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Комерційна пропозиція 

Модель:  Зернозбиральний комбайн Claas Lexion 580 

 

 

 

 

 

 

 

 Код: K336 
Рік випуску: 2008 
Наробіток годин: 1450/2130 м.г 4837 га 
Двигун: Mercedes-Benz OM 502 LA, 492 к.с. 
Бункер: 10 500 л. 
Жатка: V900 (із ріпаковим обладнанням) + 
Laser Pilot (з обох сторін)+ 
Тр. візок: 9 м  

 

 

Комплектація: 

 

 

 

 

 

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

● AUTOCONTOUR - активне копіювання поверхні як в поздовжньої, так і в поперечній площині 
● LASERPILOT, лазерна головка для установки на жатку зліва. 
● LASERPILOT, лазерна головка для установки на жатку справа. 
● Привід приставки стандартний, потужністю 80 кВт для всіх зернових жаток до 12м 
● Циліндр підйому жатки подвійної дії 
● Похила камера посилена HD, без CRUISE PILOT 
● Фаркоп автоматичний 
● Модулі автопілота на комбайні 
● Примусовий гальмо приводу жатки 
● Сіст.обмолота кукурудзи N7 / 18 з подбарабан, викон. з дроту $ система обмолоту кукурудзи N7 / 18 з 
● подбарабаньем, виконаним з дроту 
● Безступінчатий привід молотильного барабана 395-1150об / хв 
● Безступінчатий привід ротора сепарації 360-1050 об / хв 
● Електричне регулювання роторних пластин 
● 3-D очищення для роботи на схилах з ухилом до 20% 
● Пристрій для зменшення повітряного потоку при збиранні трав'яних культур 
● Розкидач полови з пристроєм подачі полови в радіальний розкидач соломи 
● Облицювання вентилятора очищення 
● Система вимірювання об'єму сходу в колосових елеваторі 
● Жалюзійні решето очищення - стандартного типу 
● Зерновий бункер об'ємом 10.500 л, вивантаження зверху 
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● Вивантажний шнек L Відстань від центру комбайна до точки вивантаження 6838мм 
● Подрібнювач соломи SPECIAL CUT з радіальним розподільником 
● Привід механічний для розкидання соломи і полови 
● Передня вісь XL з гідрооб. трансміс. і сервоперекл. 
● Шини передньої осі 900 / 60R32 176A8, 
● Ось задня, 3,04м, з 10-ю болт. маточиною 
● Шини задньої осі 600 / 55-26,5 12PR IMP, диск колеса з 10-ю кріпильними отворами 
● MERCEDES OM 502 390 кВт / 530 к.с (ECE R 120) без компресора $ 8 циліндровий V-образний дизельний 
двигун робочим об'ємом 16 літрів і електронним впр 
● Фільтр паливний попередній стандартний 
● Кабіна з клімат-контролем 
● CD-плеєр з радіо 
● робоче освітлення 
● вбудований холодильник 
● CEBIS з інтегрованим PCMCIA-дисководом 
● Принтер для CEBIS 
● Картування врожайності з програмним забезпеченням 
● Квантіметр з постійним вимірюванням вологості 
● Сидіння оператора на підвісці 
● Дзеркала заднього виду з електроприводом 
● Система автоматичного змащення ланцюга приводу вивантажувального шнека  
 
 
 
Ціна: Договірна  
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