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Комерційна пропозиція 

Модель:  Зернозбиральний комбайн Claas Lexion 570+ Montana 

 
 

 

 

 

 

 Код: K338 
Рік випуску: 2007 
Наробіток годин: 1687/2278 м.г 4344 га 
Двигун: CAT C13  313 квт / 430 к.с.  
Бункер: 9 600 л. 
Жатка: Claas Vario 750 (7,5м.) із ріпаковим 
столом і боковими ножами + Laser pilot + тр. 
візок: 7,5 м. 

Комплектація: 

 
 

 
 

 
● AUTOCONTOUR - активне копіювання поверхні як поздовжньої, так і поперечної. 
● LASERPILOT, лазерна головка для установки на жатку зліва.  
● Привід приставки стандартний, потужністю 80 кВт, для всіх зернових жаток до 12м. 
● Циліндр підйому жатки з амортизатором 
● 3-ий циліндр жатки з механічним блокуванням 
● Фаркоп автоматичний 
● Витяжка пилу з похилої камери 
● Модулі автопілота на комбайні 
● Примусове гальмо приводу жатки 
● Універсальна система обмолоту. Підбарабання з дроту для зернових культур і кукурудзи. 
● Безступінчатий привід молотильного барабана 395-1150об / хв 
● Безступінчатий привід ротора сепарації 360-1050 об / хв 
● Глухі деки ротора встановлені / зернові деки ротора в упаковці 
● Радіальна система очищення, зустрічний рух решіт 
● Розкидач полови 
● Система вимірювання об'єму сходу в колосовому елеваторі 
● Жалюзійні решета очистки 
● Зерновий бункер, об'ємом 9.600 л, вивантаження зверху 
● Вивантажний шнек L. Відстань від центру комбайна до точки вивантаження 6838мм 
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● Подрібнювач соломи SPECIAL CUT 

             
            ТОВ Нео Агро Україна, 46001, м. Тернопіль, вул. Миру, 13 офіс 1, www.neoagro.com.ua, info@neoagro.com.ua 
            Центральний офіс: +38 067 463 82 92, Центральний та Східний регіон: +38 067 139 71 39, Західний та Південний регіон: +38 068 858 16 78 

 

http://www.neoagro.com.ua/


● Техніка з ЄС та США ● Широкий вибір техніки ● Вигідні схеми фінансування ● Запасні частини для Вашої техніки ● Якісний гарантійний та постгарантійний сервіс  
             
            ТОВ Нео Агро Україна, 46001, м. Тернопіль, вул. Миру, 13 офіс 1, www.neoagro.com.ua, info@neoagro.com.ua 
            Центральний офіс: +38 067 463 82 92, Центральний та Східний регіон: +38 067 139 71 39, Західний та Південний регіон: +38 068 858 16 78 

 

● Привід гідравлічний для розкидання соломи і полови 
● Привід гідростатичний  
● Шини передньої осі  800/65R32 
● Шини задньої осі 500 / 70R24  
● Двигун Caterpillar C13 EWG 313кв / ECE 290кв 
● Фільтр паливний попередній стандартний 
● Фільтр повітряний стандартний 
● Кабіна з клімат-контролем 
● Робоче освітлення 
● Вбудований холодильник 
● CEBIS з інтегрованим PCMCIA-дисководом 
● Принтер для CEBIS 
● Квантіметр з постійним вимірюванням вологості 
● Сидіння оператора на підвісці 
● Електричне регулювання дефлекторів  
● Соломорозкидувач 
● Електричне регулювання положення дзеркал 
● Система автоматичного змащення ланцюга приводу вивантажувального шнека 
● Два встановлених проблискових маячка 
 
 
 
Ціна: 117 500 Євро 
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