
C7206 TS EXTRA POWER.



BIR ÇOK IYI NEDEN VAR.

Kompakt ve çevik.
DEUTZ-FAHR Denge sistemi sayesinde, 
biçerdöver her zaman yatay konumda 
çalışarak, %20'ye kadar yanal eğimleri 
ve %6'ya kadar boylamasına eğimleri 
dengeler. Biçerdöverin eğimi, tekerleklere 
yerleştirilen potansiyometreler tarafından 
algılanır ve  
veri, hidrolik sistemine derhal kontrol 
darbeleri gönderen bir elektronik kontrol 
ünitesi tarafından işlenir. Harmanlama 
sistemi, sarsaklar ve temizleme sistemi, 
ürünü eşit bir şekilde hareket ettirerek, 
yüksek üretkenlik sağlar.

Sınıfının en iyisi kesme ve besleme. 
4,20 ila 9,00 m kesme genişlikleri ve 1.220 kesim/dk.'lık yüksek kesme 
frekansı (Schumacher Easy Cut II) sayesinde  
mümkün olan en iyi ekonomik verimlilikle bir araya getirilmiş 
mükemmel kesme verimliliği. Geniş açılan besleme kanalı, harmanlama 
sisteminin büyük hacimlerdeki ürünü işleyebilmesini sağlar.

Kanıtlanmış teknoloji.
Mükemmel üretkenlik, olağanüstü çok yönlülük, maksimum işlevsellik, şık tasarım ve  
maksimum çalışma ve işletim rahatlığı. C7206 TS EXTRA POWER Serisi, güçlü Deutz TCD motorlar, düşük yakıt tüketimi, 
olağanüstü düşük işletim maliyetleri ve çok basit bakım gibi özelliklere sahiptir. Her uygulama, her ürün için en yüksek 
performans – her bakımdan: DEUTZ-FAHR C7206 TS EXTRA POWER büyük biçerdöverler.

Konfor, görüş alanı ve kumandalar.
Commander Cab V, biçerdöverinizin tamamen entegre ve bağlı  
olmasına izin verir: iyi yapılandırılmış 7” kumanda monitörü, çok işlevli kolçakla birlikte, size tüm 
parametrelerin ve cihazın tam kontrolünü verir. Kesme tablasının tüm genişliğinin tam kontrolü 
için geniş sürüş konumu ve maksimum görüş alanı.



Dane deposu.
9.500 litre kapasiteli dane deposu (90 l /sn.'de boşaltma) yalnızca kısa kesintilerle uzun  
çalışma sürelerine izin verir. Yüksek duvarlı taşıma araçlarının bile kolay doldurulması için 4,30 m geçiş 
yüksekliğiyle üstten boşaltma. Boşaltma borusu, kullanılan tablanın genişliğine uyacak şekilde 3 farklı uzunlukta 
(5,00, 5,60 ve 6,00 m) mevcuttur.

Harmanlama sistemi. 
DEUTZ-FAHR ticari markası, harmanlama sistemidir. Giriş ve çıkışta 
kontrbatör ve batör arasındaki açıklık, önde ve arkada bağımsız 
(elektriksel) olarak ayarlanabilir. Genişliği 1,52 m olan ve 600 mm 
çapında geniş bir batör ve 121° adımlı çok bölümlü bir kontrbatör, 
tüm koşullarda mükemmel harmanlama sonuçları sağlar. Sap 
dövücünün arkasında yer alan üçüncü batör TURBO SEPARATÖR, 
harmanlama kapasitesini zorlu koşullarda %20'ye kadar artırır.

Ayırma ve temizleme sistemi. 
Dik, uzun basamaklı altı sarsağın geniş yüzey alanı (6,70 m² temizleme alanına kadar), optimum dane 
ayırma ve mükemmel çıkış verimi sağlar. Türbin fanının 44 kanadı, maksimum ayırma ve temizleme 
verimliliği sağlar. Mükemmel havalandırma sistemi, çift kademeli hazırlama tavası, mevcut elek 
tiplerinin çeşitliliği ve patentli DGR sistemi sayesinde, bir DEUTZ-FAHR için hiçbir koşul aşırı değildir.



Daha fazlasını keşfetmek için lütfen bayinizle iletişime  
geçin ya da deutz-fahr.com adresini ziyaret edin.

DEUTZ-FAHR'ın ait olduğu marka
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Teknik veriler C7206 TS EXTRA POWER
BAŞLIKLAR
DH m 4.80 - 5.40-6.30-7.2-9
Varicrop m 5 -5.5-6.5-7.5
HARMANLAMA SİSTEMİ
Batör (Ø/genişlik) mm 600/1,520
Batör lamaları n° 8
Elektrikli varyatör g/dk. 420/1250
Batör devir düşürücü (isteğe bağlı) g/dk. 210/625
KONTRBATÖR
Pervazlar n° 15
Sarma açısı derece 121
Ayırma yüzeyleri m2 1,13
Çok bölümlü kontrbatör �

Yanal olarak işletilen boğaz ön plakaları �

Kontrbatör giriş / çıkışının elektriksel ayarı �

Mısır hasadı, dane veya CCM için dönüştürme �

PİRİNÇ hasadı için dönüştürme �

TURBO-SEPARATÖR
Çap mm 590
Dönme hızı g/dk. 775/410
Ayırma yüzeyleri m2 0,97
Kabinden 5 konumda elektriksel ayar �

SARSAK
Elemanlar n° 6
Basamaklar n° 4
Sarsma yüzey alanı m2 6.70
Toplam ayırma yüzeyi m2 8.80
TEMİZLEME SİSTEMİ
Toplam havalandırılan elek alanı m2 6.32
Çapraz Akışlı türbin fanı n° 44 bıçak
Karşılıklı işlem elekleri �

Yüksek performanslı çapraz akış fanı �

Ön elek �

HARMAN ARTIĞI GERİ DÖNÜŞ SİSTEMİ
Yeniden harmanlama sistemi ile bağımsız sol/sağ geri dönüşler �

DANE DEPOSU
Kapasite l 9.500
Boşaltma hızı l/sn. 90
KIYICI
Sap kıyıcı, bıçaklar n° 60
MOTOR
Model Deutz TCD 2013 L06 7.2 l 6 Sil.
Emisyonlar Kademe IIIA
Deutz Common Rail (DCR) bar 1600
Anma motor hızında onaylanmış güç (ECE R120) kW/hp 269/366
Maksimum güç (ECE R120) kW/hp 269/366
Yakıt deposu l 750
ŞANZIMAN
Şanzıman tipi Hidrostatik
Dişli sayısı 4
İleri hız / Geri hız km/sa. 0 – 25.0 / 0 – 14.0
“DENGE” SEVİYELEME SİSTEMİ
Enlemesine / boylamasına eğimler için dengeleme %20 / %6
BOYUTLAR VE AĞIRLIK
Dingil mesafesi mm 3890
Kesici bar olmaksızın uzunluk mm 9240
Standart lastiklerle dane deposu boşaltma borusunun alt kenarına kadar yükseklik mm 4560
Dane deposu yüksekliği mm 3990
Ağırlıklar kg 17000

Teknik veriler ve sayılar yalnızca kılavuz oluşturması amacıyla sağlanmıştır. DEUTZ-FAHR ürünlerini sürekli olarak ihtiyaçlarınıza uyarlamaya kendini adamıştır ve bu nedenle ön 
bildirimde bulunmaksızın güncellemeler yapma hakkını saklı tutar.

� = standart   � = opsiyon   


