Specificații tehnice
Header
Header Power Stream1
Lățime de lucru, m
Lățime pickup, m
Antrenare lama de taiere – reductor planetar
Lama taiere
Viteza de taiere a cuțitelor, cursa/min
Sistem Level Glide2
Lifters
Ridicător plante
Cărucior de transport
Elevator central
Tip
Cupla rapida hidraulica
Sistem de batere
Lățime bătător, mm
Diametru bătător, mm
Viteza de rotatie bătător, rot/m in
Reductor bătător
Viteza de rotatie cu reductor, rot/m in
Unghiul de acoperire contra bătător, grade
Suprafața contrabatator, mp
Ajustarea distantei dintre bătător si contrabatator
Sistem Jam Control3
Număr de caisori scuturatori
Suprafața de separare caisori, mp
Suprafața sitelor, mp
Viteza ventilatorului, rot/m in
Sistemul autonom de tocare si imprastiere a paielor
Buncăr de boabe cu sistem de descărcare
Cpacitate buncăr, L
Viteza de descărcare (minima), L/s
Inaltimea de descărcare, mm
Sistem de m anagem ent al re stu rilo r vegetale
Cabina
Cabina Comfort Cab II4
Sistem de inform are Adviser III5
Sașiu
Transmisie
Viteza de transport, km/h
Anvelope fata
Anvelope spate
Garda la sol, mm
Raza de întoarcere, mm
Motor
Producător
Putere nominala, kW/C)
Capacitate, L
Sistem de control al consumului de combustibil
Compresor aer
Dimensiuni si greutate
Lungime/latime/inaltime (fara header, in poziție de transport), mm
Greutate (model standard cu tocător, fara header, fara combustibil), kg
●

standard

○

optional


5/6/7/9
3.4/4.3


1 180


Combina VECTOR 425





Tambur si lanț transportor

1 200
800
335–1 050


250–450
130
1.10
Ajustare electrica din cabina

4
5.00
3.59
340–1 185

6 000
50
3 500
tocător cu imprastietor


Hydraulic GST-112
0–25
28LR26
18,4R24
370
8 900
Cummins/QSB 6.7 (Stage IV)
168 (228)
540


8 557/3 560/4 015
11 390 ± 340

ROSTSELMASH isi rezerva dreptul de a imbunatati diverse caracteri fara o informare prealabila.
1
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

Level Glide este un sistem de copiere a reliefului terenului.

Jam control este un dispozitiv de debreiaj complet, conceput pentru a evita
blocajul bătătorului fara oprirea treieratului.

3

4
Comfort Cab II cabina pe arcuri, ermetica, cu doua locuri, pregătită pentru
sistem audio, insonorizata, cu aer condiționat, inc: torpedou frigorific.
5

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

Adviser III este un sistem de informare cu monitor LCD si informare vocala.

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

Combina VECTOR 425
1. Elevator central
mărit
Noul elevator central mărit aduce
o serie de avantaje: vedere mai buna
asupra unitatii de taiere, operațiuni
mai simple la recoltarea pe rânduri
datorita absentei tamburului primar
cu degete escamotabile, precum
si posibilitatea de a lucra cu headere
de mai multe rânduri (de exemplu,
header de porumb de 8 rânduri).
Cupla rapida permite atașarea ușoara
a headerului

2. Motor Cummins 228 CP

3. Toba de 800mm si caisori convenționali

4. Curatare eficienta

VECTOR este echipata cu un motor CUMMINS QSB 6.7 (Stage IV)
cu turbo-suflanta, 6 cilindri in linie, cu o cilindree de 6.7 L si o putere
nominala de 228 CP (168kW la 2000 rot/min). Operatorul poate regla
rotațiile motorului din cabina. Cuplul
motor are o capacitate de creștere
de pana la 20 %. Calculatorul de bord
controlează toate operațiunile
motorului si asigura cantitatea necesara
de combustibil pentru fiecare operațiune,
astfel asigurandu-se consumul optim
pe fiecare etapa in parte.
Consumul de motorina a fost redus cu 3 %
fata de modelul anterior.

Bătătorul principal de 800 mm in diametru (cel mai mare din lume) si contrabatatorul imens (130°), complementat cu patru caisori de mari dimensiuni (șapte
trepte pe fiecare) asigura cea mai buna separare a oricărei
culturi. Sistemul de avertizare
va avea grija in permanenta
de reducerea pierderilor.
Prin forma sa unica, axul
de pe caisori oferă o separare
maxima, indiferent de condiții.

Sistemul de curatare cu doua site asigura cele mai bune rezultate.
Distanta mare dintre sita inferioara cu degete si sita superioara
creste sem nificativ eficienta procesului
de curatare. Suprafața totala a sitelor este de 3.59
mp. Sita superioara este compusa din creste
de dimensiuni diferite. Acest concept patentat
a fost ales pentru a asigura o distribuție uniforma
a aerului si pentru a preveni blocarea sitei
cu resturi vegetale. Sistemul de curatare folosește
un ventilator cu 6 palete. Rotatia ventilatorului
se reglează din cabina si este monitorizata din
calculator si afisata pe panoul de bord.

5. Header Power Stream
Headerul Power Stream garanteaza performanta imbunatatita
reducând pierderile si optimizând recoltarea. Lamele de taiere
recunoscute minimizează pierderile si asigura eficienta tăierii,
indiferent de condițiile de lucru. Viteza rabatorului este sincronizată
automat cu viteza de înaintare a combinei.
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6. Sistem autonom secundar de curatare
Acest sistem permite nu doar separarea excelenta, pana la ultimul
bob din paie, dar si creșterea productivității, ca urmare a reducerii
incarcarii bătătorului.

7. Buncăr mare – 6 000
Sistemul de descărcare la viteza mare permite golirea intregului
buncăr in doar 2 minute. Pentru a ușura descărcarea boabelor umede,
acesta este prevăzut cui pulsatori hidraulici, pentru a evita prinderea
boabelor.

8. C
 abina Comfort II cu sistem de informare
Adviser III
Cabina Confort Cab II intra in dotarea standard a combinei VECTOR si a fost
proiectata special pentru a asigura confortul operatorului in zilele lungi
de lucru. Geamurile mari, panoramice, oferă o vizibilitate perfecta asupra
headerului. Al doilea
scaun, refrigeratorul, aerul
condiționat si parasolarul
sunt adaugati pentru
creșterea confortului.
Sistemul de informare vocala
Adviser III controlează toate
elementele pricipale, pentru
a asigura cea mai eficienta
operare
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9. Noul tocător – imprastietor

10. Ușor de servisat si intretinut

Sistemul clasic de batere si separare al combinei VECTOR nu deteriorează paiele.
Acestea pot fi taiate si imprastiate pe camp, sau depuse in brazde in spatele
combinei. Unitatea integrata asigura taierea integrala si distribuirea uniforma
a paielor pe latimea headerului.
Cuțitele tocătorului, cu margini
rezistente la uzura, sunt instalate
cu dispozitiv de auto-ascutire.

Compresorul de aer cu rezervor de 110 L economisește timp
important in întreținerea zilnica, mai ales in condiții de lucru
in camp. Pentru a reduce orele necesare lucrărilor de intretinere,
combina poate fi echipata
optional cu un sistem centralizat
de lubrifiere, ce deservește mai mult
de 30 de puncte.

