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További információkért, kérjük, forduljon DEUTZ-FAHR értékesítési partneréhez, 
vagy látogasson el a deutz-fahr.com weboldalra.

A DEUTZ-FAHR a  cég márkaneve.

Az Ön DEUTZ-FAHR értékesítő partnere



C6205 – C6205 TS

C6000 SOROZAT.



C6000 SOROZAT.

Motor. 
A közös nyomócsöves befecskendezéssel, 24 szelepes 
hengerfejjel és elektronikus vezérléssel ellátott gazdaságos, 
vízhűtéses, Stage V károsanyag-kibocsátási szintű turbódízel 
motor (250 LE/184 kW) pontosan a szükséges teljesítményt 
biztosítja még változó terhelés mellett és csúcsterhelések 
esetén is. A tartály menet közben teljesítménycsökkenés 
nélkül üríthető. > 20. OLDAL

Vágóasztal. 
A szabadalmaztatott Schumacher Easy Cut II tandem vágó-
rendszer – 4,20–6,30 m munkaszélességgel – rendkívül nagy 
pontossággal működik. A bolygóműves meghajtás nagy vágási 
sebességgel (1220 vágás/perc) biztosítja a tökéletes működést és 
a lehető leggazdaságosabb munkavégzést. > 4. OLDAL

Fülke.
A kiváló hangszigetelés, a nagy teljesítményű légkondicionáló és az akár 
8 munkalámpa lehetővé teszi, hogy mindig a munkára koncentrálhasson, 
minden időjárási viszonyok között - akár éjszaka is. Az új Commander 
Stick botkormány lehetővé teszi valamennyi menet- és cséplési funkció 
egyszerű és magától értetődő vezérlését. > 16. OLDAL

Új, intelligens fejlődési távlatok. 
 

A DEUTZ-FAHR kategória fejlődési fordulópontot ér el a gazdálkodók 
kiszolgálásának történetében. A C6205 típust azért mutatjuk be, hogy 
új kialakítással, a kezelői kényelmet szolgáló innovatív műszaki me-
goldásokkal és fejlett károsanyagkibocsátás-csökkentő rendszerekkel 
felszerelve tegye teljessé a kombájnok termékskáláját. Ez a kombájn 
az 5 szalmarázóval rendelkező kategória gyöngyszeme, amely a 
DEUTZ-FAHR rendszerek azon technológiáját és győztes filozófiáját 

testesíti meg, amelyet a felhasználók a C7000-es és a C9000-es soro-
zatnál már megtapasztalhattak. A gyakorlati tapasztalat és a hűséges 
DEUTZ-FAHR ügyfelekkel való kapcsolattartás megteremtette az 
alapot a C6205 kifejlesztéséhez az olyan közepes méretű gazdaságok 
számára, amelyek gépparkjukat egy megbízható, kompakt, mégis na-
gyon termelékeny, mindenféle betakarításhoz optimálisan használha-
tó kombájnnal erősítve szeretnének önállóvá válni.

2 - C6000 SOROZAT



Tisztítórendszer.
Öt szalmarázó láda (a szalmarázó ládák felülete 5,28 m2 vagy a TS 
modellen 4,60 m2) biztosítja az optimális magleválasztást és a tökéletes 
teljesítményt. A turbóventilátor a rostaszekrény teljes szélessége mentén 
elosztja a levegőt, hozzájárulva ezzel a még nagyobb hatékonysághoz. A 
dupla visszahordó rendszer megakadályozza a cséplőrendszer túlterhelé-
sét és a szükségtelen veszteségeket. > 12. OLDAL

Cséplőrendszer.
A 600 mm-es cséplődobátmérő és a 8 csavarozott verőléc 
biztosítja a cséplőrendszer rendkívüli stabilitását és dina-
mikáját. A DEUTZ-FAHR kombájnok a gabona és a szalma 
kíméletes feldolgozásáról ismertek, és még a hosszú szalmát 
is az állattenyésztés és a mezőgazdaság számára optimális 
állapotban biztosítják. > 8. OLDAL

Magtartály.
A magtartály, amely 7000 literes űrtartalommal és 75 l/s ürítési 
sebességgel rendelkezik, hosszú ideig tartó munkavégzést 
tesz lehetővé csupán rövid megszakításokkal. A közvetlenül 
a vezetőfülke előtt elvégezhető, egyszerű mintavétel révén 
a betakarított gabona minősége tökéletesen ellenőrzés alatt 
tartható. > 14. OLDAL

C6000 sorozat C6205 C6205 TS

Motor Deutz TCD L6 TT4FI 6,1 L

Maximális teljesítmény (kW/LE) 183 / 250
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További műszaki adatok a 25–27. oldalon találhatók.



Az Ön betakarítása. Az Ön technológiája. Az Ön 
sikere.  
 

A JÓ KEZDET FÉL SIKER.

4 - VÁGÓSZERKEZET



A vágószerkezet a kombájnnak az a része, amely elkezdi a teljes beta-
karítási folyamatot; ezért alkotta meg a DEUTZ-FAHR ezt az ügyfelei 
igényeihez igazított, minden igényt lefedő és megbízható sorozatot. 
A DEUTZ-FAHR vágóasztalok egyet jelentenek a pontos vágással, a 
megbízhatósággal, a robusztussággal és a sokoldalúsággal. A prog-
ramban megtalálhatók a standard gabonafélékhez használható 
modellek a napraforgóhoz és a repcéhez való adapterkészletekkel, 

valamint az állítható gyűjtőasztallal (VARICROP) szerelt modellek 
is, amelyek azon gazdálkodók számára megfelelőek, akik több kü-
lönböző terménnyel dolgoznak. A Varicrop vágóasztalok 5 vagy 5,5 
m szélességben kaphatók, és az alsó felületük a fülkéből vezérelve 
hidraulikusan akár 70 cm-rel is lejjebb vagy feljebb állítható a legna-
gyobb igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz robusztus fémfogakkal 
felszerelt motolla pozíciójával és magasságával együtt.

VÁGÓSZERKEZET - 5

  VARICROP vágószerkezet a maximális sokoldalúság és teljesítmény érdekében.



Minden egyes gabonaszemet komolyan vesz. 
 

AZ OPTIMÁLIS KOMBINÁCIÓ.
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A C6205 TS SZÓ SZERINT MINDEN GABONASZEMRŐL GON-
DOSKODIK.
A gép 4,22 m2 rázófelületű öt szalmarázója optimális ma-
radékszem-leválasztást biztosít. Négy ledobóval rendelke-
zik, amelyek közül az első különösen meredek. Ezek a jel-
lemzők optimálisan szolgálják a nagy áteresztőképességet. A 
nagy méretű rosták középen vannak kettéosztva 3,75 m2-es  
részekre, és hatékony tisztítást garantálnak min-
den termény esetében. A magas rostaegységek  
– az alsó rostáknál is – további előnyt jelentenek. A levegőt a  
kombájn teljes szélességében beszívó és kifújó keresztáramú szellőz-
tetés segít megőrizni a tisztítási eljárás hatékonyságát.

DGR
A DEUTZ-FAHR másik egyedülálló jellemzője a két függet-
len visszahordó csatornával rendelkező visszahordó rends-
zer, amely lehetővé teszi a termény egyenletes bejutta-
tását az előkészítési területre, és így megakadályozza a  
cséplőrendszer túlterhelését, valamint a szükségtelen hul-
ladék keletkezését. A csépeletlen kalászok két utáncsé-
plőbe kerülnek, amelyek gondoskodnak az előkészíté-
si területre visszahordott gabona teljes leválasztásáról. Az 
utáncséplők mindegyike két speciális súrlódótárcsával van felszerelve  
(amelyek mindenféle terményhez hozzáigazíthatók és fel is cserélhe-
tők), ami az üzemi körülményektől függetlenül kiemelkedő teljesít-
ményt garantál.

  Szabadalmaztatott Schumacher easy cut II kések.

  A teljes hosszukban behúzható ujjakkal ellátott szállítócsiga folyamatos adagolást  
és terményáramlást biztosít.

  Bolygóműves hajtás biztosítja a 
magas vágási gyakoriságot. 

  Megbízható és robusztus érzékelős 
csúszótalpak az Autocontrol rend- 
szerhez. 
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Kíméletes és jó terményáram. 
 

A BEHORDÓRENDSZER.

8 - CSÉPLŐRENDSZER



A C6205 adagolócsatornája biztosítja a levágott termék óvatos és 
megfelelő sebességű továbbítását a cséplőrendszerhez. A csatorna 
teljes szélességét elfoglaló rudak 3 megerősített láncra vannak sze-
relve. Erőteljes irányváltóegység küszöböli ki a behordóház túlter-
helését. A felhordócsatorna a legnehezebb rudakat is képes kezelni, 
így még a kukoricaszedők is könnyen használhatók, és az erőátvitel 
mindig biztonságosan történik. A gép alapfelszereltségéhez tartozik a 

két emelő munkahenger, míg a harmadik a különösen nehéz rudakkal 
szerelt alkalmazásokhoz használható. A még pontosabb vágás érdeké-
ben rendelkezésre áll az Auto-control funkció, amely a rúd oldalirányú 
mozgásának kompenzálásával még pontosabb munkavégzést tesz 
lehetővé, különösen 
nagyobb munkaszélesség esetén.
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Kiváló teljesítmény minden terménytípusnál. 
 

A DEUTZ-FAHR VÉDJEGYE.

OPTIMÁLIS CSÉPLÉS
A DEUTZ-FAHR azt jelenti, hogy nincs kompromisszum. A C6205 
cséplőrendszere ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, mint 
a nagy testvérei, hogy kiváló teljesítményt garantáljon minden ter-
ménytípusnál, mindig kiváló szem- és szalmaminőségre törekedve. A 
600 mm-es átmérőjű cséplődobot nyolc robusztus verőléc alkotja, 
amelyek öt tartóhoz vannak csavarozva a „könnyű karbantartás és 
csere érdekében”. A fordulatszám nagy teljesítménymutatóval 420 
és 1250 fordulat/perc között mozog; a cséplődob tengelyére szerelt 
lassító áttétel révén pedig a fordulatszám csupán néhány egyszerű 
művelettel mintegy 50%-kal csökkenthető.

DOBKOSÁR
A C6205 dobkosara széles, 121°-os átfogási szöggel rendelkezik, telje-
sen kihasználva a leválasztási felületet. Az egy darabból álló változat 
3 különböző, 14, 11 és 16 mm-es rácsközzel rendelhető, mindegyik 
más-más terményhez. Ami a DEUTZ-FAHR cséplőrendszert
igazán különlegessé teszi, az a keresztirányú részekre osztott (opcio-
nális) szegmentált dobkosár,
amely a kombájn betakarítási időszakban való gyors átszerelhetősé-
ge mellett a cséplés/leválasztás személyre szabását is lehetővé teszi. 
Ennek a megoldásnak köszönhetően a felhasználó a betakarítási kö-

rülmények alapján kiválaszthatja a különböző szegmensek optimális 
hálóközét. A kezelő tehát fokozhatja a cséplőhatást a cséplődob be-
meneténél és a leválasztást a kimenetnél, ezáltal csökkentve a szal-
marázók terhelését, és minimalizálva a rostákra kerülő rövid szalma 
mennyiségét. Ez a megoldás a cséplődobban 90%-ot meghaladó 
leválasztást tesz lehetővé, ami a magas termelékenység és a kiváló 
minőség garanciája. Kíméletesebb kezelést igénylő termények eseté-
ben opcionálisan a cséplődob fordulatszámával szinkronizált továbbí-
tódob is rendelhető.

TURBÓLEVÁLASZTÓ
A C6205 TS cséplőrendszerének munkáját egy harmadik dob  
is segíti, ami a utóverődob mögött, közvetlenül a szalmarázó láda előtt 
található: a turbóleválasztó. Ez az eszköz körülbelül 20%-kal növeli a 
kombájn kapacitását, így a gép még különösen bő termés, nehezen  
betakarítható termény, mint például zöld szalma vagy gyomokkal el-
lepett termény esetén is maximális teljesítményszinttel használható. 
A turbóleválasztó átmérője 590 mm, és 10 fogazott adagolóléccel 
van ellátva; a hengert öt különböző helyzetbe lehet beállítani, hogy a 
terméken erőteljesebb vagy kíméletesebb munkát végezzen, de szük-
ség esetén akár teljesen ki is iktatható a turbóleválasztó.

 A dobkosár különböző rácsközzel vagy az egyedülálló szegmentált rendszerrel is 
kapható.

  Egymástól függetlenül állítható első és hátsó dobkosár.   A DEUTZ-FAHR cséplőrendszer turbóleválasztóval.
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  Az exkluzív kettős visszahordó rendszer.  A keresztáramú turbinás szellőztető rendszer.
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  Az exkluzív kettős visszahordó rendszer.
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KERESZTÁRAMÚ SZELLŐZTETŐ RENDSZER
Az erő és a gyengédség az, ami kiemeli a C6205 típust a tömegből. A DEUTZ-FAHR kombájnok 
gyári tisztítórendszerének köszönhetően a maximális hozam és termékminőség garantált. A 
betakarított termény a szalmarázóból a gyűjtőasztalra kerül, ami az ellenkező irányba mo-
zogva egyenletesen oszlatja el a terményt. Mielőtt eléri a felső rostát, eljut egy előrostára, 
ami a termény lelassítása érdekében először le- majd felfelé tereli a terményt, és megkezdi a 
tisztítást a tényleges tisztítási folyamat előtt. A C6205 két egymást átfedő rostával rendelke-
zik, amelyek összesített felülete 5,28 m2. Számos kombinációja létezik a különböző, fix vagy 
állítható átmérőjű furatokkal ellátott rostatípusoknak, a maximális sokoldalúság és testres-
zabhatóság érdekében, a termény típusától és a munkakörülményektől függően. A tisztítás 
hatékonyságát nem csak a le-fel terelés és a rosták biztosítják; nagymértékben hozzájárul a 
„keresztáramú” turbinás szellőztető rendszer is. Kompakt mérete ellenére a C6205 alapfelsze-
reltségéhez tartozik egy turbóventilátor, amely nagy átmérőjének (400 mm) és a rotor teljes 
hosszában elosztott 44 lapátnak köszönhetően a kombájn teljes szélességében képes levegő 
befúvására, így nem maradnak olyan holtterek, ahol nem történik meg a termény tisztítása.

SZALMARÁZÓ
A hosszú, zárt szalmarázó ládák minden körülmények között pontos leválasztást tesznek lehe-
tővé, mind nedves termény, mind pedig a gyomokkal ellepett termények esetén. Szerkezetük, 
speciálisan döntött kialakításuk és a gyakorlati tapasztalatok alapján megtervezett mozgásuk 
pontos leválasztást tesz lehetővé úgy, hogy csak a szalmát tolják a kombájn hátsó része felé. 
Különösen bő termésű növények esetén a terelőtaréjok úgy is felszerelhetők, hogy fokozzák a 
terméken átáramló levegő mennyiségét. A szalmarázók csapágyakra történő szerelése csendes 
működést tesz lehetővé, és minimálisra csökkenti a teljesítményveszteséget.

DGR
A DEUTZ-FAHR kombájn másik egyedülálló jellemzője a kettős szemvisszahordó rendszer, ami 
valóban zseniális ötlet, javítja a kombájn teljesítményét és a cséplőrendszer hatékonyságát, 
illetve csökkenti a veszteségeket. Valójában ez a tisztítatlantermék-visszanyerő rendszer az 
anyagot a rosták alól a gép oldalán elhelyezkedő két felhordó csatornán keresztül visszaviszi a 
gyűjtőasztalra. Ezekben a felhordó csatornákban két utáncséplő található, amelyek lényegében 
elvégzik a tisztítatlan termény leválasztását, mialatt az a rostatartály aljáról a gyűjtőasztalra 
kerül. A betakarított terménytől függően az utáncséplőkhöz kétféle súrlódótárcsát lehet vá-
lasztani, vagy a visszanyerő rendszer szükség esetén ki is kapcsolható. A nemcsak rendkívüli 
termelékenységet biztosító, hanem emellett technológiailag is fejlett DGR rendszer speciális 
érzékelőkkel van felszerelve, amelyek figyelemmel kísérik a működését, és a maradéktalan 
munkabiztonság garantálása, valamint a törések vagy a váratlan események megakadályozása 
érdekében szükség esetén közbeavatkoznak.

„CROSS-FLOW” rendszer és 
dupla szellőztetésű rostalépcső: 
csúcstechnológia egy kompakt házban. 
 

MINŐSÉG.	



Nagy űrtartalom, gyors ürítés.  
 

ÚJ MINTAVÉTELI RENDSZER.
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A MAGTARTÁLY
A betakarított termény egy 7000 liter kapacitású magtartályba kerül, 
így Ön megszakítás nélkül dolgozhat. A magasra nyúló ürítőcsiga gy-
ors ürítést tesz lehetővé (75 l/mp), megkönnyítve a magas oldalfalú 
pótkocsik megközelítését, még 6 méteres vágóasztallal is. A vezető az 
új mintavételi rendszernek köszönhetően a fülkeajtóhoz közel, könny-
en elvégezheti a termény ellenőrzését.

KIVÁLÓ SZALMAKEZELÉS HOSSZÚ SZÁLAK ÉS SZECSKÁZÁS 
ESETÉN EGYARÁNT
A DEUTZ-FAHR nagy vágássűrűségű szalmaszecskázója biztosítja, 
hogy az érintett terület később problémamentesen megművelhető 
lesz. E tartozék nagy munkaszélessége az egész területre szétszórja az 

aprított anyagot, még akkor is, ha nagyon széles vágószerkezettel dol-
gozik. A beállítása nagyon egyszerűen megoldható a kombájn oldalán 
található karral, így nem kell semmilyen szerszámot használnia. A kar-
bantartás és beállítás időigénye minimális a pengék és az ellenpengék 
könnyű hozzáférhetősége révén. 

A motor által biztosított teljesítmény és a sebességváltó alacsony 
teljesítményvesztesége állandó teljesítményt biztosít még bekapcs-
olt szalmaszecskázó és bőséges szalmamennyiség esetén is. A DEUTZ-
FAHR cséplőrendszer még azok igényeinek is megfelel, akik almozás-
hoz való hosszú szalmát szeretnének. A kombájnjainkra jellemző, 
hogy nemcsak a gabonával, de a szalmával is kíméletesen bánnak, 
ami sok esetben fontos kiegészítő termék a gabonatermelésben.

  Nagy, 7000 literes magtartály.

  Az ürítőcső tetszőleges munkavégzési helyzetben biztosítja a gabona magas oldalfalú 
pótkocsiba való kiürítését.

  Könnyen hozzáférhető mintavevő 
nyílás.

  Dupla ellenőrző ablak a magtartályon.
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A legjobb hely 
 .

COMMANDER CAB EVO II 
FÜLKE.

16 - FÜLKE



A COMMANDER CAB EVO II fülke kiváló kényelmi és műszaki felsze-
reltséget biztosít, hogy a munka kevésbé legyen fárasztó, és minde-
nekelőtt garantálja a kezelő teljes biztonságát. A cséplési funkciók 
elektromosan aktiválható kezelőszervei könnyen elérhetők a műszer-
falon a vezető jobb oldalán. A sebességváltó vezérlése és a fő funkciók 

(vágószerkezet, motolla, gabonatartály ürítése, vészleállítás) mű-
ködtetése a legújabb generációt képviselő Commander Stick botkor-
mányba vannak építve, így a kezelésük rendkívül egyszerű és intuitív. 
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Szerves fejlődés eredménye a komfort  
és funkcionalitás tekintetében.  
 

MAXIMÁLIS KOMFORT.

18 - FÜLKE



 A Commander Cab EVO II fülke második üléssel.

  Az innovatív szellőzőrendszer a rendkívül hatékony légkondicionálóval és  
önműködően reteszelődő napellenzővel.

A hangszigetelt környezet egy légkondicionáló rendszert is tartalmaz, 
ami maximális teljesítményt nyújt még magas hőmérséklet esetén 
is. A fülkeszűrők pormentesen tartják az utasteret, hogy maximális 
kényelmet biztosítsanak. A tetőpanelen találhatók a légkondicionáló 
kezelőszervei, a szellőzőnyílások és az automatikus reteszelő rends-
zerrel ellátott napellenző. A karbantartás céljából a légkondicionáló  
rendszerhez rendkívül egyszerűen, szerszámok nélkül, a kire-
teszelhető kampók révén lehet hozzáférni. A hosszú cséplési 
műszakokhoz egy hordozható hűtőszekrény (opcionális) is található  
a fülkében, amely hogy ne foglaljon el sok helyet, a második ülés alatt 
került elhelyezésre, így még kellemesebbé téve a munkával töltött 
időt. A CCM a legjobb eszköz arra, hogy a kezelő bármikor ellenőrizze 
munkájának minőségét, hiszen egy szempillantás alatt megtekintheti 
a következőket: menetsebesség, veszteség mértéke, összes és részben 
learatott terület, az utócséplő fordulatszáma, a ventilátor fordulats-

záma, a motor és a cséplőrendszer üzemóráinak száma. Ezen felül 
egy sor jelzőlámpa és figyelmeztetés segíti a vezetőt, hogy azonnal 
értesüljön a kombájn meghibásodásairól. Úgy került elhelyezésre a 
műszerfalhoz közvetlenül csatlakoztatott tartón, hogy könnyen átte-
kinthető legyen anélkül, hogy akadályozná a vágóasztalra való rálátást. 

MUNKALÁMPÁK
A fülkén elhelyezett 8 nagy teljesítményű lámpa minden körülmény-
ek között megvilágítja a munkaterületet. A felszerelt lámpák nagyon 
erős fénnyel világítanak, nem kívánt visszatükröződés nélkül. A szal-
marázó ládákra elhelyezett két fényszóró és az ürítőcsigán található 
lámpa teszi teljessé a készletet.
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Megbízható teljesítmény. 
 

SZELÍD	ERŐ.
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Az alacsonyabb fogyasztású, de mindenekelőtt még környezetkímé-
lőbb Stage V kategóriájú motor innovációja tovább növeli a C6205 
presztízsét. A C6000 sorozatban egy 183 kW / 250 LE teljesítményű 
motor található, amelyet úgy választottak ki és kalibráltak, hogy ma-
ximális hatékonyságot garantálva biztosítsa a maximális hozamot.

HATÉKONYSÁG ÉS TAKARÉKOSSÁG
A 6,1 literes, folyadékhűtésű Deutz TCD L6 Tt4Fi motorok rendkívüli  
erejükkel és egyenletes teljesítményükkel tűnnek ki versenytársaik 
közül. Ezek a közös nyomócsöves befecskendezéssel és elektronikus 
vezérlőrendszerrel felszerelt 24 szelepes motorok pontosan a célnak 
megfelelő mértékű teljesítményt biztosítják, és a hatékonyság csök-
kenése nélkül képesek kezelni a kiugróan magas terheléseket. A DOC 
(dízel oxidációs katalizátor) a DPF dízel részecskeszűrővel és az utána 
következő SCR szelektív katalitikus redukciós rendszerrel jelentősen 
csökkenti az egyik legszennyezőbb égéstermék, a nitrogén-oxid (NOx) 

kibocsátását anélkül, hogy hátrányosan befolyásolná a DEUTZ-FAHR 
kombájnokba épített motorok teljesítményét. Mindez egy nagy haté-
konyságú cséplőrendszerrel kombinálva lehetővé teszi, hogy a piacon 
elérhető legalacsonyabb szintre csökkenjen a termény-tonnánkénti 
üzemanyag-fogyasztás.

KÉTSZER HATÉKONYABB SEBESSÉGVÁLTÓ-RENDSZER
Valamennyi DEUTZ-FAHR kombájnba kompakt sebességvál-
tó-rendszert építettünk, mindkét oldalon motorteljesítmé-
ny-leadó tengellyel. Megkülönböztető jegye az egyszerű és 
gyors karbantarthatóság, valamint a teljesítmény kiváló ada-
golása az egyes egységek felé. A szelep egyszerűen és gyorsan  
cserélhető, így elkerülhetők az időveszteségek, és a betakarításra kon-
centrálhat.
A kombájn mérete is kisebb lett, ami a manőverezhetőség szempont-
jából kifejezetten előnyös.

  Nagy teljesítményű, öntisztító légszűrő minden üzemi környezethez.

  Nagyméretű forgó szitaszűrő a hűtőrendszer maximális hatékonysága érdekében.
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Közvetlen hozzáférés a legfontosabb alkatrészekhez. 
 

EGYSZERŰ	KARBANTARTÁS.

22 - KARBANTARTÁS



 A szűrőbetét szerszám nélkül hozzáférhető.

  A kombájn felső része könnyen hozzáférhető, az üzemanyag és az AdBlue  
könnyen utántölthető.

  Az elektromos biztosítéktábla.

Intelligens szerkezeti felépítésének köszönhetően a C6205 sorozatú 
modellek tervszerű és nem tervszerű karbantartása nem is lehetne 
egyszerűbb. A biztosítékdoboz a fülkében található, így a biztosítékok 
gyorsabban és biztonságosabban cserélhetők. A vezérlőkonzol egyedi 
csuklós kialakítása könnyű hozzáférést biztosít a kezelőszervek min-
den elektronikus csatlakozásához a karbantartási munkák során. A 
kezelő a kabin elhagyása nélkül egyszerűen kireteszelheti a tetőkárpit 
elülső paneljét, és óvatosan leengedheti a forgócsapokon keresztül, 

hogy hozzáférjen a légkondicionáló rendszerhez. A légszűrők szerszám 
nélkül hozzáférhetők a fellépőkről a fülke mindkét oldalán. A gépke-
zelő 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 mo-
toron, a hűtőrendszeren és magtartályon, ill. egy külön ajtón keresztül 
lemászni a szalmarázóra. Könnyen kezelhető gép rendkívüli teljesít-
ménnyel és intelligens, innovatív kialakítással. Egyszóval: C6205.
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Minőség, amelyben megbízhat. 
 

GYÁRTÁSI FOLYAMAT.

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

A teljes kataforézises kezelés és festékszórásos fényezési  
folyamat megfelel a legszigorúbb autóipari szabványoknak, így  

tartós felületminőséget és -védelmet bizto-
sít. A szerkezeti és felépítményelemekhez hasonlóan a  
sebességváltó-rendszereket és a véglehajtásokat is házon belül sze-
reljük össze. 
A kombájn összeszerelési eljárása 14, szigorú sorrendben  
végrehajtandó fázisból áll, és összetett eljárásokat tartalmaz a fő gyár-
tósoron belüli külön összeszerelő sorokon gyártott és összeszerelt, kü-
lönféle speciális részegységekkel ellátott egyes modellek végszerelé-
sére. 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. 

  Precíz és korszerű lézervágás.

  ISO 9001-2008 tanúsítvány.
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GABONA-VÁGÓASZTAL
Lehetséges szélességek 4,20–4,80–5,40–6,30
Hidraulikusan szabályozható vágásmagasság mm -300/+1370
Olajfürdős bolygóműves késhajtás (1220 vágás / perc)
Jobb és bal oldali hosszú terményterelők, fix
Terményemelők száma (min. / max., a vágásszélességtől függően) 13/23
AutoControl (oldalirányú úsztatással)
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
FELSZEDŐ MOTOLLA GABONA-VÁGÓASZTALOKHOZ
6-keresztrudas motolla hidraulikus magasságállítással
Hidraulikus vízszintes állítás
Elektronikus fordulatszám-szabályozás (min., max., fokozatmentes) ford./perc 16/45

Menetsebességhez igazodó motolla-fordulatszám

VARICROP VÁGÓASZTAL 
Lehetséges szélességek 5,00–6,50
Hidraulikusan szabályozható vágásmagasság mm -300/+1370
Jobb és bal oldali hosszú terményterelők, fix
Terményemelők (számuk a vágásszélességtől függ)
AutoControl (oldalirányú úsztatással)

700 mm-es, fokozatmentes, hidraulikusan mozgatható vágó-
szerkezetrozsdamentes acél burkolattal

Hidraulikus szögbebeállítás
Beépített felhajtható oldalkések
Beépített hidraulikus motollahajtás a motollacső belsejében
Napraforgóhoz való vágóasztal-átalakító készlet

GABONA-VÁGÓASZTALOK

Típus A  
(mm)

B  
(mm)

Tömeg 
(kg)

4,20 m 4187 4515 1280
4,80 m 4796 5124 1420
5,40 m 5406 5734 1540
6,30 m 6320 6648 1760

VARICROP VÁGÓASZTALOK

Típus A  
(mm)

B  
(mm)

Tömeg 
(kg)

5,00 m 5050 5680 2190
5,50 m 5510 6140 2280

GABONA-VÁGÓASZTALOK

L
(mm)

D  
(mm)

d  
(mm)

h  
(mm)

a  
(mm)

480 610 350 130 50

VARICROP VÁGÓASZTALOK

L
(mm)

D  
(mm)

d  
(mm)

h  
(mm)

a  
(mm)

510 /
1560 610 410 100 50

Műszaki adatok
C6000 SOROZAT

C6205 C6205 TS
CSÉPLŐDOB
Átmérő mm 600
Szélesség mm 1270
Rudak db 8
Elektromos variátor ford./perc 420/1250
Fordulatszám-csökkentő a cséplődobhoz (opcionális) ford./perc 210/625
SZALMASZECSKÁZÓ - PELYVATERÍTŐ 
Beépített szalmaszecskázó kézzel állítható terítési szélességgel
Pelyvaterítő a rostákba integrált szállítópályával
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SZALMARÁZÓ 
Elemek db 5
Lépcsők db 5 4
Zárt szalmarázók
Golyóscsapágyas felfogatások
Rázófelület nagysága m2 5,28 4,60
Teljes leválasztási felület m2 6,23 6,36
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Műszaki adatok
C6000 SOROZAT

C6205 C6205 TS
TISZTÍTÓRENDSZER
Nagy teljesítményű keresztáramú ventilátor
Előrosta
Rostaszekrény-világítás
Ellentétes működésű rosták
Teljes szellőztetett rostafelület m2 4,25
VISSZAHORDÓ RENDSZER
Visszahordási szint és túlterhelés elektronikus szabályozása  / 
B/J oldali független visszahordás utáncséplő rendszerrel
MAGTARTÁLY 
Emelés / Űrtartalom liter 7000
Tetszőleges helyzetben üríthető
Magtartályszint vizuális jelzése és hangjelzése
Belső világítás / Gabonaminták levétele a vezetőülésből
Ürítési sebesség l / mp. 75
MOTOR
Típus DEUTZ TDC L6.61 LITER, Stage V
Maximális teljesítmény (ECE R120) 184/250
Üzemanyagtartály liter 450
AdBlue© tartály liter 53
ERŐÁTVITEL / FÉKEK / KORMÁNYMŰ 
Hidrosztatikus erőátvitel 3 fokozatú sebességváltóval (105 cm3)
Előremeneti sebesség / Hátrameneti sebesség km / h 0–26,0 / 0–14,0

Független fékként használható, pedálos működtetésű hidrauli-
kus fék, mechanikus rögzítőfék

MÉRETEK
a  Nyomtáv* elöl mm 2670

hátul mm 2355
b  Szélesség* vágószerkezet nélkül mm 3000
c  Szélesség vágószerkezettel

4,20 m-es vágószerkezettel mm 4515
4,80 m-es vágószerkezettel mm 5124
5,00 m-es vágószerkezettel mm 5344
5,40 m-es vágószerkezettel mm 5734
5,50 m-es vágószerkezettel mm 5834
6,30 m-es vágószerkezettel mm 6648

d  Magasság a magtartály ürítőcsövének alsó széléig normál 
gumiabroncsok esetén 3450

e  A vágószerkezet oldalfala és a  
szemestermény-ürítőcső közötti távolság

4,20 m-es vágószerkezettel mm 3352
4,80 m-es vágószerkezettel mm 3047
5,00 m-es vágószerkezettel mm 3035
5,40 m-es vágószerkezettel mm 2742
5,50 m-es vágószerkezettel mm 2730
6,30 m-es vágószerkezettel mm 2285

� ALAP    � OPC    – Nem elérhető    * Verziótól függően opció vagy alapfelszereltség

Az itt szereplő műszaki adatok és képek szigorúan csak tájékoztató jellegűek. A DEUTZ-FAHR az érintett adatokat bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja.
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GUMIABRONCSOK
első 620 / 75 R30 168 A8
hátsó 320 / 80 R18
első 650 / 75 R32 167 A8
hátsó 405 / 70 R20 155 A2
első 800 / 65 R32 STR 172 A8
FÜLKE

CommanderCab EVO II fülke panoráma kilátást biztosító 
színezett, hőszigetelt ablakokkal,
kényelmes 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

Elektromosan állítható bal és jobb oldali tükör

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

Holttérfigyelő kameracsomag
Fűtés és légkondicionálás
2 xenon munkalámpa
BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK 

Behordónyílás felső tengelye, adagolócsiga, motolla, szalmarázó 
ládák hajtása és szemestermény-ürítő csiga biztonsági leválasztása

Elektronikus sebességszabályozó a szalmarázó ládákhoz, 
a magfelhordóhoz és a visszahordóhoz
Vágószerkezet vészleállító gombja
KARBANTARTÁS 
Manuális központi kenőrendszer, zsírzási pontok:  
8 a bal oldalon, 6 a jobb oldalon

MÉRETEK
g  Tengelytáv mm 3892
h  Hosszúság vágószerkezet nélkül mm 8770
i  Hosszúság vágószerkezettel, behajtott terményterelőkkel (mm) mm 10 620
l  Magtartály magassága mm 3935
TÖMEGEK
Vágóasztal nélkül kg 13 500 14 500
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Műszaki adatok
C6000 SOROZAT

C6205 C6205 TS
DOBKOSÁR
Rudak db 15
Átfogási szög fok 121
Leválasztási felületek m2 0,95
Több szegmensből álló dobkosár
Oldalról működtethető toklászoló lemezek
Kézzel állítható dobkosár-bemenet / -kimenet
Átalakítás kukoricához, gabonához vagy szem-csutka keverékhez
TURBÓLEVÁLASZTÓ 
Átmérő mm – 590
Fordulatszám ford./perc – 775/410
Mechanikus állítás 5-féle pozíció között –
Leválasztási felületek m2 – 0,81


