


 

AZ ÚJ TOPLINER…



 

Több mint 100 évnyi tapasztalat, hűséges ügyfelek és csúcsteljesítmény: 
ez a páratlan DEUTZ-FAHR Topliner kombájnok öröksége és jövője.

C9300 SOROZAT C9305TS C9305TSB C9306TS C9306TSB

Szalmarázó ládák száma 5 5 6 6

Stage IV motor Mercedes-Benz OM936 7,7 liter Mercedes-Benz OM936 7,7 liter Mercedes-Benz OM936 7,7 liter Mercedes-Benz OM936 7,7 liter

Max. teljesítmény (kW/LE) 235/320 235/320 267/363 267/363

Max. teljesítmény túltöltéssel (kW/LE) 250/340 250/340 290/395 290/395
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FÜLKE

A COMMANDER CAB VI FÜLKE.



 

Intelligens és elegáns, ahogy már megszokhattuk, de tartogat valami újat is. 
Esztétikai értéke már első látásra is kitűnik, látványa megunhatatlan, és 
folyamatosan megújul. A hővisszaverő ablakok, a napellenző, valamint 
az oldalra túlnyúló, formázott tető biztosítja az árnyékot és a kellemes 
kezelői környezetet a fülkében. A fülke mindkét függőleges oszlopára 
felszerelt, karbantartáshoz használható kapaszkodónak köszönhetően a 
szélvédőt meg lehet tisztítani a portól. A magasan elhelyezett, teleszkó-
pos, elektromosan állítható, dupla felületű visszapillantó tükrök meg-

Az éjszakai aratás során a fülkére szerelt legfeljebb 10 munkalámpa, valamint a hátsó és 
oldalsó lámpák garantálják a KIVÁLÓ rálátást a munkaterületre.

Az automatikusan fel- és lehajló új létra segítségével könnyű feljutni a fülkébe.

szüntetik a holtteret, így biztonságosabban, tisztábban lát hátra a veze-
tő. Az alapfelszereltség részét képezi két figyelmeztető forgófény is.  
A továbbfejlesztett létra segítségével könnyen fel lehet jutni a kombájn-
ra. A kombájn kompakt szélességének megőrzését segíti, hogy a létrát 
egy automatikus forgatószerkezet a fülke alá húzza. A fülkébe való beju-
tást még jobban megkönnyíti a nagy kapaszkodó is, ami használaton 
kívül lehajtható, hogy ne ütközzön neki az ágaknak vagy egyéb akadá-
lyoknak.
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FÜLKE

ERGONOMIKUS KIALAKÍTÁS  
A MAXIMÁLIS KÉNYELEMÉRT.



 

Az ügyfelek igényeinek szem előtt tartásával megtervezett új COMMAN-
DER CAB VI fülke kiemelkedő kényelmet és csúcstechnológiát kínál a 
fedélzeti rendszerek tekintetében.  Letisztult dizájn és kellemes tapintá-
sú, világosszürke anyagok biztosítják a pihentető és nagyszerű munka-
környezetet. 
A tágas kezelőhely és a maximális kilátás lehetővé teszi, hogy a kezelő 
teljes szélességében figyelhesse a vágóasztal működését, és beavatkoz-
hasson, ha úgy hozza a szükség. A kombájn környezetének figyelemmel 
kíséréséhez legfeljebb 3 kamerát tartalmazó kamerakészletek állnak ren-
delkezésre. A színes és infravörös kamerák képe az új 7”-os monitoron 
vagy a 12’’-os iMonitoron látható, amely utóbbi az Agrosky rendszernél 
az alapfelszereltség része.

Extra nagy méretű ülés beépí-
tett többfunkciós kartámasszal 
- mi kellhet ennél több a maxi-
mális kényelemérzethez és a gép 
tökéletes uralásához?

Minden verziónál az alapfelszereltség részét képezi a második vezetőülés alá helyezett, 
hordozható, 21 literes hűtő.

Kiegészítő iMonitor egység az Agrosky rendszerhez, a terméshozam-ellenőrzéshez és  
a különféle kameranézetekhez. 

Háttérvilágítással ellátott kezelőszervek a kiváló láthatóságért és hozzáférhetőségért.
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KEZELŐSZERVEK

ELSŐ OSZTÁLYÚ  
KOMBÁJNVEZÉRLÉS.



 

A C9300 sorozatba szerelt új többfunkciós kartámasz egyesíti mindazt a 
tudást és tapasztalatot, amelyet a DEUTZ-FAHR a napi kombájnkezelési 
feladatok legjobb, legegyszerűbb és leggyorsabb végrehajtási módjának 
keresése közben megszerzett.
Csúcstechnológiás fedélzeti vezérlőrendszer garantálja a beállítások 
könnyű és precíz elvégzését, illetve a sebességváltó finomabb vezérlését, 
azaz a lehető legkényelmesebb munkavégzést.

A COMMANDER STICK botkormány a kombájn minden főbb funkcióját vezérli, vagyis:

- vágóasztal pozíciója

- motolla pozíciója és fordulatszáma

- ürítőcső pozíciója és ürítési sebessége

- sebességtartó automatika

A COMMANDER STICK magában foglalja az erőátvitel új, könnyen kezelhető, pontosabb 
és ergonomikusabb vezérlését is.

A kombájn különféle rendszerei, azaz az első és hátsó dobkosár, a felső és alsó rosták és 
a turbóleválasztó könnyen kiválaszthatók, valamint 3 érintőgombbal egyszerűen beál-
líthatók. A vágóasztal kezelőszervei az üzemmód, a magasság és a talajnyomás beállítá-
sára szolgálnak. A BALANCE rendszer botkormányos vezérlése logikus és pontos szabá-
lyozást tesz lehetővé.

A kartámasz hátsó részén találhatók a négykerékhajtás, a rögzítőfék, illetve a magtar-
tálynyitás kezelőszervei, az MMI és az USB-kimenetekkel felszerelt új műszerfal.
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KEZELŐSZERVEK

AZ ÚJ iMONITOR.



 

A könnyen értelmezhető, egyszerűen kezelhető és mindig naprakész új 
iMonitor a kombájnvezérlés új korszakát hozza el. A kombájn minden 
paraméterét és funkcióját közvetlenül a 8”-os iMonitoron lehet kezelni, 
és lehetőség van az összes teljesítményadat elmentésére és exportálásá-
ra is. A felhasználóbarát kialakítás révén a kezelő könnyen megtalálhatja 
a megfelelő oldalt, és a gyorsgomboknak köszönhetően anélkül ugorhat 
az egyik lapról a másikra, hogy a betakarítást megszakítaná. Az érintőké-
pernyős monitoron logikusan rendezték el a beállítandó paramétereket. 

Az érintőképernyős monitor pozíciója egyszerűen testre szabható.

A szántóföldi munka kezelésére kialakított oldalon minden szükséges adat megjelenik 
betakarítás közben, ráadásul a kijelző személyre is szabható. 

A kombájn minden paramétere és funkciója közvetlenül az iMonitoron kezelhető.

A közúti közlekedést kezelő oldalon főként a sebességre és a gépre mint 
közúti járműre vonatkozó információk találhatók. A szántóföldi munkát 
kezelő oldalon pedig a kombájn betakarítással kapcsolatos állapotjelzé-
sei és teljesítményadatai jelennek meg. A beállítások a könnyen olvasha-
tó paraméterrendszer alapján pontosan elvégezhetők. A vágóasztal ke-
zelésére szolgáló vadonatúj oldal lehetővé teszi minden kapcsolódó 
paraméter egyetlen műveletben történő ellenőrzését és konfigurálását.
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PRECÍZIÓS  
GAZDÁLKODÁS

MINDEN AZ IRÁNYÍTÁSA ALATT!



 

A DEUTZ-FAHR C9300 sorozat – a modern mezőgazdaság igényeit kö-
vetve és a hatékonyság növelésének céljával – készen áll a legújabb tech-
nológiák alkalmazására. Az EGNOS helymeghatározó rendszer pontos-
ságával támogatott Agrosky sorvezető rendszer még precízebb vezetést 
tesz lehetővé, különösen nagyobb betakarítandó táblahosszok esetében. 
A terméshozam-ellenőrző rendszerrel a kezelő folyamatosan ellenőriz-
heti a termény nedvességtartalmát, mennyiségét és minőségét, és ehhez 
igazíthatja a kombájn működését. A terményhozam, a nedvességtarta-
lom, a terménytömeg és a kombájnpozíció érzékelőkkel megvalósított 
ellenőrzése kiemelkedő pontosságot és hatékonyságot garantál. 

Az Agrosky sorvezető és a hozamellenőrző rendszer kezelésére szolgáló szoftvert a 12”-os 
iMonitor foglalja magába.

A precíziós gazdálkodási rendszerek könnyen telepíthetők, az elektromos kormányzás,  
a GPS-antenna, a hozamérzékelők és az ISOBUS-vezérlőegység pedig teljesen integrálva 
vannak a gépbe. 

Átfogó hozam- és nedvességtartalom-ellenőrző rendszer. A terményhozam még részle-
tesebb feltérképezését segíti az Agrosky GPS-antennával teljesen kompatibilis  
ISOBUS-rendszer.

A hozamadatok a sorvezetős kormányrásegítés használata közben is ellenőrizhetők.
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VÁGÓASZTAL

PRECÍZIÓS VÁGÁS.



 

A leggyakoribb alkalmazásokhoz használt vágóasztalok széles választéka 
– egyedi funkciókkal. A maximálisan 9 méteres, egy darabból álló stan-
dard gabona-vágóasztalok optimális súlyeloszlást, hosszú élettartamot 
és megbízható teljesítményt biztosítanak minden terepen és munkakö-
rülmények között. A nagy átmérőjű behordócsiga mélylapátos kivitelű. 
Ennek és a csiga teljes hosszában spirál alakban elhelyezett ujjaknak kö-
szönhetően az adagolás folyamatos, a terménytovábbítás pedig produk-
tív lesz. A nagyméretű motolla sebessége automatikusan igazodik a 
kombájn haladási sebességéhez. Ezekkel a megoldásokkal biztosítható a 
folyamatos terményáramlás és így a jobb cséplési minőség. 
  

A SCHUMACHER EASY CUT II rendszer: 
1220 ütem/perc vágási sebesség mellett is csökkentett mértékű kopás és teljesítmény-
veszteség.

Az opcionális vezetőgörgők pedig még tovább csökkentik a rezgést és a kopást.

A talajkövető érzékelők a masszív csúszótalpakban találhatók, így még egyenetlen tala-
jon is garantált a vágóasztal megfelelő pozíciója.

Nagy átmérőjű behordócsiga a teljes vágószélességben spirálisan végigfutó, állítható 
ujjakkal.
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VÁGÓASZTAL

MÉG SOKOLDALÚBB 
HASZNÁLHATÓSÁG.



 

Ha több különféle terménytípussal dolgozik, az bővíti a lehetőségeit, 
ugyanakkor az eszközparkja bővítését is megköveteli.
A DEUTZ-FAHR vágóasztal-kínálata a világszerte tevékenykedő gazdál-
kodók és bérvállalkozók legkülönfélébb betakarítási igényeinek kielégí-
tésére képes a teljes betakarítási idényben.

A VARICROP vágóasztalok három méretben (5,5, 6,5 és 7,5 m) kaphatók.

Az alsó vázat hidraulikusan lehet maximum 700 mm-re kitolni. 
A hidraulikus hajtású oldalsó függőleges kések felhajthatók, így a vágóasztal gyorsabban 
szerelhető át a repcebetakarításhoz.

Repce aratásához speciális készlettel lehet átalakítani a legfeljebb 7,2 méteres standard 
DEUTZ-FAHR vágóasztalokat. 

Napraforgó-arató készlet is rendelkezésre áll a legfeljebb 7,2 méter széles standard  
DEUTZ-FAHR vágóasztalokhoz. 
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A BALANCE  
RENDSZER

MINŐSÉGI ÉS HATÉKONY  
BETAKARÍTÁS MINDEN TEREPEN.



 

A DEUTZ-FAHR Balance rendszer oldalirányban maximálisan 20%-os 
dőlésszöget, hosszirányban pedig 6%-os dőlésszöget képes kompenzál-
ni, így a kombájnok munka közben mindig vízszintes pozícióban marad-
nak. A kerekekre szerelt potenciométerektől származó adatok alapján 
egy elektronikus vezérlőegység észleli a kombájn dőlésszögét, és azonnal 
vezérlőimpulzusokat küld a hidraulikus rendszernek. A cséplőrendszer, a 
szalmarázó ládák és a tisztítórendszer egyenletesen továbbítja a ter-
ményt, ezzel nagy termelékenységet tesz lehetővé. 

A BALANCE funkció bekapcsolásához elég megnyomni egy gombot a 
kartámaszon, ráadásul a gép pozíciójának kézi állítására is lehetőség van. 
A vágóél szögének automatikus beállítása a DEUTZ-FAHR gépek olyan 
egyedi jellemzője, amely a lejtőszög változásához alkalmazkodva biztosít 
folyamatos adagolást, ugyanakkor a vágásszög állandó szinten tartásá-
val megelőzi, hogy az eszköz a talajhoz érve megsérüljön, és nagy beta-
karítási sebességet garantál.

A BALANCE modelleken alapáras, más modellekhez pedig opcionálisan rendelhető 
elektro-hidraulikus vágóélszög-beállító rendszer optimalizálja a vágóasztal pozícióját.  
Az Autocontrol funkció révén a vágóasztal szintén könnyebben követheti az egyenetlen 
talaj kontúrját.

A BALANCE rendszert vezérlő, egyszerűen és logikusan kezelhető botkormány. Automa-
tikus és kézi funkció, üres helyzet és közúti funkció. A vezérlő kartámaszba épített botkor-
mány ergonomikus, kényelmes helyen található. 

A 25 tonna teherbírású tengelyeknek köszönhetően a gép a legextrémebb feltételek 
mellett is munkára fogható, ezzel garantálva a maximális megbízhatóságot és – ami még 
ennél is fontosabb – a vezető biztonságát.
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BEHORDÓRENDSZER

KIVÁLÓ BEHORDÁS,  
JOBB CSÉPLÉSI TELJESÍTMÉNY.



 

A C9000 sorozatban semmit sem bíztunk a véletlenre: a hosszú és 
széles behordóházban egymáshoz képest eltoltan elhelyezett behor-
dólécek találhatók, amelyeket támasztótengelyek segítségével há-
rom lánchoz rögzítenek; ez a megoldás a csúszás megelőzésére szol-
gál, és lehetővé teszi a nagyméretű vágóasztalok használatát.  
Az elülső ujjas behordóhenger folyamatos és egyenletes terményada-
golást biztosít, megakadályozza a behordó- és cséplőrendszer túlter-
helését, és jelentős mértékben csökkenti a kopást és a karbantartási 
költségeket. Az Extra Feeding behordóhenger biztosítja a folyamatos 

és egyenletesebb terményáramot a cséplőrendszerekhez, ami a tel-
jesítmény növekedésében és az energiafelvétel csökkenésében is 
megnyilvánul.
A behordórendszerre és a vágóasztalra egyaránt ható új hidraulikus 
behordás-visszajárató rendszer teljesen kiküszöböli a behordórend-
szer túlterhelését. A vágóasztal késeinek szöge egyedülálló elekt-
ro-hidraulikus rendszerrel állítható (a BALANCE modelleken alapfel-
szereltség).  Ezek a funkciók együttesen biztosítják a folyamatos és 
kiegyenlített terményáramot a cséplőrendszerhez.

A behordórendszerben az egymáshoz képest eltoltan elhelyezett behordólécek gyorsan 
és egyenletesen terítik el a terményt. Az ujjak hossza a terménytől függően három 
különböző pozícióba állítható.

Akár 20%-os oldalirányú lejtés 
kiegyenlítése, valamint hidrauli-
kus vágóélszög-beállítás automa-
tikus funkcióval.
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CSÉPLŐRENDSZER

RENDKÍVÜLI TERMELÉKENYSÉG, 
KIVÁLÓ SZALMA- ÉS 
SZEMMINŐSÉG.



 

A C9000-es kombájnsorozat „Maxi Crop” rendszere garantálja, hogy a 
gép sokoldalúságával és maximális cséplési hatékonyságával megfelel-
jen még a legnagyobb kihívást jelentő betakarítási munkák által tá-
masztott követelményeknek is, és a legnagyobb terménymennyiség se 
jelentsen akadályt a számára. A masszív szerkezet és a cséplőrendszer 
geometriája kiemelkedő produktivitást garantál, ugyanakkor biztosítja 
a kiváló szalma- és szemminőséget is. A 15 darab, 121°-os átfogási szög-
ben elrendezett verőléccel felszerelt dobkosár hatékonyabb cséplést és 

szemleválasztást tesz lehetővé, miközben minimális szintre csökkenti a 
szalma- és szemsérülést. 
A 600 mm átmérőjű, az 5 szalmarázóval szerelt modelleknél 1270 mm, 
a 6 szalmarázós modelleknél pedig 1520 mm széles cséplődob 8 verő-
lécet foglal magában.
A dobkosár és a cséplődob közötti távolság a bemeneti és a kimeneti 
oldalon egymástól függetlenül állítható elöl és hátul az iMonitorról 
vezérelt elektromos állítótagokkal.

A dobkosár és a cséplődob közötti hézag mérete egymástól függetlenül állítható elöl és 
hátul a Commander Control kezelőegység által vezérelt elektromos állítótagokkal.

A nagy, 590 mm átmérőjű, külön dobkosárral ellátott turbóleválasztó akár 20%-kal 
növelheti a termelékenységet. Az egyedülálló, 5-helyzetű elektromos állítórendszer le-
hetővé teszi, hogy a kezelő a csépelt termény jellemzőihez és a cséplési körülményekhez 
igazítsa a rendszer működését, és egyúttal biztosítja a szalma kiváló minőségét a későb-
bi bálázáshoz. A turbóleválasztó fordulatszáma szintén két fokozatban állítható: kis 
méretű magvak (például búza, árpa, zab, lucerna) betakarításakor 775 ford./perc, nagy 
méretű magvak (például kukorica, bab vagy borsó) betakarításakor 410 ford./perc.
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CSÉPLŐRENDSZER

TÖBBCÉLÚ HASZNÁLHATÓSÁG.



 

A 3 szegmensre osztott egyedi kialakítású DEUTZ-FAHR dobkosár révén 
a gép egyszerűen és gyorsan szerelhető át, és a szegmensek széles válasz-
téka jóvoltából könnyedén optimalizálható a különféle terményekhez.
A DEUTZ-FAHR külön rendszert kínál a rizs betakarításához, amely csép-
lődobot, fogazott dobkosarat és a termény koptató hatásának ellenálló, 
speciális szállítócsigákat foglal magába. A rizsbetakarító készletben lévő 
cséplődob és dobkosár speciális, kúp alakú fogakkal készül a jobb szem-
leválasztás és kisebb kopás érdekében.

A toklászoló lemezek minden verzióban szerszám nélkül illeszthetők be.

Szegmensekre osztott dobkosár a különböző termények és betakarítási körülmények 
közötti egyszerű átszereléshez. A huzalok közötti hézag 11 és 20 mm között variálható.

A cséplődob fordulatszámát csökkentő opcionális lassító áttétel a fordulatszámot a 
maximális 1250 ford./percről 625 ford./percre, a minimális 420 ford./percről pedig  
210 ford./percre csökkenti. Ez a készlet kukorica betakarításához ajánlott. 
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LEVÁLASZTÁS ÉS  
TISZTÍTÁS

TOVÁBBFEJLESZTETT 
LEVÁLASZTÁS ÉS TISZTÍTÁS.



 

A szalmarázók nagy felülete, hosszúsága és lökete biztosítja a maradék 
nélküli magleválasztást. A nyitott rázórendszer gondoskodik arról, hogy 
a rendszer még különösen nedves termények betakarításakor se tömőd-
jön el. 
A speciális visszanyerő lemez biztosítja, hogy a termény egyenletes 
mennyiségben és folyamatosan jusson vissza a gyűjtőasztalra. A szalma-
rázó ládák első szakasza mélyebb, így a cséplőrendszerből kilépő ter-
ményáram lelassul, és az első szemleválasztási fázis hatékonysága javul. 
A nagy teljesítményű ventilátornak köszönhetően a gyűjtőasztalon tö-
kéletesen leválasztásra kerül a szalma és a pelyva.
A rostarendszer nagy felülete (5,28 m² a C9305 modelleken és 6,32 m² 

a C9306 modelleken), a 44-lapátos tangenciális tisztítóventilátor és a 
kétlépcsős előrosta révén tiszta, minőségi termény kerül a magtartályba. 
A DEUTZ-FAHR másik egyedülálló jellemzője a két független visszahordó 
csatornával rendelkező visszahordó rendszer, amely lehetővé teszi a ter-
mény egyenletes elosztását közvetlenül a gyűjtőasztalon, és így megaka-
dályozza a cséplőrendszer túlterhelését, valamint a szemek szükségtelen 
kárba menetelét. A kicsépeletlen kalászokat két visszanyerő csépeli újra, 
majd közvetlenül a gyűjtőasztalra juttatja őket. Az utáncséplő két csere-
szabatos dörzslemezzel van felszerelve (mindenféle terményhez hozzá-
igazíthatók), ami az üzemi körülményektől függetlenül kiemelkedő tel-
jesítményt garantál.

A hosszú, nyitott aljú szalmarázó ládák és a C9306 modellnél 6,92 m², a C9305 modell-
nél pedig 5,80 m² méretű teljes rázófelület hatalmas szalmamennyiség kezelését teszi 
lehetővé.

Az erőteljes turbinaventilátor a tisztítási terület és a leválasztási felület egészét 
könnyedén eléri.

A kettős szemvisszahordó rendszer (DGR): a kicsépeletlen kalászt a gép mindkét oldalán 
speciális dörzslemezekkel ellátott visszahordó egységek veszik kezelésbe, miközben visz-
szajuttatják a gyűjtőasztalra.
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MAGTARTÁLY

NAGY ŰRTARTALOM,
GYORS KIÜRÍTÉS.



 

A 10 500 literes magtartály ürítési sebessége 120 l/mp, ami a holt-
idők csökkentésével javítja a termelékenységet. A motor hatalmas 
erejének köszönhetően a munkát még ürítés közben sem kell meg-
szakítani.
A magtartályban lévő két szállítócsiga és az ürítőcsőben lévő nagy át-
mérőjű szállítócsiga együttesen gondoskodik a maximális ürítési sebes-

ségről. Az ürítőcső hátrahajtásakor a szállítócsiga forgásiránya automa-
tikusan megfordul, hogy megelőzze a magveszteséget.
Az új COMMANDER CAB VI fülkében elhelyezett dupla tartályellenőrző 
ablak révén a kezelő saját szemével ellenőrizheti a betakarított ter-
ményt. A lámpakészlet és az opcionális kamera teljes rálátást enged az 
ürítési műveletre.

Nagy méretű adagolócsiga. A magtartály gyors ürítéséről a tartály belsejében elhelyezett 
két ürítőcsiga gondoskodik. 

Az ürítőcsőre szerelt lámpa és kamera lehetővé teszi az ürítés folyamatának ellenőrzését.

A fülkében dupla ellenőrző ablak, a fülke mellett közvetlenül pedig könnyen használható 
mintavevő tálca található.
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SZALMAKEZELÉS

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 
SZALMASZECSKÁZÓ ÉS 
PELYVATERÍTŐK A KIVÁLÓ 
SZALMAMINŐSÉGÉRT.



 

A szalmarázó ház nagy méretű surrantója maximalizálja a hosszú szalmaszálak áramlási 
sebességét.

A cséplőrendszer és a szalmarázó ládák által finoman kezelt, hosszú 
szalmaszálak tökéletes állapotban, magas rendet képezve ürülnek a 
tarlóra. A C9300-as sorozatú gépeknél szalmarázó láda alatti közvet-
len, széles nyílás gondoskodik arról, hogy a szalma útja a lehető leg-
egyenesebb legyen. A DEUTZ-FAHR nagy vágássűrűségű szalma-
szecskázója biztosítja, hogy az érintett terület később 
problémamentesen megművelhető lesz. A szecskázó és terítő rend-
szer a felaprított szalmát egyenletesen szórja szét a teljes munkaszé-
lességben. 

A karbantartáshoz és beállítás időigénye minimális a kések és ellenké-
sek könnyű hozzáférhetősége révén. Arra is lehetőség van, hogy a 
szalmaszecskázót elektromosan állítható terelőlemezekkel szereljék 
fel, így az anyag szétterítése még hatékonyabbá válik, mivel a terítést 
a szél erősségéhez igazíthatják. 
Az új szállítópályával és két 4-lapátos rotorral szerelt pelyvaszóró a 
rostákat elhagyó anyagot a szalmaszecskázó teljes munkaszélességé-
ben szórja szét, ezáltal ideális szalma-pelyva keverék áll elő, ami meg-
könnyíti a szerves anyag talajba jutását. 

Szalmaszecskázó egység 3 állású terí-
tőszerkezettel.
A terítőegység használaton kívül hosszú 
szalmaszálakhoz való surrantóvá alakít-
ható.

A szecskázott szalma szétterítése minden körülmények között a vágóasztal teljes 
szélességében történik. Beépített pelyvaterítő az egyenletes talaj-előkészítéshez.
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MOTOR ÉS
SEBESSÉGVÁLTÓ

KIVÉTELES TELJESÍTMÉNY. 
ALACSONY ÜZEMANYAGFOGYASZTÁS.



 

A DEUTZ-FAHR exkluzív megoldásaként a motor mindkét oldalán telje-
sítményleadó tengely található. Ennek köszönhetően a hidraulikus és 
mechanikus funkciók elkülönülnek, és mindkettőhöz saját közvetlen 
erőátviteli hajtáslánc tartozik, ami jelentősen csökkenti a teljesítmény-
veszteséget és az alkatrészek kopását. A Mercedes-Benz OM936 Stage 
IV 7,7 literes motor maximális teljesítménye 250 kW (340 LE) a C9305 
esetében és 290 kW (395 LE) a C9306 modellnél, és az EGR, valamint az 
SCR technológiának köszönhetően csúcstechnológiát képviselnek a  

károsanyag-kibocsátás tekintetében. 
Ezek a közös nyomócsöves befecskendezéssel és elektronikus vezérlőre-
ndszerrel felszerelt 24 szelepes motorok pontosan a célnak megfelelő 
mértékű teljesítményt biztosítják, és a hatékonyság csökkenése nélkül 
képesek kezelni a kiugróan magas terheléseket.
 Az EGR kipufogógáz-visszavezető szelep és az SCR szelektív katalitikus 
redukciós rendszer az új Mercedes-Benz OM936 Stage IV motoroknál 
jelentősen csökkenti a nitrogén-oxid (NOx) kibocsátását. 

Automatikus öntisztító funkcióval ellátott motor-előlégszűrő.

Nagy méretű hűtők, forgórosta és elszívóegység.

750 literes üzemanyagtartály, 76 literes AdBlue tartály.
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LÁNCTALP ÉS 
NÉGYKERÉKHAJTÁS

MAXIMÁLIS VONÓERŐ 
MINDEN TEREPEN.



 

Maximális erőátvitel, maximális vonóerő és maximális irányíthatóság:  
a C9300-as kombájnok mindig stabilan hozzák ezt a három tulajdonságot.
Az elektronikusan szabályozott 4-fokozatú hidrosztatikus sebességváltó 
és a sebességtartó automatika nem csak a kezelés kényelmét növeli, de 
lehetővé teszi azt is, hogy a kezelő kizárólag a betakarításra koncentráljon. 
A 4WD tengely olyan egyedi csúszásgátló rendszert foglal magában, 
amely egyenként ellenőrzi a kerekek tapadását, és a hidraulikaolaj áram-
lásának szabályozásával csökkenti a kerekek csúszását. 

Az elektronikus COMMANDER STICK botkormány biztosítja az erőátvitel egyenletes 
vezérlését.
A haladási irány kiválasztásához egyidejűleg kell lenyomni a jóváhagyó gombot és a kí-
vánt irányba mozgatni a kart. Minél jobban kimozdítja a kart az adott irányba, annál 
nagyobb lesz a sebesség. A sebességtartó automatika fenntartja az optimális munkase-
bességet, de a kezelő végezhet kisebb igazításokat a COMMANDER STICK előretolásával 
vagy hátrahúzásával.

A nagy teherbírású, véglehajtással egybeépített gumi lánctalpaknak köszönhetően  
a kombájn teljes szélessége nem haladja meg a 3,5 métert.
A legalacsonyabb szintű talajtömörítés a legmagasabb szintű tapadással párosul.

A nagy teherbírású, állítható hátsó tengely az egyedülálló 4WD csúszásgátló rendszerrel 
is kapható.
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KARBANTARTÁS

EGYSZERŰ KARBANTARTÁS.



 

A nagyméretű felnyitható oldalpaneleknek köszönhetően a kombájn 
minden főbb részegysége gyorsan hozzáférhető. Jobb oldalon találhatók 
a főbb mechanikus tengelykapcsolók és az elektromos rendszerek.
A levehető létra segítségével könnyen hozzáférhet a motortérhez és a 
hűtőkhöz, így a betakarítás előtti és utáni átfogó ellenőrzések jóval egy-
szerűbbé válnak.

Szerszámok nélkül, egyszerűen cserélhető fülkelégszűrők.

Könnyű hozzáférés a biztosítékdobozhoz.

Széles nyílás és külön szerelőplatform: jól hozzáférhető hűtők.

Csoportosítva elhelyezett zsírzási pontok (bal oldali kép). Automatikus zsírzórendszer 
(jobb oldali kép).

Minden főbb rendszer kalibrálása közvetlenül az iMonitoron hajtható végre és 
ellenőrizhető.
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KARBANTARTÁS

EGYSZERŰ KARBANTARTÁS.



 

A nagyméretű felnyitható oldalpaneleknek köszönhetően a kombájn 
minden főbb részegysége gyorsan hozzáférhető. Minden főbb hidraulika-
szivattyú és -szelep a bal oldalon található.
A hidrosztatikus szivattyú közvetlenül a motorra van felszerelve, ami 
hatékony és megbízható működést tesz lehetővé.

A behordócsatorna láncai könnyen hozzáférhetők a beállításhoz és ellenőrzéshez.

A gyűjtőasztal szegmenseit könnyen ki lehet venni a kőfogóból.

Minden hidraulikaszelep a bal oldalon található, így biztosítva az egyszerű hozzáférést és 
ellenőrzést.

A felügyeleti funkciók és figyelmeztetések az iMonitor szoftverének részei.
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MűSZAKI 
ADATOK

Műszaki adatok
C9000 TÍPUSÚ KOMBÁJN

C9305TS C9305TSB C9306TS C9306TSB
 VÁGÓASZTAL

Lehetséges szélességek  5,40 - 6,30 - 7,20 - 9,00 5,40 - 6,30 - 7,20 - 9,00 5,40 - 6,30 - 7,20 - 9,00 5,40 - 6,30 - 7,20 - 9,00

Hidraulikusan szabályozható vágásmagasság mm -300 – +1370 -300 – +1370 -300 – +1370 -300 – +1370

Vágásmagasság-jelző  � � � �

Olajfürdős bolygóműves késhajtás (1220 vágás/perc)  � � � �

Jobb és bal oldali hosszú terményterelők, fix  � � � �

Terményemelők száma  15–29, a vágásszélességtől 
függően

15–29, a vágásszélességtől 
függően

15–29, a vágásszélességtől 
függően

15–29, a vágásszélességtől 
függően

Talajnyomás automatikus állítása, vágásmagasság előzetes ki-
választása magasságjelzővel  � � � �

AutoControl (oldalirányú úsztatással)  � � � �

Vágásszög elektro-hidraulikus beállítása  � � � �

Pótkocsi-vonószerkezet  � � � �

Vágóasztal-szállító kocsi  � � � �

Hidraulikus multicsatlakozó  � � � �

Automatikus vonószerkezet  � � � �

Repcéhez való vágóasztal-átalakító készlet  
hidraulikus működtetésű oldalsó vágóval a jobb oldalon  � � � �

Oldalsó vágó repcéhez a bal oldalon külön hidraulikus vezérléssel  
(csak repcéhez való vágóasztal esetén)  � � � �

Napraforgóhoz való vágóasztal-átalakító készlet  � � � �

Műszaki adatok
C9000 TÍPUSÚ KOMBÁJN

C9305TS C9305TSB C9306TS C9306TSB
FELSZEDŐ MOTOLLA

6-keresztrudas motolla hidraulikus magasságállítással  � � � �

Hidraulikus vízszintes állítás  � � � �

Elektromos sebességszabályozás ford./perc 16 – 45,  
fokozatmentesen módosítható

16 – 45,  
fokozatmentesen módosítható

16 – 45,  
fokozatmentesen módosítható

16 – 45,  
fokozatmentesen módosítható

Motolla-fordulatszám automatikus hozzáigazítása a haladási sebességhez  � � � �

VARICROP

Lehetséges szélességek  5,00 - 5,50 - 6,50 - 7,50 5,00 - 5,50 - 6,50 - 7,50 5,50 - 6,50 - 7,50 5,50 - 6,50 - 7,50

Hidraulikusan szabályozható vágásmagasság mm  -300/+1370  -300/+1370  -300/+1370  -300/+1370

Jobb és bal oldali hosszú terményterelők, fix  � � � �

Terményemelők (számuk a vágásszélességtől függ)  � � � �

AutoControl (oldalirányú úsztatással)  � � � �

700 mm-es, fokozatmentes, hidraulikusan mozgatható vágószerkezet 
rozsdamentes acél burkolattal  � � � �

Hidraulikus szögbeállítás  � � � �

Beépített felhajtható oldalkések  � � � �

Beépített hidraulikus motollahajtás a motollacső belsejében  � � � �

Napraforgóhoz való vágóasztal-átalakító készlet  � � � �

GABONA-VÁGÓASZTALOK

Típus A
(mm)

B
(mm)

Tömeg
(kg)

Gabona- 
vágóasztalok (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 (külső hossz)

A (munkaszélesség)

24880

D a

dh

L

VARICROP VÁGÓASZTALOK

Típus A
(mm)

B
(mm)

Tömeg
(kg)

Varicrop vágóasztal
(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

a = 50



Műszaki adatok
C9000 TÍPUSÚ KOMBÁJN

C9305TS C9305TSB C9306TS C9306TSB
CSÉPLŐDOB

Átmérő mm 600 600 600 600

Szélesség mm 1270 1270 1521 1521 

Rudak db 8 8 8 8

Elektromos variátor ford./perc 420–1250 420–1250 420–1250 420–1250

Fordulatszám-csökkentő a cséplődobhoz (opcionális) ford./perc 210–625 210–625 210–625 210–625

DOBKOSÁR

Rudak db 15 15 15 15

Átfogási szög fok 121 121 121 121

Leválasztási felületek m2 0,95 0,95 1,13 1,13 

Több szegmensből álló dobkosár  � � � �

Oldalról működtethető toklászoló lemezek  � � � �

Elektromosan állítható dobkosárbemenet/-kimenet  � � � �

Átalakítás kukoricabetakarításhoz, gabonához vagy szem-csutka 
keverékhez  � � � �

Átalakítás rizsbetakarításhoz  � � � �

TURBÓLEVÁLASZTÓ

Átmérő mm 590 590 590 590

Forgási sebesség ford./perc 775-410 775-410 775-410 775-410

Elektromos állítás a fülkéből 5 pozícióban  � � � �

Leválasztási felületek m2 0,81 0,81 0,97 0,97

Kopólemezek a jelentős igénybevétellel járó munkálatokhoz  � (� rizsbetakarító  
felszereltségi csomaggal)

� (� rizsbetakarító  
felszereltségi csomaggal)

� (� rizsbetakarító  
felszereltségi csomaggal)

� (� rizsbetakarító  
felszereltségi csomaggal)

SZALMARÁZÓ

Elemek db 5 5 6 6

Lépcsők db 4 4 4 4

Nyitott szalmarázók  � � � �

Golyóscsapágyas felfogatások  � � � �

Szalmarázó ládák felülete m2 5,80 5,80 6,92 6,92

Teljes leválasztási felület m2 7,56 7,56 9,02 9,02

Szalmarázó visszahordó felülete  � � � �

Szalmarázó sebességének elektronikus szabályozása  � � � �

SZALMASZECSKÁZÓ - PELYVATERÍTŐ 

Beépített szalmaszecskázó kézzel állítható terítési szélességgel  � � � �

Elektromosan állítható terítési szélesség  � � � �

Pelyvaterítő a rostákba integrált szállítópályával  � � � �
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MűSZAKI 
ADATOK

Műszaki adatok
C9000 TÍPUSÚ KOMBÁJN

C9305TS C9305TSB C9306TS C9306TSB
TISZTÍTÓRENDSZER

Nagy teljesítményű keresztáramú ventilátor  � � � �

Előrosta  � � � �

Rostaszekrény-világítás  � � � �

Ellentétes működésű rosták  � � � �

Teljes szellőztetett rostafelület m2 5,28 5,28 6,32 6,32

VISSZAHORDÓ RENDSZER

Visszahordási szint és túlterhelés elektronikus szabályozása  � � � �

B/J oldali független visszahordás utáncséplő rendszerrel  � � � �

MAGTARTÁLY

Emelés / Űrtartalom liter 10 500 10 500 10 500 10 500

Tetszőleges helyzetben üríthető  � � � �

Magtartályszint vizuális jelzése és hangjelzése  � � � �

Belső világítás / Gabonaminták levétele a vezetőülésből  � � � �

6 m-es extra hosszú ürítőcső  � � � �

Ürítési sebesség  120 l/mp 120 l/mp 120 l/mp 120 l/mp

MOTOR

Stage IV 4-szelepes közös nyomócsöves motor  Mercedes-Benz OM936 
7,7 liter

Mercedes-Benz OM936 
7,7 liter

Mercedes-Benz OM936 
7,7 liter

Mercedes-Benz OM936 
7,7 liter

Homologizált teljesítmény névleges motorfordulatszámnál  235/320 235/320 267/363 267/363

Max. teljesítmény  250/340 250/340 290/395(*) 290/395(*)

Üzemanyagtartály liter 750 750 750 750

AdBlue© tartály liter 76 76 76 76

ERŐÁTVITEL / FÉKEK / KORMÁNYMŰ

Hidrosztatikus erőátvitel 4 fokozatú sebességváltóval  � � � �

Előremeneti sebesség / Hátrameneti sebesség km/h 0–30 / 0–14 0–30 / 0–14 0–30 / 0–14 0–30 / 0–14

Független fékként használható, pedálos működtetésű hidraulikus fék,  
mechanikus rögzítőfék  � � � �

„BALANCE” SZINTEZŐRENDSZER

A kombájn teljes vízszintezése   - �  - �

Keresztirányú és hosszanti lejtő-kiegyenlítés   - 20% / 6%   - 20% / 6%



Műszaki adatok
C9000 TÍPUSÚ KOMBÁJN

C9305TS C9305TSB C9306TS C9306TSB
GUMIABRONCSOK

első: 620/75 R30 168 A8  � - - -

első: 650/75 R32 167 A8  � � � �

első: 405/70 R20 155 A2  � � � �

első: 800/65 R32 STR 172 A8  � � � �

hátsó: 500 / 60 -22.5 10 PR  � � � �

első: 710/75 R34 178 A8  � - � -

első: 600/50 R22.5 165 A8  � � � �

első: 540/65 R24 146 D  � � � �

Gumi lánctalp négygörgős járószerkezettel és 915 mm-es nyomtávval  � - � -

Gumi lánctalp négygörgős járószerkezettel és 716 mm-es nyomtávval  � - � -

FÜLKE

Commander Cab VI fülke színezett, hőszigetelt, panoráma kilátást 
biztosító üvegfelületekkel, komfort vezetőülés kartámasszal, utasülés  � � � �

Commander Control és COMMANDER STICK rendszer a vágóasztal, 
a cséplőrendszer, a dobkosár és a TS elektromos működtetéséhez, 
valamint a magtartály ürítéséhez és a cséplőrendszer paramétereinek 
beállításához

 � � � �

8”-os érintőképernyős iMonitor  � � � �

10 munkalámpa a fülkén, 1 munkalámpa a magtartályon, 2 hátsó 
munkalámpa, 3 figyelmeztető forgófény  � � � �

Elektromosan állítható bal és jobb oldali tükör  � � � �

Munkalámpa-csomag: munkalámpák oldalt, a fülke alatt és  
a kapaszkodón  � � � �

Karbantartási lámpacsomag (4 lámpa a kombájn oldalán,  
1 lámpa a motortérben)  � � � �

Kamerakészletek: 3 kamera (hátul, az ürítőcsőnél és a vonószerk-
ezetnél) infravörös és színes 7”-os monitor vagy 12’’-os iMonitor 
(Agrosky rendszerrel)

 � � � �

Hordozható 21 literes hűtő  � � � �

2 xenon munkalámpa  � � � �

Agrosky sorvezető rendszer (EGNOS elektromos kormányzás)  � - � -

Nedvességtartalom-/terméshozam-ellenőrző rendszer � � � �

BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK

Biztonsági tengelykapcsoló a behordónyílás felső tengelyéhez,  
az adagolócsigához, a motollához, a szalmarázó ládák hajtásához és  
a szemestermény-ürítő csigához

 � � � �

Elektronikus sebességszabályozó a szalmarázó ládákhoz, 
a magfelhordóhoz és a visszahordóhoz  � � � �

Vágószerkezet vészleállító gombja  � � � �

Tűzoltó készülék  � � � �

KARBANTARTÁS

Manuális központi kenőrendszer, 
zsírzási pontok: 8 a bal oldalon, 6 a jobb oldalon  � � � �

Automatikus központi zsírzórendszer kb. 
60 kenési ponttal  � � � �

Sűrített levegős rendszer: 60 literes űrtartalom, összesen 3 kimenettel 
(2 a kombájn oldalain, 1 a motortérben)  � � � �



46-47
MűSZAKI 
ADATOK

Műszaki adatok
C9000 TÍPUSÚ KOMBÁJN

C9305TS C9305TSB C9306TS C9306TSB
MÉRETEK

a) Nyomtáv* elöl mm 2630 2630 2630 2630

 hátul mm 2393 2393 2393 2393

b) Szélesség* vágószerkezet nélkül   3296 3296 3296 3296

c) Szélesség vágószerkezettel

 4,80 m-es vágószerkezettel mm 5124 5124 - -

 5,00 m-es vágószerkezettel mm 5680 5680 - -

 5,40 m-es vágószerkezettel mm 5734 5734 5734 5734

 5,50 m-es vágószerkezettel mm 6140 6140 6140 6140

 6,30 m-es vágószerkezettel mm 6648 6648 6648 6648

 6,50 m-es vágószerkezettel mm 7130 7130 7130 7130

 7,20 m-es vágószerkezettel mm 7563 7563 7563 7563

 7,50 m-es vágószerkezettel mm 8120 8120 8120 8120

 8,50 m-es vágószerkezettel mm 9110 9110 9110 9110

 9,00 m-es vágószerkezettel mm 9622 9622 9622 9622

d) Magasság a magtartály ürítőcsövének alsó széléig normál 
gumiabroncsok esetén mm 4557 4557 4557 4557

e) A vágószerkezet oldalfala és a szemestermény-ürítőcső közötti távolság 

 4,80 m-es vágószerkezettel mm 3410 3410 - -

 5,00 m-es vágószerkezettel mm 3226 3226 - -

 5,40 m-es vágószerkezettel mm 3105 3105 3105 3105

 5,50 m-es vágószerkezettel mm 2996 2996 2996 2996

 6,30 m-es vágószerkezettel mm 2648 2648 2648 2648

 6,50 m-es vágószerkezettel mm 2500 2500 2500 2500

 7,20 m-es vágószerkezettel mm 2191 2191 2191 2191

 7,50 m-es vágószerkezettel mm 2006 2006 2006 2006

 8,50 m-es vágószerkezettel mm 1511 1511 1511 1511

 9,00 m-es vágószerkezettel mm 1246 1246 1246 1246



Műszaki adatok
C9000 TÍPUSÚ KOMBÁJN

C9305TS C9305TSB C9306TS C9306TSB
MÉRETEK

f) Tengelytáv mm 3890 3860 3890 3860

g) Hosszúság vágószerkezet nélkül mm 9240 9240 9240 9240

h) Hosszúság vágószerkezettel, behajtott terményterelőkkel (mm) mm 10 890 10 890 10 890 10 890

i) Magtartály magassága mm 3990 3990 3990 3990

Tömeg vágóasztal nélkül kg 15 950 16 450 16 650 17 250

a
c

e

d

f
g
h
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Ha többet szeretne megtudni, érdeklődjön márkakereskedőjénél, 
vagy látogasson el a deutz-fahr.com weboldalra.

A DEUTZ-FAHR az  márkaneve.


