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JAVŲ KOMBAINO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Kombainas naujas, nenaudotas, pilnai sukomplektuotas ir paruoštas darbui.
2. Paskirtis – javų, rapsų, ankštinių augalų, žolių sėklų derliaus nuėmimui.
3. Dyzelinis, skysčiu aušinamas variklis, kurio galia 170-190 AG.
4. Hidrostatinė važiuoklės pavara.
5. Pjaunamosios plotis 5,0-5,5 m.
6. Pjaunamosios skirtuvai abiejose pusėse.
7. Pjaunamosios ir nuožulniosios kameros elektrinė arba hidraulinė reversavimo sistema.
8. Rapso stalas su dešinės ir kairės pusės aktyviais rapso skirtuvais (atpjovėjais).
9. Automatinė pjaunamosios pjovimo aukščio valdymo sistema.
10. Pakėlėjų pagulusiems javams komplektas.
11. Grūdų bunkerio talpa 5000-5500 l.
12. Grūdų bunkerio lygio daviklis.
13. Atlenkiama iškrovimo sraigė su apšviečiančiu prožektoriumi.
14. Kūlimo būgno skersmuo ne mažiau kaip 600 mm.
15. Kūlimo būgno spragilų skaičius ne mažiau kaip 8 vnt.
16. Kūlimo būgno plotis ne mažiau kaip 1300 mm.
17. Pobūgnis su akuotų laužymo plokštelėmis.
18. Pobūgnio plotas ne mažiau kaip 0,78 m2.
19. Atmušimo būgnas.
20. Kratiklių skaičius ne mažiau kaip 5 vnt.
21. Metaliniai (ritininiai arba rutuliniai) kratiklių guoliai.
22. Kratiklių seperavimo plotas ne mažiau kaip 5,5 m2.
23. Bendras oro srove apipučiamas valytuvo plotas na mažiau kaip 4,2 m2.
24. Šiaudų smulkintuvas su šiaudų paskleidimu per visą pjaunamosios plotį su galimybe lengvai
atjungti smulkintuvą ir kulti nesmulkinant šiaudų.
25. Dantyti smulkintuvo peiliukai.
26. Elektroninė sistema grūdų išbarstymo nuostoliams nustatyti.
27. Pneumatiškai amortizuojanti reguliuojama vairuotojo sėdynė.
28. Papildoma sėdynė instruktoriui.
29. Oro kondicionierius.
30. Multifunkcinė valdymo svirtis.
31. Skaitmeninis informacinis monitorius.
32. Grūdų mėginio paėmimo langelis.
33. Priekinio lango valytuvas.
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34. Elektra reguliuojami galinio vaizdo veidrodžiai.
35. Signaliniai švyturėliai - ne mažiau kaip 2 vnt.
36. Priekiniai ir galiniai žibintai.
37. Degalų bako talpa 300-400 l.
38. Priekinių ratų plotis ne mažesnis 750 mm.
39. Galinių ratų plotis ne mažesnis nei 400 mm. Protektorius „eglutės“ tipo.
40. Pasisukantis vežimėlio vilkimo kablys.
41. Gesintuvas.
42. Įrankių komplektas.
43. Operatoriaus žinynas lietuvių kalba.
44. Atsarginių dalių katalogas.
45. Garantija ne mažiau 2 m.
46. Techninis aptarnavimas garantijos metu ir jai pasibaigus.
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