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A FÜGGETLENSÉG KULCSA: VÁLASSZA A C5000 SOROZATÚ MODELLEKET

A DEUTZ-FAHR gépei 100 évnyi tapasztalat és technológiai fejlődés 
eredményei, miként 1909-ben a KODEL & BÖHM kombájn is műszaki 
etalonnak számított a gabonabetakarítási teljesítmény és minőség 
tekintetében.

Maximális teljesítmény mindenféle termény betakarításánál; 
alacsonyabb üzemeltetési költségek; kivételes tisztaságú és minőségű 
gabona; minden szükséges funkció kompakt kivitelben: ez a C5000 
sorozat.

•  Kiváló kezelői kényelmet biztosító Commander Cab EVO fülke

• Kiemelkedő teljesítményű vágóasztal akár 4,80 m-es 
munkaszélességgel

• Kiváló hatékonyságú ventilátor, teljes szélességben végzett 
levegőbeszívással

• Commander Stick beépített kezelőszervekkel és fokozatmentesen 
kapcsolható előre- és hátrameneti sebességfokozatok.

• 4600 literes magtartály
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Kiemelkedő teljesítményű vágószerkezetek, a kombájnnal együtt tervezve.

Gabona, repce, napraforgó és más termények; az egyik legmagasabb 
teljesítményű vágóasztallal a C 5000 kombájn mindenféle szántóföl-
dön remekül használható.

3,60–4,80 m közötti vágásszélessége kiemeli a versenytársak közül, ha 
nehéz körülmények között végzett munkáról van szó. 

A vágórendszer precízen és minimális kopással működik; rendkívül  
magas vágási gyakoriságával (1200 vágás/perc) a bolygóműves kés- 
hajtás tökéletesen egyenletes és csendes működést biztosít. 

A motolla vízszintesen és függőlegesen is a vezetőülésből elektroniku-
san állítható. A sebességáttétel gombnyomásra fokozatmentesen  
módosítható.

A gépkezelő a vágószerkezet nyomásvezérelt pozíciója, a rögzített  

magasság vagy az Autocontrol rendszer közül választhat, ha a talaj fel-
színét követve állandó értéken szeretné tartani a vágásmagasságot.

A két robusztus munkahengerrel felszerelt adagolócsatorna pontosan 
beállítható a kívánt magasságra.

A széles adagolónyílás teljesen kihasználhatóvá teszi a cséplődob szé-
lességét. A 3 lánc által tartott robusztus fémrudak maximalizálják a 
cséplőegységhez áramló termény mennyiségét. 

Egy elektronikusan működtethető irányváltóegység segít a kezelőnek a 
rendszer túlterhelésének kiküszöbölésében és megelőzésében.

Az adagolócsatorna karbantartását egyszerűen és gyorsan elvégezheti, 
mivel minden burkolat gyorsan eltávolítható, és így könnyen hozzáfér-
het az összes fogaskerékhez, lánchoz és szíjhoz.

Bolygóműves hajtás biztosítja a magas vágási  
gyakoriságot.

Szabadalmaztatott Schumacher easy cut II kések. A teljes hosszukban behúzható ujjakkal ellátott szállítócsiga 
folyamatos adagolást és terményáramlást biztosít.
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A C5000 modell szemleválasztási hatékonysága már a dobkosárban is 
rendkívül magas: a 8 verőléccel felszerelt 600 mm-es cséplődob 
garantálja ezt a kiemelkedően magas kapacitást. Intenzív cséplést és a 
verőrendszer gyors működését biztosítja.

További extra, hogy a széles dobkosár átfogási szöge 121°, felülete 
pedig 0,72 m2.

Mindez akár 95%-os szemleválasztást eredményez a dobkosárban, 
magas üzemi teljesítményt tesz elérhetővé nehéz körülmények között 
is, továbbá nagy kapacitást és hatékony cséplést biztosít minden 
terménynél.

Minden terményfajtához más és más fordulatszám szükséges.  
A megfelelő fordulatszámot gombnyomással állíthatja be a cséplődob 

variátoránál 410 és 1220 ford./perc között.

A dobkosár szívó- és ürítőnyílása egyszerűen, könnyen és egymástól 
függetlenül állítható, így a legkedvezőbb nyílásméretet alkalmazhatja 
minden terményfajtánál a dobkosár teljes hosszában.

A DEUTZ-FAHR C5000 mindenféle termény betakarításához 
használható. Valójában 3 különböző típusú dobkosarat lehet felszerelni 
rá, így a kukoricától a gabonáig mindenféle terményhez hozzáigazíthatja 
a gépet.

Optimális áramlás a hosszú szalmaszálak egyszerű kiadagolásához.

Egymástól függetlenül állítható első és hátsó dobkosár.

A DEUTZ-FAHR cséplőrendszer.
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A C5000 szó szerint minden gabonaszemről 
gondoskodik. 

A gép 4,22 m2 rázófelületű öt szalmarázója optimális maradékszem-
leválasztást biztosít. Öt ledobóval rendelkezik, amelyek közül az első 
különösen meredek. Ezek a jellemzők optimálisan szolgálják a nagy 
áteresztőképességet.
A nagy méretű rosták középen vannak kettéosztva 3,75 m2-es részekre, 
és hatékony tisztítást garantálnak minden termény esetében. A magas 
rostaegységek – az alsó rostáknál is – további előnyt jelentenek.
A levegőt a kombájn teljes szélességében beszívó és kifújó keresztáramú 
szellőztetés segít megőrizni a tisztítási eljárás hatékonyságát.

DGR

A Deutz-Fahr másik egyedülálló jellemzője a két független visszahordó 
csatornával rendelkező visszahordó rendszer, amely lehetővé teszi a 
termény egyenletes bejuttatását az előkészítési területre, és így 
megakadályozza a cséplőrendszer túlterhelését, valamint a 
szükségtelen hulladék keletkezését. A csépeletlen kalászok két 
utáncséplőbe kerülnek, amelyek gondoskodnak az előkészítési területre 
visszahordott gabona teljes leválasztásáról. Az utáncséplők mindegyike 
két speciális súrlódótárcsával van felszerelve (mindenféle terményhez 
hozzáigazíthatók és felcserélhetők), ami az üzemi körülményektől 
függetlenül kiemelkedő teljesítményt garantál.

Az exkluzív kettős visszahordó rendszer.

A keresztáramú turbinás szellőztető rendszer.
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HATALMAS MENNYISÉGEKET
KÉPES KEZELNI

A MAGTARTÁLY 
A C5000 modell magtartálya 4600 literes: ez hatalmas, több órányi 
csépléshez elegendő, mert itt csak a cséplési idő számít. A tartály  
rendkívül gyorsan, alig egy perc alatt kiüríthető. A zárt rendszerű ürítési 
folyamatnak köszönhetően a kombájn ürítése bármilyen helyzetben 
gyorsan elvégezhető.

HOSSZÚ SZÁLAK ÉS SZECSKÁZÁS ESETÉN EGYARÁNT 
KIVÁLÓ SZALMAKEZELÉS
A nagy kapacitású új Deutz-Fahr szalmaszecskázóval a talajt előkészít-
heti a későbbi műveléshez. A munkaeszköz olyan széles felületen  

dolgozik, hogy a teljes vágási felületen szét tudja teríteni a szecskázott 
anyagot, amely így a legszélesebb vágóasztalok esetén is befedi a teljes 
területet. Könnyen, különösebb erőfeszítés nélkül csatlakoztatható a 
gép oldalán található karral, szerszám nem szükséges hozzá. 

A Deutz-Fahr cséplőrendszerből a hosszú szalmaszálak is úgy kerülnek 
ki, hogy ideálisan használhatók állattartási célokra. Összefoglalva: a DF 
kombájnok méltán híresek mind a gabona, mind a szalma kíméletes  
kezeléséről, ami igazi gyakorlati előny, hiszen a szalma gyakran a  
gabonatermesztés fontos kiegészítő terméke.

Könnyen hozzáférhető mintavevő nyílás.Kategóriaelső 4600 l-es magtartály.

Az ürítőcső tetszőleges munkavégzési helyzetben biztosítja a gabona magas oldalfalú pótkocsiba való kiürítését.
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A Commander Cab EVO fülke. 

A kiváló hatékonyságú légkondicionálót magában foglaló szellőztető rendszer.

A fő funkciók könnyen kapcsolhatók.

A COMMANDER CAB EVO FÜLKE
A betakarítási idény hosszú és poros napjain a szántóföldön dolgozva 
ennél jobb helyet el sem tudna képzelni. Az új konzolnak köszönhetően 
az összes kezelőszerv egy karnyújtásnyira van, és akadálytalan a kilátás 
a gép jobb oldalára. Az új manuális légkondicionáló rendszer mindig 
ideális munkakörülményeket biztosít a gépkezelőnek. Számtalan 
tárolórekesz található a fülkében, ahol a kezelő a különböző 
dokumentumokat vagy a személyes tárgyait tarthatja.
A motor és a cséplőrendszer teljes üzemideje 
A gépben számos visszajelző és riasztási funkció is megtalálható, 
amelyek azonnal figyelmeztetik a gépkezelőt a jelentkező 
meghibásodásokra.

CCM
Ez az ideális műszer a kezelő számára, amelyen minden pillanatban 
figyelemmel kísérheti a végzett munka minőségét. 

Egyetlen pillantással az alábbi információk olvashatók le róla:
- Menetsebesség
- Szemveszteség
- Learatott teljes és részterületek nagysága
- Dob fordulatszáma
- Ventilátor fordulatszáma
- A motor és a cséplőrendszer teljes üzemideje 
a gépben számos visszajelző és riasztási funkció is megtalálható, 
amelyek azonnal figyelmeztetik a gépkezelőt a jelentkező 
meghibásodásokra.

MUNKALÁMPÁK
A fülkén elhelyezett 6 nagy teljesítményű munkalámpa a sötétben is 
kiválóan bevilágítja a munkaterületet. Fénynyalábja rendkívül erős, 
mégsem vakít, és nem is tükröződik. A munkalámpák mellett két 
további egység található a szalmarázó házán, egy pedig oldalt, az 
ürítőcsiga közelében.
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HATÉKONYSÁG ÉS TAKARÉKOSSÁG
A 6,1 literes, folyadékhűtésű Deutz TCD L6 T 3A motorok rendkívüli ere-
jükkel és egyenletes teljesítményükkel tűnnek ki versenytársaik közül. 
Ezek a közös nyomócsöves befecskendezéssel és elektronikus vezérlő- 
rendszerrel felszerelt 12 szelepes motorok pontosan a célnak megfelelő 
mértékű teljesítményt biztosítják, és a hatékonyság csökkenése nélkül 
képesek kezelni a kiugróan magas terheléseket. A C5205 modell maxi-
mális teljesítménye 160 LE (118 kW), míg a C5305 modell 180 LE 
(132 kW) elérésére képes.

 

KÉTSZER HATÉKONYABB
SEBESSÉGVÁLTÓ-RENDSZER
Valamennyi DEUTZ-FAHR kombájnba kompakt sebességváltó- 
rendszert építettünk, mindkét oldalon motorteljesítmény-leadó  
tengellyel. Megkülönböztető jegye az egyszerű és gyors karbantart- 
hatóság, valamint a teljesítmény kiváló adagolása az egyes egységek 
felé. A szelep egyszerűen és gyorsan cserélhető, így elkerülhetők az  
időveszteségek, és a betakarításra koncentrálhat. A kombájn mérete is 
kisebb lett, ami a manőverezhetőség szempontjából kifejezetten  
előnyös.

Nagy teljesítményű, öntisztító légszűrő minden üzemi környezethez.

Nagyméretű forgó szitaszűrő a hűtőrendszer maximális hatékonysága érdekében.
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A szűrőbetét szerszám nélkül hozzá-

férhető.
Az elektromos biztosítéktábla.

A kombájn valamennyi része könnyen hozzáférhető.  

Intelligens szerkezeti felépítésének köszönhetően a C5000 sorozatú 
modellek tervszerű és nem tervszerű karbantartása nem is lehetne  
egyszerűbb. A biztosítékdoboz a fülkében található, így a biztosítékok 
gyorsabban és biztonságosabban cserélhetők. A légszűrők szerszám  
nélkül hozzáférhetők a fellépőkről a fülke mindkét oldalán. A gépkezelő 
a nagyméretű kétszárnyú fedeleken keresztül könnyen hozzáfér a  
felépítmény alatt lévő alkatrészekhez, míg egy létra segítségével tud 

felmászni a kombájnra, hogy elvégezze a szükséges munkákat a  
motoron, a hűtőrendszeren és magtartályon, ill. egy külön ajtón keresz-
tül lemászni a szalmarázóra. A csatorna láncainak feszessége is könnyen 
ellenőrizhető és beállítható; a dobkosár rácsa is könnyen, szerszámok 
nélkül hozzáférhető a kombájnon kívülről. 

Ez a kompakt és felhasználóbarát gép ideális partner az Ön sikerében.



22–23
TENGELYEK ÉS 
FÉKEK

18-19
GYÁRTÁSI 
FOLYAMAT

A DEUTZ-FAHR GYÁRTÁSÁBAN



Precíz és korszerű lézervágás.

Minden alkatrészt kataforézises kezelésnek és az autóiparban használttal  

megegyező fényezési eljárásnak vetünk alá.

ISO 9001-2008 tanúsítvány.

Az Ön betakarítása, az Ön technológiája, az Ön sikere és az Ön gyártója. 
Ha a DEUTZ-FAHR nevet hallja, biztos lehet benne, hogy az adott gépet 
kiemelkedő precizitással és a részletekre odafigyelve gyártották.  
A C5000 sorozatú modellek gyártásában felhasznált alkatrészek több 
mint 60%-át saját gyárunkban állítjuk elő olyan technológiai gyártási 
folyamatok és minőség-ellenőrzési rendszerek alkalmazásával, 
amelyeket a legkiválóbb eredmények elérése érdekében dolgoztunk ki. 
Minden fém alkatrészt precíz lézervágással és kipróbált és tesztelt 
hajlítógépek segítségével alakítunk ki, majd professzionális szinten 
hozzáértő, kiválóan képzett, tanúsítvánnyal rendelkező munkatársaink 
hegesztik össze azokat. A teljes kataforézises kezelés és festékszórásos 

fényezési folyamat megfelel a legszigorúbb autóipari szabványoknak, 
így tartós felületminőséget és -védelmet biztosít. A szerkezeti és 
felépítményelemekhez hasonlóan a sebességváltó-rendszereket és a 
véglehajtásokat is házon belül szereljük össze. A kombájn összeszerelési 
eljárása 14, szigorú sorrendben végrehajtandó fázisból áll, és összetett 
eljárásokat tartalmaz a fő gyártósoron belüli külön összeszerelő sorokon 
gyártott és összeszerelt különféle részegységekkel ellátott egyes 
modellek végszerelésére. A gyár elhagyása előtt az összes gépet 
folyamatos vizsgálatoknak és teszteknek vetjük alá, és aprólékosan 
ügyelünk a részletekre, így a DEUTZ-FAHR ügyfelei tökéletesen 
elégedettek lehetnek, amit az ISO 9001-2008 tanúsítvány is igazol. 



MŰSZAKI ADATOK
C5000 TÍPUSÚ KOMBÁJN

C5205 C5305
GABONA-VÁGÓASZTAL

Lehetséges szélességek 3,60 - 4,20 - 4,80 3,60 - 4,20 - 4,80

Hidraulikusan szabályozható vágásmagasság mm  -120 / +1380  -120 / +1380

Olajfürdős bolygóműves késhajtás (1220 vágás/perc) � �

Jobb és bal oldali hosszú terményterelők, fix

Terményemelők száma (min./max., a vágásszélességtől függően) 13 / 23 13 / 23

Pótkocsi-vonószerkezet � �

Vágóasztal-szállító kocsi

Hidraulikus multicsatlakozó

Automatikus vonószerkezet

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

Hidraulikusan vezérelt oldalsó repcevágó a bal oldalon (csak repce-vágóasztal esetén)

Napraforgóhoz való vágóasztal-átalakító készlet

FELSZEDŐ MOTOLLA GABONA-VÁGÓASZTALOKHOZ   

6-keresztrudas motolla hidraulikus magasságállítással � �

Hidraulikus vízszintes állítás � �

Elektronikus fordulatszám-szabályozás (min./max., fokozatmentesen állítható) ford./perc 16 / 45 16 / 45

Motolla-fordulatszám automatikus hozzáigazítása a haladási sebességhez � �

CSÉPLŐDOB

Átmérő mm 600 600

Szélesség mm 1110 1110

Rudak db 8 8

Elektronikus variátor ford./perc  420 / 1220  420 / 1220

DOBKOSÁR

Rudak db 15 15

Átfogási szög fok 121 121

Leválasztási felületek m2 0,72 0,72

Több szegmensből álló dobkosár

Oldalról működtethető toklászoló lemezek � �

Kézzel állítható dobkosár-bemenet/-kimenet � �

Átalakítás kukoricabetakarításhoz, gabonához vagy CCMU-hoz

20-21
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ADATOK

GABONA-VÁGÓASZTALOK

Típus A  
(mm)

B  
(mm)

Tömeg 
(kg)

3,60 m 3580 3970 1100

4,20 m 4187 4515 1170

4,80 m 4796 5124 1280

GABONA-VÁGÓASZTALOK

L
(mm)

D  
(mm)

d  
(mm)

h  
(mm)

a  
(mm)

480 610 350 130 50

A

B

80 248

D a

dh

L



MŰSZAKI ADATOK
C5000 TÍPUSÚ KOMBÁJN

C5205 C5305
SZALMARÁZÓ   

Elemek db 5 5

Lépcsők db 4 4

Zárt szalmarázók � �

Golyóscsapágyas felfogatások � �

Rázófelület nagysága m2 4,22 4,22

Teljes leválasztási felület m2 5,10 5,10

SZALMASZECSKÁZÓ - PELYVATERÍTŐ 

Beépített szalmaszecskázó kézzel állítható terítési szélességgel

Pelyvaterítő a rostákba integrált konvejorral

TISZTÍTÓRENDSZER

Nagy teljesítményű keresztáramú ventilátor � �

Rostaszekrény-világítás � �

Ellentétes működésű rosták � �

Teljes szellőztetett rostafelület m2 3,75 3,75

VISSZAHORDÓ RENDSZER   

B/J oldali független visszahordás utáncséplő rendszerrel � �

MAGTARTÁLY   

Emelés / Kapacitás liter 4600 4600

Tetszőleges helyzetben üríthető � �

Magtartályszint vizuális és hangjelzése � �

Belső világítás / Gabonaminták levétele a vezetőülésből � �

Ürítési sebesség l/mp. 75 75

MOTOR

DEUTZ Tier 3A 2 szelepes közös nyomócsöves motor (2012) DEUTZ TDC L6. 61 LITER DEUTZ TDC L6. 61 LITER

Homologizált teljesítmény (97/68/EK) névleges motorfordulatszámnál kW/LE 118/160 132/180

Maximális teljesítmény (ECE R 120) kW/LE 118/160 132/180

Üzemanyagtartály liter 300 300

ERŐÁTVITEL / FÉKEK / KORMÁNYMŰ   

Hidrosztatikus erőátvitel 3 fokozatú sebességváltóval (75 cm3) � �

Előremeneti sebesség / Hátrameneti sebesség km/h 0–26,0 / 0–14,0 0–26,0 / 0–14,0

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

Gumiabroncsok

Elöl 23,1-26AS 12 PR

Elöl 620/75 R26”

Hátul 12,5/80-18, munkaeszközökhöz való 10 PR

Elöl 18,4-30 AS 12 PR � �

Hátul 11,5/80-15 310,0000 PR � �

FÜLKE   
Commander Cab EVO fülke színezett, hőszigetelt, panoráma kilátást biztosító üveggel, 
komfort vezetőülés kartámasszal, utasülés � �

Commander Stick többféle vezérlési funkcióval � �

CCM (Combine Control Management, kombájnvezérlő egység) � �

6 munkalámpa a fülkén, 1 munkalámpa a magtartályon, 2 hátsó munkalámpa

Világítási csomag: munkalámpák oldalt, a fülke alatt és a kapaszkodón

Fűtés és légkondicionálás � �

� ALAPFELSZERELTSÉG    � OPCIÓ
- Nem elérhető
* Verziótól függően opció vagy alapfelszereltség



MŰSZAKI ADATOK
C5000 TÍPUSÚ KOMBÁJN

C5205 C5305
MÉRETEK

a Nyomtáv* elöl mm 2270 2270

hátul mm 2240 2240

b Szélesség* vágószerkezet nélkül mm 2870 2870

c Szélesség vágószerkezettel    
3,60 m-es  

vágószerkezettel mm 3900 3900

4,20 m-es  
vágószerkezettel mm 4510 4510

4,80 m-es  
vágószerkezettel

mm 5120 5120

d Magasság a magtartály ürítőcsövének alsó széléig, normál gumiabroncsnál 3450 3450

e A vágószerkezet oldalfala és az ürítőcső közötti távolság

3,60 m-es  
vágószerkezettel mm 1950 1950

4,20 m-es  
vágószerkezettel mm 1645 1645

4,80 m-es  
vágószerkezettel

mm 1340 1340

22–23
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e



Az itt szereplő műszaki adatok és képek szigorúan csak tájékoztató jellegűek. A DEUTZ-FAHR fenntartja a jogot arra, hogy az érintett adatokat bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa.

� ALAPFELSZERELTSÉG    � OPCIÓ
- Nem elérhető
* Verziótól függően opció vagy alapfelszereltség

MŰSZAKI ADATOK
C5000 TÍPUSÚ KOMBÁJN

C5205 C5305
MÉRETEK (MM)   

f Tengelytáv mm 3220 3220

g Hosszúság vágószerkezet nélkül mm 7960 7960

h Hosszúság vágószerkezettel, behajtott terményterelőkkel (mm) mm 10 620 10 620

i Magtartály magassága mm 3720 3720

TÖMEGEK   

Vágóasztal nélkül kg 8050 8050

3,60 m-es vágóasztallal  kg 9150 9150

4,20 m-es vágóasztallal  kg 9220 9220

4,80 m-es vágóasztallal  kg 9330 9330



Márkakereskedő

A DEUTZ-FAHR az                   márkaneve:

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