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Sokoldalúan használható, 600 mm-rel megemelhető  
járószerkezet 

Automatikus fordulatszám-szabályozás 

Összkerékhajtás (munka- és közúti üzemmóddal) 

Automatikus lejtőszög-kiegyenlítés 

Középen elhelyezett vezetőfülke 

18 000 lumenes fényerejű LED-lámpák 

Színes érintőképernyő 

Többfunkciós, ergonomikus botkormány háttérvilágítással és 
egyénileg hozzárendelhető funkciókkal 

Kettős ingás rendszerű betakarítóegység 

AutopincH automatikus megfogóerő-szabályozás 

Függesztett szedőfej 

Sokoldalúan használható rendszer automatikus 
munkaeszköz-felismeréssel 

 
 

Kezelőszervek   

 

 

 

 

.  
Színes érintőképernyő: 
Az I-monitor révén a gép ve-

zérléséhez szükséges összes 

adatot figyelemmel kísérheti. 

 A járószerkezet alapvető pa-

raméterei (lejtőszög, munka-

sebesség) és a betakarító-

egységgel kapcsolatos infor-

mációk (rázás, továbbítás, tisz-

títás) egyaránt gyorsan leol-

vashatók. A korszerű képer-

nyőn további részletes adatok 

is megjeleníthetők, ami teljessé 

teszi a gép kezelésének élmé-

nyét. Nagy mérete révén a 

képernyő kiválóan olvasható. 

Az érintőképernyő memória-

funkcióval is rendelkezik az 

egyes beállításokhoz és mun-

katerületekhez kapcsolódóan.

 

 
 

 
 
 
 
 

Oldalsó 

––– 
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Ergonomikus botkormány a finom és élveze-

tes kezelhetőség érdekében. Az első és hátsó 

kerekekre is ható „centiző” üzemmód rendkívül 

precíz manőverezést tesz lehetővé. A gép ösz-

szes funkciója (sebesség, lejtőszög, részfunk-

ciók be- és kikapcsolása, tartályok) a botkor-

mányról vezérelhető. A kezelést könnyen ér-

telmezhető és megvilágított szimbólumok teszik 

még egyszerűbbé. 

Az oldalsó gom-

bokkal böngészhet 

a különféle mappák 

között. 

Igen előnyös elhe-

lyezése  (a botkor-

mány közelében) 

gyerekjátékká teszi 

a kezelést és 

a beállítást 
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Járószerkezet   

  Géppel hegesztett alvázkeret 

  Automatikus lejtőszög-kiegyenlítés, hidraulikus  

emelés: 600 mm (28%) 

  Automatikus talajkövetés (opció) 

  Összekötő kereszttag nélküli kormányzás 

  110 literes olajtartály kettős szűréssel 

  260 literes polietilén üzemanyagtartály. 

  20 literes AdBlue-tartály 

  Elektromosan kihajtható lépcső 

  4 hengeres, 156 lóerős, Tier 4 Final (Phase 4) besorolású, 4100 
cm3-es, folyadékhűtésű DEUTZ motor elektronikus vezérléssel, 
turbófeltöltővel, töltőlevegő-visszahűtővel és SCR-katalizátorral. 

  Automatikus fordulatszám-szabályozás 

 

  Hidrosztatikus sebességváltó, automatikus  
munkasebesség-tartó funkcióval 

  A motorfordulatszám és a haladási sebesség együttes 

szabályozása 

  4 POCLAIN kerékagymotor 

  Automatikus twin lock kipörgésgátló rendszer 
  Automatikus nyomatékelosztó és differenciálmű 

 360/70 R20 méretű elülső kerekek 

  460/70 R24 méretű hátsó kerekek 

  EASYpilot: automatikus sorkövető rendszer (opció) 

  EASY 360: 360°-os látószögű kamerák (opció) 

 

Magas szintű kényelem és alacsony üzemeltetési költségek   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AUTOlevel: Automatikus lejtő-

szög-kiegyenlítés, hidraulikus 

emelés: 600 mm. Könnyű mun-

kavégzés mostoha körülmé-

nyek között is. 

Elektromosan kihajtható 

lépcső. Könnyen és bizton-

ságosan megközelíthető ve-

zetőfülke. A kezelőt fülkekü-

szöb-világítás fogadja. 

Könnyen hozzáférhető kézmosótartály.  

A gépen végzett munka (beállítás,  

rázóelemek felszerelése) után egyszerű 

a kézmosás. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LED-lámpák (18 000 lumen feletti 
fényerővel), 2 forgólámpa és ösz-
szetéveszthetetlen megjelenés éj-
szaka is 

Összekötő kereszttag nélküli 

kormányzás: tökéletes irányít-

hatóság és remek rálátás az 

első kerekek környékére. 

EASY360: A 360°-os látószögű 

kamerák az egész gép körül 

holttérmentes kilátást garantál-

nak. Biztonságos manőverezés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egyedülálló sebességváltó-vezérlés: 3-féle mód közül 

választhat: centizés, egyenes vonalú mozgás vagy rá-

állási üzemmód (csak a GREGOIRE gépein). 

Összkerékhajtás POCLAIN hidrosztatikus sebességváltóval. 

Automatikus kipörgésgátló rendszer és nyomatékelosztó. 

Könnyű munkavégzés mostoha körülmények között is. 

Edition 2017 / Les photos et les caractéristiques de nos matériels ne sont données qu’à titre indicatif et nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis 



 

Önjáró szőlőkombájnok 
 
 
 
 
 
 

Szedőfej   
 

 Szabad magasság: 1950 mm 

 Továbbítószalagok közötti távolság: 650 mm 

 Kettős ingás rendszer, közúti üzemmódban automatikus 
blokkolással 

 Függesztett szedőfej 8 szilentblokkal 

 14 ARC rázóegység FASTfit gyorsszerelő rendszerrel 

 Pneumatikus gyűjtőtálca, 20L+20R GREGOIRE  
lehullásgátló elemek, vízzáró rész hossza: 2400 mm 

 Betakarítási magasság: 15 cm-nél kisebb 

 320 mm széles rozsdamentes acél továbbítószalagok 
irányváltó és alacsony sebességre figyelmeztető funkcióval 

 Bordázott, keresztprofilokkal ellátott szalaghevederek 

 

 2 segédszalag veszteséggátlós csapóajtóval az ürítési fo-
lyamathoz 

 2 alsó ventilátor függőleges elszívókkal és az elhalt gyökere-
ket távol tartó terelőelemmel 

 2 felső ventilátor hidraulikus direkthajtással az 560 mm-es 
szalagokon (változattól függően) 

 EASYclean válogatórendszer a 380 mm-es  
szalagokon (változattól függően) 

 2 darab, 1500 vagy 2000 literes tartály hátsó ürítéssel. 
Ürítési magasság: 3000 mm 

 Hátsó vészleállító 

 Integrált mosóvezeték, vízvételezési lehetőséggel a felső 
munkaasztalon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTOpinch: Automatikus, folyama-

tos megfogóerő-szabályozás a 

lugasszélesség függvényében. 

Kettős ingás rendszer és függesztett szedőfej. 

Az ARC rendszer jóvoltából a szedőfej a piacon 

jelenleg elérhető legkíméletesebb ilyen egység. 

A finoman működő továbbítór-

endszernek köszönhetően egy  

szőlőszem sem megy kárba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portálszélesség: 650 mm (így a kezelő 

könnyen beléphet a szőlősorba). 

Ez a továbbítószalagokon is javítja a ter-

ményáramlást. 

Integrált mosóvezeték, vízvételezési lehető-

séggel a felső munkaasztalon. 
Tartályszintjelzés a színes  

képernyőn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egyedülálló, 2 db 32 cm-es szalag alkotta 

továbbítórendszer, alacsony sebességre figyelmeztető 

funkcióval és 35 cm átmérőjú hajtótárcsákkal  

(ami csökkenti a kipörgés miatti hajtóerő-veszteséget). 

 : válogatórendszer rezgőmoz-

gással. Könnyű állíthatóság, karbantartás és mo-

sás. A termény épségének teljes megőrzése és 

tökéletes minőségű tisztítás. 
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