NOVA este combinația perfecta intre eficienta, preț rezonabil si costuri reduse de operare – soluția ideala
pentru ferme mici. Compacta si extrem de manevrabila, aceasta combina este indispensabila pentru treieratul
pe terenuri mici, cu contur complex. Designul modern si configurația raționala a elementelor componente
asigura performanta inalta si echilibrul preț/calitate.

Specificații tehnice
Buncăr

Header
Header Power Stream

1

Capacitate buncăr, L

●

Lățime, m

Viteza descărcare, L/sec

4.0/5.0/6.0

Antrenare lama de taiere - reductor planetar
Viteza de taiere a cuțitelor, cursa/min

4 900

●

1 140

50

Lungime snec, m

5.00

înălțime descărcare, m

4.00

Header soia Float Stream 500

○

Fereastra prelevare probe

●

Header porumb Argus 470

○

Senzor umplere

●

Header floarea-soarelui Falcon 670

○

Pickup Swa Pick 340

○

Ridicătoare plante

○

Trailer

○

Cupla hidraulica

●

Tocător
Viteza de rotatie tocător, rot/min

○

Număr cutite, buc.

45

Imprastietor

●

Comfort Cab2

Tambur si lanț transportor

Sistem de copiere a reliefului

Reductor

Cabina

Elevator central
Tip

●

Sistem informare Adviser II

3

●

Transmisie
accelerator de flux

Diametru bătător, mm

1 185

Unghi de acoperire contrabatator, grade

154

Suprafața totala contrabatator, mp

0.93

Viteza rotatie bătător (cu reductor), rot/min

○

Reglaj contrabatator (electric, din cabina)

●

Trapa pietre

●

3

Ampatament, mm

3 700

Roata tracțiune, mm

2 540

Garda la sol, mm

500

Unghi intoarcere, mm

400 la 1 190
(290 - optional)

Reductor

hidrostatica

Număr trepte

600

Lățime bătător, mm

Anvelope roti fata

23.1 – 26

Anvelope roti spate

13.6 – 20

Cummins QSB 4.5
(Stage IV)

Producător
Capacitate motor, L, număr cilindri

Lungimea suprafeței de separare, mm
Suprafața de separare caisori, mp

7 500

Motor

Separare
Număr de caisori scuturatori, buc

●

Sașiu

Sistem de batere
Sistem de batere

3 000

4
3 600
4.3

Sistem de curatare

4.5 L 4

Putere (2 200 rot/min), kW/CP

129 / 175

Rezervor combustibil (AdBlue), L

510 (57)

Sistem monitorizare consum combustibil

●

Compresor aer

○

Tip

2 site

Dimensiuni si greutate

Suprafața totala a sitelor, mp

3.59

Lungime/latime/inaltime (in poziție de transport,
fara header), mm

Viteza ventilatorului, rot/min

350 – 1 200

Principiu contrabatator

retur spice

Greutate (configurație standard, cu tocător, fara
header, fara combustibil), kg
●

standard

○

8 060 / 3 360 / 3 960
9 800

optional

Power Stream este un header cu rabator cu diametru mare, antrenat hidraulic,
prevăzut cu inversor cu comanda din cabina si dispozitiv de sincronizare a vitezei
rabatorului cu cea a combinei.
2
Comfort Cab cabina pe arcuri, ermetica, cu doua locuri, pregătită pentru sistem
audio, insonorizata, cu aer condiționat, inc: torpedou frigorific.
3
Adviser II este un sistem de informare cu monitor LCD, situation: framing,
informare vocala.
ROSTSELASH isi rezerva dreptul de a imbunatati diverse caracteristici fara
o informare prealabila.
1

Braila/Sediul Central
DN 22B, Km 4
Tel: 0239.617.100

Iasi
Sos Pacurari, Nr 189,
Birou 1
Tel: 0748.230.052

Focsani/Vrancea
Str Calea Moldovei
Tel: 0755.086.643

Slobozia/Ialomita
Ghimpati/Giurgiu
Str Calarasilor, Km 93 Tel: 0745.078.939
Tarla 822, Lot 1, Corp 8
Tel: 0751.058.137

Slatioara/Olt
Str Oltului, Nr 59
Tel: 0751.237.156

NOVA
Combina Compacta

NOVA – Combina Compacta
Header Power Stream
Power Stream asigura o performanta
superioara datorata reducerii pierderilor
si alimentarii optime cu material recoltat.
Headerul a demonstrat practic ca lama
de taiere originala cu reducție planetara
reduce pierderile de semințe si asigura
o alimentare constanta, indiferent
de condițiile de operare. Rabatorul
cu acționare hidraulica si sincronizare
automata reglează viteza de rotatie, pentru
a o corela cu viteza de inaintare a combinei.
Cuplarea hidraulica automata intra in dotarea
standard.

Vizibilitate imbunatatita
cu noul elevator central

Cabina Comfort cu sistem de informare
Adviser II

Un elevator central cu lanț transportor
alimentează sistemul de batere rapid
si uniform. Ferestrele de vizitare facilitează
inspectarea sistemului si mentenanta
acestuia.
Capcana pentru pietre amplasata inainte
de toba împiedica pătrundere a pietrelor
in zona de batere. Sistemul de reversare
hidraulic, acționat din cabina, vine in sprijinul
operatorului in eventualitatea blocării
lanțului elevator central.

Combinele NOVA sunt echipate cu Cabina Comfort. Aerul
condiționat si sistemul de incalzire sunt incluse in dotarea
standard. Spațiul de lucru confortabil eficientizeaza lucrul,
reducând stresul si oboseala pe durata intregii zile. Sistemul
de informare vocala Adviser monitorizează continuu procesul
de treierare si funcționarea combinei, permițând urmărirea
stabilitatii proceselor si prevenind avariile.

Buncăr de semințe de mare capacitate – 4900 L
Cu o capacitate optima pentru clasa sa, buncărul combinei NOVA dispune
de un sistem de descărcare rapida, ce permite descărcarea completa
in doar 2 minute. Aripioarele reglabile din interiorul buncărului reglează
viteza de descărcare in funcție de materialul recoltat si nivelul de umiditate
al boabelor. Inaltimea de incarcare este de 4m, permițând descărcarea
buncărului in orice tip de vehicul. Controlul hidraulic al snecuiui poate
fi activat din cabina.

Sistem unic
de treierare/separare
Sistemul de batere cu o singura toba are un design
simplu si eficient, care asigura o curatare delicata
pana la ultimul strat.
Contrabatatorul unic dublu-concav cu o arie
mare de acoperire are o suprafața de 0.93 mp,
de neatins pentru o alta combina din clasa ei,
si in consecința asigura performanta inalta
a combinei.

Motor Cummins cu putere mare
si consum eficient
Combina este echipata cu un motor diesel
Cummins turbo, de 175 CP (129kW la 2200
rot/min). Rezerva de putere este de pana
la 20 %.
Sistem ul de management al funcționarii
motorului monitorizează toate
operațiunile si asigura cantitatea exacta
de com bustibil necesara pentru fiecare
sarcina, asigurând astfel un consum
minim de combustibil. Pentru a îndeplini
cerințele legislației privind emisiile, sistemul
SCR cu un rezervor AdBlue de mare capacitate este
combinat cu un Catalizator de Oxidare Diesel (DOC).

Tocător cu imprastietor
Sistemul clasic de treierare si separare al combinei NOVA
lucrează fara a deteriora paiele. In funcție de întrebuințarea
ulterioara, paiele pot fi tocate si împrăștiate sau intinse pe camp.
Unitatea de taiere poate fi dezactivata instantaneu.

Sistem eficient de curatare
Sistemul de curatare cu doua site este folosit pentru curatarea
cantitatilor mari. O inaltime mare de cădere si fundul mobil
cresc semnificativ performanta de curatare. Suprafața totala
a sitelor este de 3.59 mp, cea mai mare in aceasta clasa
de combine. Sistemul de batere utilizează un ventilator
cu 6 palete. Viteza ventilatorului este controlata din cabina
si afisata pe panoul de control.

Caisori scuturatori de inalta performanta
cu o suprafața mare de separare
4 caisori scuturatori eficienți si lungimea
optima a secțiunilor asigura
o curatare completa a fiecărei
boabe. Amplitudinea
scuturării secțiunilor
este proiectata
sa asigure
gradul maxim
de separare.

Mentenanta usoara
Compresorul de aer cu volum de 110 L (inclus
in standard pentru varianta 4x4) salveaza mult timp
din timpul alocat intretinerii chiar si in conditiile
de camp daca nu exista nici un suport tehnic.

