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● Техніка з ЄС та США ● Широкий вибір техніки ● Вигідні схеми фінансування ● Запасні частини для Вашої техніки ● Якісний гарантійний та постгарантійний сервіс

Комерційна пропозиція
Модель: Зернозбиральний комбайн Claas Lexion 760

Код: K337
Рік випуску: 2014
Наробіток годин: 384/668 м.г 1361 га
Двигун: CAT C13 ECE R120 330KW T4i
Бункер: 11 000 л.
Жатка: Claas Vario 930 (9,3м.) із ріпаковим
столом і боковими ножами + Laser pilot Тр.
візок: 9,3 м. - двохосний

Комплектація:
● AUTOCONTOUR - активне копіювання поверхні як в поздовжньої, так і в поперечній площині
● LASERPILOT, лазерна головка для установки на жатку зліва
● Модуль автопілота для осі управління NAF встановлений на комбайні
● Привід приставки стандартний, потужністю 80 кВт для всіх зернових жаток до 12м
● Циліндр підйому жатки подвійної дії
● Похила камера - CONTOUR
● Фаркоп автоматичний
● Витяжка пилу з похилої камери
● Cruise Pilot - система автоматично регулює оптимальну $ швидкість прибирання
● Поворотний валец відкритого типу
● Без примусового гальма приводу жатки
● Молотильний барабан універсальний, закритого типу для всіх зернових культур
● Безступінчатий привід молотильного барабана 395-1150об / хв
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● Безступінчатий привід ротора сепарації 360-1050 об / хв
● Гідравлічне регулювання заслінок ротора
● Варіатор вентилятора типу L
● 3-D очищення для роботи на схилах з ухилом до 20%
● Візуальний контроль маси в колосових елеваторі
● Жалюзійні решето очищення - стандартного типу
● Зерновий бункер, об'ємом 11.000 л, вивантаження зверху
● Вивантажний шнек XXL Відстань від центру комбайна до точки вивантаження 7902мм
● Система вивантаження зернового бункера - 2 XL Продуктивність вивантаження 130 л / с
● Подрібнювач SPEZIAL CUT II з радіальним розподільником і з пристроєм подачі полови
● Передня вісь з гідрооб'ємною трансмісією EFA L маточина з 10-ю відп. , З електричним керуванням ГСТ
● Шини передньої осі. 800 / 70R32 175A8 з кріпленням на 10-ти шпильках
● Вісь задня з регульованою шириною колії
● Шини задньої осі 600 / 65R28 8Lx275 IMP
● Максимальна швидкість 30 км / год
● Установка системи вимірювання витрати палива, CEBIS
● Повітряний фільтр-циклон, спеціального типу
● Бак паливний об'ємом 1150 літрів
● FM-радіо з підтримкою MP3, SD / USB
● Вбудований холодильник
● Бортовий комп'ютер CEBIS з 2-ма слотами під карти пам'яті
● Принтер для CEBIS
● Підготовка під термінал CEBIS MOBILE в кабіні
● Система для моніторингу TELEMATICS + ліцензія на 1 рік, включаючи і CDS-Remote
● Квантіметр з постійним вимірюванням вологості
● Сидіння оператора на підвісці
● Фари робочого освітлення Xenon
● Инклинометр-датчик кута нахилу для квантіметра
● Модуль для управління CEMOS / CRUISE PILOT і очищення 4-D
● Комунікаційний модуль (CCM)
● Багатофункціональний важіль управління C-MOTION
● Облік бічного вітру
● Електричне регулювання положення дзеркал
● Система автоматичного змащення ланцюга приводу вивантажувального шнека
● Універсальний набір інструментів

Ціна: 265 900 Євро
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