
Przyrząd żniwny jednostka

Przyrząd żniwny Power Stream 
1 m standard

Szerokość cięcia zespołu m 7/9

Szerokość robocza podbieracza m  4,3

Napęd kosy na bazie reduktora planetarnego standrad

Prędkość ruchu noży obr/min 1 180 obr/min

System synchronizacji prędkości motowidła z prędkością ruchu 

kombajnu
standard

System elektrohydrauliczny kopiowania standard

Podnośniki łanu (podbieracz) opcje

Wózek transportowy do przewożenia przyrządu żniwnego opcje

Młocarnia jednostka
Szerokość młocarni mm  1 500

Chwytacz kamieni standard

Advanced Rotor System ARS 2 standard

Średnica rotora mm 762 

Długość całkowita rotora mm 3 200

Napęd rotora hydromechaniczny

Liczba obrotów rotora ob./min 250 - 1 000

Kąt opasania klepiska stopnie 360

Łączna powierzchnia omłotu i separacji, m.kw. 5,4

Powierzchnia sit oczyszczania m.kw. 5,2

Prędkość obrotowa wentylatora wialni ob./min 335 -1 050

Regulacja elektryczna sit z kabiny standard

Autonomiczne urządzenie domłacające typu rotorowego standrad

Zbiornik i system opróżniania jednostka
Pojemność zbiornika l 12 300

Wydajność rozładunku (nie mniej niż) l/s 120

Wysokość rozładunku mm 5 400

Oscylatory standard

Rozdrabniacz z dwoma prędkościami  

z zintegrowanym rorzutnikiem plew 

Kabina jednostka

Zestaw Comfort Cab II 
3 standrad 

System informacyjny Adviser III  4 standard

Układ automatycznego kierowania opcja

System mapowania plonowania i wilgotności opcja

System kontroli wideo strefy rozładunku oraz kamera tylna opcja

Automatyczny układ smarowania centralnego opcja

System oceny powrotu na domłacanie opcja

Układ jezdny
Układ napędowy hydrostatyczny

Skrzynia biegów 3 biegi

Prędkość jazdy km/h 0-27

Ogumienie osi napędzanej 900/60R32

Ogumienie osi kierowanej 500/70R24

Napęd wymienny półgąsienicowy opcja

Silnik
Marka (norma emisji spalin) Cummins QSG 12 (Stage IV)

Moc nominalna kW(KM) 383 (520)

Pojemność zbiornika paliwa, l 850

Układ kontroli zużycia paliwa standrad

Sprężarka powietrza standard

Wymiary oraz masa
Długość/szerokość/wysokość (bez przyrządu żniwnego w pozycji do 

transportu)
mm 10 986 / 3 897 / 3 975

Masa (w wykonaniu standardowym, bez przyrządu żniwnego, bez 

paliwa)
kg 17 220 ± 516

2ARS - przenośnik pochyły, rotor osiowy z obracającym się klepiskiem, napęd rotora bezstopniowy

4Adviser III - System informacyjny z kolorowym wyświetlaczem dotykowym 10, kadrowaniem sytuacyjnym.

System rozdrabniajacy 

Dane Techniczne Rostselmash TORUM

1Power Stream - uniwersalny przyrząd żniwny zbożowy z wydłużonym stołem, napędem hydraulicznym nagarniacza, rewersją przyrządów roboczych ze sterowaniem

z kabiny

3Comfort Cab II - kabina z zawieszeniem resorowym, uszczelniona, dwumiejscowa, z systemem audio, zwiększoną izolacją dźwiękową, z klimatyzacją, ogrzewaniem,

chłodzonym schowkiem, fotelem operatora z zintegrowanym pulpitem sterowniczym


