КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ КОМБАЙН JOHN DEERE C670 HILLMASTER
Ефективне прибирання в умовах, що паралізують роботу інших комбайнів - прерогатива комбайнів серії C.
Гібридна систама гарантує отримання чудової якості соломи і якісний обмолот в умовах підвищеної
вологості. Маса надходить в зону обмолоту, великий діаметр барабана і підбарабання з великим кутом
охоплення забезпечують найвищий рівень обмолоту і сепарації. Два високоефективних зустрічно
обертових зубчастих сепаратора ефективно прочісують шар матеріалу, гарантуючи ідеальну сепарацію і, в
кінцевому підсумку, високу якість зерна. Таке ексцентричне розташування сепараторів забезпечує
щадний обмолот у верхній частині кожуха і інтенсивну сепарацію в його нижній частині. А завдяки високій
інерції обертового сепаратора велику кількість зерна сепарується барабаном вже на початковому етапі,
зводячи втрати зерна і пошкодження соломи до мінімуму.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Двигатель John Deere PowerTech Plus, 6-цилиндровый
дизель с турбонаддувом.
Об’єм двигуна - 9 (л), 4 клапани на циліндр,
Макс. потужність (ECE R120) - 400 к.с.
Ширина похилої камери - 1400 (мм)
Потужність реверсу - 80 (к.с.)
Діаметр барабана - 660 (мм)
Ширина барабана - 1400(мм)
Диаметр вторичного бітера - 1100(мм)
ЗУБЧАТИЙ СЕПАРАТОР
Діаметр передньої частини ротора - 464(мм)
Діаметр задньої частини ротора- 502(мм)
Довжина ротора - 3400(мм)
Площа підбарабан`я - 1,05(м²)
Площа пальцевого сепаратора - 2,85(м²)
Ефективна площа сепарації - 3,9(м²)

УМОВИ ПОСТАВКИ
БАЗІС ПОСТАВКИ
м. Підгородне, Дніпропетровська обл.

ДАТА ПОСТАВКИ
В наявності

СТРОК ГАРАНТІЇ

6 місяців або 400 м/год на двигун John Deere
ЗАПУСК ТА НАВЧАННЯ

Продавець гарантує провести навчання для
представників Покупця з технічних і
експлуатаційних особливостей Товару, що
поставляється, а також зробити налаштування
та запуск товару в господарстві

Об’єм бункера - 10000 (л)
Швидкість вигрузки -88(л/с)
Паливний бак - 800 (л)
Вага (без жниварки) -14862(кг)
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комерційна
пропозиція
КОМБАЙН JOHN DEERE C670i #11Z0C670BL90085531
СПЕЦІФІКАЦІЯ ПОСТАВКИ ТОВАРУ
Опис позиції
Стандартне освітлення та сигнальні вогні жатки. Включає стандартні ліхтарі плюс дві
галогенних лампи з кріпленням на нижньому поясі кабіни
Підготовка для AutoTrac
Cенсорний кольоровий дисплей Command Center GreenStar
3 швидкісна трансмісія включає дорожній режим до 30 км/год.
2-ох колісний привід коліс
Похила камера з функцією поперечного нахилу Level land з приводом високої
пропускної можливості
Двошвидкісний привід молотильного барабана (220- 480 об/хв та 450-980 об/хв)
Бордюрное зеркало
Вигрузний шнек довжиною 6,1м
Задні шини 750/55
Передні шини 900R32-172 CON
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