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Този модел комбайн е с мощен двигател John Deere – 100 к.с. – и е 

комбиниран с хидростатично задвижване с два електрически контролирани 

вида скорост : 0 – 20 км/ч ; 0 – 35 км/ч. 

Работната му ширина е от 170 см. до 205 см. 

Подходящ е за бране на магданоз, босилек, спанак, салата, градински чай, 

коприва, мента, лавандула, маточина и други. 

 

Двигател: John Deere 4045 

Максимална мощност: 75 kW/ 100 HP 

Задвижване: Две скорости хидростатично, Sauer 
Danfoss 

 
Предна ос: 

55° ъгъл на завиване, с маслена баня, 
дискови спирачки, с 
епициклоидално намаляне на 
предавките. 

Задна ос: Фиксирана, с епициклоидално 
намаляне на предавките. 

Движение: 4 колела, винаги захванати. 
 

Косене: 
С 2 остриета, работна ширина 1.70 м. 
Хидравлично задвижван валяк, чиято 
височина на рязане се регулира от 
дисплей в кабината. 

 
 

Лента за товарене: 

- с повторно влизане с дозираща 
ролка. 

- С каучуков колан с дозираща 
ролка и автоматично 
устройство за предвижване на 
продукта. 

Работна ширина: 1.70 м. 
Бункер: - подвижен повдигащ се бункер с 

височина на повдигане – 3.50 м. 
Скорост: 0 – 20 / 0 – 35 км/ч  с електрически 

контрол. 
 

Гуми: 
Предните и задните са един размер. 
Препоръчани размери: 335/80 R20  
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Максимална дължина: 7.40 м. 
Максимална широчина: 2.40 м. 

Междуосие: 2.59 м. 
Максимална височина: 3.40 м. 

Тегло(празен): 4 950 кг. 

Капацитет: 2 500 кг. 
Режещ механизъм: Двоен нож с контра нож. Работна 

ширина 1.70 м. 
 
 

Допълнителни опции: 

- климатик. 
- горен валяк за разхвърляне на 
културата. 
- транспортна лента, монтирана на 
дъното на бункера. 

 

 

Препоръки за механизирано прибиране на лавандула и маточина с работно 

междуредие на културите : 

- Маточина – 70 см. 

- Лавандула - 1.40 см. 

- Колеа – 150 см. 

- Препоръчителен размер на гумите : 335/80 R20 

- Работна ширина на хедера – 1.70 м. 

- Режещ механизъм – 1.70 м.(двоен нож с контра нож). 

При други параметри, различни от препоръчаните горе  - за междуредия, 

работна ширина, размер на гумите, колеа - не гарантираме оптимална 

работа на машината. 

 


