mechanikus forgó vonófej, kopó alkatrész csomag, tűzoltó készülék, kezelési útmutató. 

Garancia:  

1 év vagy 1000 üzemóra (amelyik hamarabb bekövetkezik) 

 

Módosító / kiegészítő felszereltség 

L1053 6,3m AUTOCONTROL vágóasztal 

N1003 3 részes keret és 3x14mm-es szegmens a std kosár helyett 

L7001 rövid rendválasztók 

N4001 Dobfordulat csökkentő 

V2020 3 kukorica cséplőkosár szegmens 

L8002 Z22 std konzolcsiga hajtás 

M7002 automata vonóberendezés v. a. kocsihoz 

U0001 szalmaszecskázó 

R2031 800/65R32 kerekezés elől a std helyett (gépszélesség: 3640 mm) 

R3009 500/60-22,5 kerekezés hátul a std helyett (csak R1003-mal) 

M6002 Vágóasztal - szállítókocsi 

 


