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MOTOR                                                                                                                                                   
Case IH FPT Tier IV (SCR) , lökettérfogat: 8.700 cm3, 6 hengeres, 24 szelepes „common rail” turbódiesel, 
töltőlevegő visszahűtéssel. Max. teljesítmény: 295 kW / 400 Le. Vízleválasztós üzemanyagszűrő. Elektronikus 
üzemanyag befecskendezési rendszer. Továbbfejlesztett öntisztító forgószita a hűtőradiátor előtt, a gép jobb 
oldalán. Üzemanyagtartály: 950 liter. AdBlue tartály:166 liter 
HAJTÓMŰ 
Hidrosztatikus járókerék hajtás, 0-30 km/ó. Fokozatok száma: 3 előre, 3 hátra. Kettő olajfürdős, erősített 
véglehajtás. Elektrohidraulikus menetsebesség vezérlés. Hidraulikus működtetésű tárcsafékek.  
FERDEFELHORDÓ 
Szabványos ferdefelhordó, 1156 mm szélességű. Sebessége: 3,1 m/s. Rugóterhelésű alsó tengely, hajtásvédelem 
racsnis tengelykapcsolóval a felső tengelynél. Hidraulikus visszaforgató rendszer a vágóasztal és a ferdefelhordó 
visszaforgatására. Nagy, lenyitható kőfogó vályú.  Elektrohidraulikus talajkövető rendszer (+/- 5°-os vágóasztal 
oldaldőlés) 
CSÉPLŐROTOR 
Rotor átmérő: 762 mm. Hosszúsága: 2790 mm. Új kialakítású terménytovábbító kúppal az egyenletes 
terményfolyam érdekében. Meghajtása Kevlar ékszíjjal egy megnövelt méretű dobvariátoron keresztül, nagyobb 

átfogási szöggel. Fordulatszáma elektromos úton állítható, háromfokozatú hajtóművel, 250-1150 min-1 között. 
CSÉPLŐKOSÁR 
Hat részes, pálcás kivitelű, felülete: 2,78 m2. 
SZECSKÁZÓ ROTOR 
76 db késbőll álló szecskázórotor, fordulata: 907 vagy 3.629 ford/perc. 
Szalmaterítő: 2db terítőkúp, 6 db szóró léccel, fordulata: 270 ford./perc.  
CSIGÁS MAGFELFOGÓ  
Csigák száma: 5, fordulata: 273 ford/perc 
TISZTÍTÓMŰ 

Cross-flow ventillátor, fordulatszáma: 450-1300 min-1, elektromos állítással a fülkéből. 

Teljes tisztító felület: 6,31 m2, ebből szél alatt: 5,6 m2.  
A felső- és alsórosta alternáló mozgása ellentétes irányú. Gabona- és kukorica rosta. 
MAGTARTÁLY 
Térfogata: 10.570 liter, mintavételi lehetőséggel. Magtartály világítás és szintjelzés automatikus bekapcsolású 
sárga forgólámpákkal. Ürítési teljesítmény: 113 l/sec. Hidraulikus vezérlésű, 6400 mm hosszú ürítőcső. Ürítés a 
cső minden pozíciójában lehetséges, becsukott helyzetben nem ajánlott. 
ELEKTROMOS RENDSZER 
2 db 12V-os akkumulátor. Töltés figyelmeztető lámpa. Szabványos világítás, tarlómegvilágító és kiegészítő 
munkalámpák. Állítható ürítőcső megvilágító munkalámpa. Szabványos visszapillantó tükrök.  
KEZELŐFÜLKE 
Acélvázas, silent blokkokra szerelt megnövelt térfogatú fülke, zajszintje: 78 dB(A). Légkondicionáló, fülkefűtés, 
fokozatmentes ventillátor és fülke légszűrő. Állítható légrugós ülés. Hajlított és színezett szélvédő napellenzővel. 
Oldalsó, előrehajtható létra a baloldalon, vészkijárat a jobb oldalon. Állítható kormány: magasság, dőlés, 
billentés. Ablaktörlő. Multifunkciós kezelőkar a vágóasztal és a menetsebesség szabályozására. Független 
kézifék. Elektromos kapcsolók a cséplődob, a vágóasztal és az ürítőcső bekapcsolására. Információs monitor 
szemveszteségjelzővel és hektárszámlálóval. Több csatornás tengely fordulatszám figyelő modul.  
AFS 700 monitor. 
MÉRETEK  
Magasság: 3.898 mm (nyitott magtartálynál: 4.755 mm)  Hossz: 7.808 mm. Szélesség: 2960 - 3920 mm 
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                A specifikációban szereplő fotó illusztráció. A gép műszaki kivitelét érintő részletek tekintetében a dokumentum szövege az 
irányadó!
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Tengelytáv: 3.815 mm 
ÜZEMI TÖMEG  
15.500 kg 
GUMI MÉRET 
Elől: 800/65 R 32 , hátul: 480/70 R 30    MICHELIN 
ADAPTER 
CASE IH  6,7 m gabonaadapter, kéttengelyes asztalszállító kocsival 
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