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Серия С6000

ЗАЩО
ДА ИЗБЕРЕМ
КОМБАЙН
DEUTZ-FAHR?



Серия С7000

 Защото имаме  над 100-годишния опит и постоянната развойна дей-
ност на машините за прибиране на реколтата.

 Защото имаме модерен дизайн, сътворен от Giugiaro, който изразя-
ва технологичното превъзходство на бранда.

 Защото DEUTZ-FAHR е гаранция за отлично овършаване и превъз-
ходно качество на зърното и сламата.

 Защото комбайните са перфектното решение за всички възможни 
условия на работа.

 Защото имаме изключително представяне на полето и едновремен-
но с това сме с най-ниските стойности на консумацията на гориво в 
този клас.

Защото с тях, си сигурен в успеха си...



Серия С 9300
МАКСИМАЛНА ПОИЗВОДИТЕЛНОСТ,
МИНИМАЛНИ РАЗХОДИ
Опитът отговаря на иновациите. Новият Topliner

 Отлично сцепление - TOП трансмисия, TOП сцепление, TOП управление. 
Комбайните C9300 винаги ще предоставят максимума от всичките 3 функции. 
Хидростатична трансмисия с 4 скорости с електронно управление, круиз 
контролната система повишава комфорта и позволява на оператора да се 
концентрира върху жътвата. 4WD с интегрирана уникална противоплъзгаща 
система, която проверява сцеплението на всяко колело и управлява потока на 
хидравличното масло, за да намали приплъзването на колелата.

 Нова  COMMANDER CAB VI.  Лесен достъп до кабината благодарение на 
новата стълба с автоматична система за сгъване и разгъване. До 10 работещи 
светлини в кабината, отзад и отстрани. Впечатляващ дизайн и ергономичност 
за максимален комфорт. Нов многофункционален подлакътник. Нов iMONITOR 
– всички процеси с един поглед. Топ управление на комбайна, интуитивна, пре-
цизна и удобна работа на всички системи чрез COMMANDER STICK.

 Всичко е под контрол, благодарение на най-съвременната технология.  
Единна система за прецизно земеделие – основна предпоставка за произво-
дителност. Предимствата: по-висока производителност, лесна за използване, 
защитени данни,  безпрецедентна точност, оптимална свързаност, високо ниво 
на съвместимост, максимална възвръщаемост, по-добро планиране на разхо-
дите

 Най-добрият откос – хедер от бъдещето Системата SCHUMACHER EASY 
CUT II – 1220 сряза/мин,  приспособление за прибиране на рапица за хедери 
до 7,2м., удължаване на дъното на хедера с до 70см – хидравлично, гамата от 
хедъри VARICROP включва 3 размера 5,5, 6,5 и 7,5 м., комплект тави за при-
биране на слънчоглед – до 7,2м.

 Наклонена камера – по-висока производителност –  Страничен наклон до 
20% и хидравлично регулиране на ъгъла на рязане с автоматична функция. 
“Extra Feeding” – приемен битер  позволява непрекъснато последователно по-
даване на реколта, избягва претоварване и значително намалява разходите 
за поддръжка.

 Овършаваща система – 
Maxi-Crop System – изклю-
чително висока продуктив-
ност, комбинирана с високо 
качество на слама и зърно.



 Перфектната слама - 
Сламотръсите са монтира-
ни на лагери без поддръж-
ка, които осигуряват добре 
балансирана и тиха работа. 
Дългата слама, обработена 
внимателно от системата 
за вършитба и сламотръ-
сите се изхвърлят в голяма 
ивица, в перфектни усло-
вия за балиране. Разпрос-
транението на нарязаната 
слама от сечката по цялата 
ширина при всякакви усло-
вия.  Вграден разпръсквач 
за плява.

 Изключителна произво-
дителност, ниски разходи 
– ексклузивният дизайн 
на DEUTZ-FAHR осигуря-
ва мощност от двете стра-
ни на двигателя. Ново 
поколение двигатели  на 
Mercedes-Benz, с рабо-
тен обем 7,7 литра, мощ-
ност от 260кВт/ 353к.с. за 
5 сламотръсните модели 
и  280 кВт/ 381к.с. за 6 
сламотръсните машини. 
Common Rail, 24 клапа-
на и електронен регула-
тор.  Емисиите на азотен 
оксид се намаляват до 
минимумът благодаре-
ние на комбинацията от 3 
системи с изключителна 
ефективност –  EGR кла-
пан(Рециркулация на от-
работените газове), SCR 
технология(селективна 
каталитична неутрализа-
ция) и  DPF (Дизелов фил-
тър за твърди частици).

 Сита – най-чистата продукция. Напълно регулируеми, 
като могат и да се регулират електро-хидравлично от каби-
ната на водача. По-висок капацитет на почистване – и две-
те сита могат да работят с идеалната си дължина на хода. 
По плавна работа, по-малко вибрации. Турбо вентилатор  
- 400 мм. диаметър, 44 ламели. Пълното почистване на 
цялата зона на ситото, като елиминира всякакви „мъртви“ 
зони, които могат да доведат до натрупване на плява.  Ско-
ростта на вентилатора  се регулира в диапазона от 480 до 
980 об/мин.

 Голям обем, бързо разтоварване –  капацитет на 
бункера – 10500 литра, висока скорост на разтоварване 
– 120лт/с., голям шнек с дължина до 6м. спомага бързо-
то разтоварване в движение без загуба на мощност, ъгъл 
на разтоварване от 110° позволява отлична видимост на 
оператора. Всички тези процеси по разтоварването се кон-
тролират супер лесно от кабината чрез Commander Stick.

 Поддръжка – лесно, бързо! Защото времето е пари. От дясната страна са 
разположени всички основни механични съединители както и електрическите 
системи. Достъпът до двигателното отделение и радиаторите е улеснен 
благодарение на подвижна стълба, която е  и много полезна за проверки на 
комбайна преди и след жътва. Всички хидравлични клапани са групирани от 
лявата страна. Групирани точки за смазване (вляво).Автоматична система за 
смазване (вдясно). Калибриране на всички основни системи директно от iMonitor 
3. Достъп до  въздушните филтри на кабината без инструменти.







База Русе
Общ. Иваново, с. Тръстеник
Резервни части: 0888 09 90 60
Търговски отдел: 0885 47 22 47

База Ямбол
8600 гр. Ямбол
ул. „Ямболен“ № 27
Резервни части: 0885 38 80 33
Търговски отдел: 0889 36 62 21

База Силистра
7500 гр. Силистра
ул. „Черно море“ № 9
Резервни части: 0884 97 17 71
Търговски отдел: 0885 47 22 47

База Стара Загора
6000 гр. Стара Загора
(бивша база Рикошет)
Резервни части: 0884 73 97 83
Търговски отдел: 0886 40 17 87

База Добрич
9300 гр. Добрич
ул. „Варненски път“ № 7
Резервни части: 0885 14 25 75
Търговски отдел: 0885 55 90 30

Национален телефон
Търговци - 0700 10 445
Национален телефон
Сервиз – 0700 20 400
www.iritrade.com
info@iritrade.com

Вашата жътва!
Вашият комбайн!
Вашият успех!

Вашата жътва!
Вашият комбайн!
Вашият успех!

Централен офис
1404 гр.София
ж.к. „Манастирски ливади“ – Б
бл. 65, ет. 4, „Евроцентър“
тел. 02 / 854 8070; -71; - 72
Резервни части: 0886 45 66 12
Търговски отдел: 0886 36 60 50

База Враца
3000 гр. Враца
Хранително-вкусова зона
Резервни части: 0886 66 86 99
Търговски отдел: 0889 50 54 50

База Плевен
5800 гр. Плевен
Западна промишлена зона
ул. „Индустриална“ № 4
Резервни части: 0884 53 00 30
Търговски отдел: 0889 50 25 06


