
   

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kombajn na hrozno ťahaný Grapes Line 80 SP2 
 
 
 

 

 

 



   

  
 

 
 

NA CESTE 

• Pri jazde na cestei drží širokouhlá oj zbernú hlavu v ose 
traktoru. 

• Šířka medzi zásobníkmi 2,50 m umožňuje bezpečnú jazdu 
na cestách. 

 

 

  

  

  
  

 

ROZHRANIE PRE VODIČA 

ROZHRANIE „EASY TOUCH“ 

• 7“ dotykový displej. 

• Nastavenie zberu z kabíny traktoru prostredníctvom 
displeja EASY TOUCH. 

• Intuitívne piktogramy a menu. 

• Maximálne pracovné pohodlie. 

Asistenti vodiča 

• Automatické výškové zarážky na úvrati a v riadku. 

• Detekcia terénu prostredníctvom senzorou. 

• Zobrazenie svahu, bočného náklonu a výšky zberača. 

• Indikátor naplnenia zásobníkov. 

• Počítadlo hektarov. 

EASY DRIVE riadenie 

• Všetky funkcie ovladateľné prostredníctvom joysticku. 

JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE 

V RIADKU 

• S automatickým navigačným systémom ACTIV‘ so 
zbernou hlavou , ktorú samostatne udržuje uprostred 
riadku . Možnosť manuálného ovládania pomocou 
joysticku. Alarm pre upozornenie v prípade zablokovania. 

• Vyrovnávanie bočného svahu až 70 cm pre rôzne terény. 

NA ÚVRATI 

• Trojbodové prepojenie hydraulickej jednotky 
umožňujúcej jednoduché manévrovanie. 

• Širokoúhlá oja pre manévrovanie na úvrati. 

• Systém automatického pohonu AUTO TORQUE reguluje 
výkon motora, kol i na souvrati. 



   

  
 

 

REVOLUČNÝ ZBERACÍ SYSTÉM 

Flexibilný dopravníkový triedič 

• Inovativny design flexibilného dopravníkového triediča 
zaiišťuje triedenie ihneď po uvolnení bobulí. 

• Iba 30 % úrody prechádza pod spodné ventilátory: až o 5 
% více sklizně. 

• Poloautomatický systém napínania dopravníku zaisťuje 
ľahšiu údržbu a správne napnutie. 

• Jednotlivé komponenty dopravníkov môžu byť 
vymenené. 

• Rychlé umývanie. 

• Bez potreby demontáže dopravníkov pri zazimovaní. 

Design v tvare písmene L 

• Dopravníky sú v zadnej časti otvorené  pre odstránenie 
nežiadúcích telies a zabráneniu upchávaniu. 

• Ochranné oceľové uloženie umožňuje pracovať pri zemi. 

• Dopravníky z nerezovej oceli pre sľahkú údržbu a umytie. 

 
 

 

 

 
 

INTELIGENTNÝ HYDRAULICKÝ MANAGEMENT 

“ECO POWER“ MANAGEMENT 

• Optimalizácia otáčok vývodového hriadela podľa 
hydraulických požiadavkov zberača zabezpečuje nejnižšiu 
možnú spotrebu. 

HYDRAULICKÁ JEDNOTKA 

• Autonomná hydraulická jednotka. 

• Nezávislé propojenie na zberači umožňujúcí ľahké 
manévrovanie na úvratiach , nezávisle na výške zberača . 

• Rychlé pripojení k traktoru. 

TRAKČNÝ SYSTÉM AUTO TORQUE 

• Zberač sa automaticky adaptuje rýchlosti traktoru na 
základe trakčných síl na tažnom oku. 

• Zberač  je autonómny v akejkoľvek situácií: jazda vpred, 
vzad, na úvrati. 

• Vodič se koncentruje len na riadenie. 

• AUTO TORQUE automaticky dodá potrebný výkon bez 
zásahu obsluhy. 

• AUTO TORQUE umožňuje pracovať až v 30% svahovitosti. 



   

  
 

 

 

 

NOVÁ GENERÁCIA STRIASACÍCH TYČÍ 

• Zosílené striasacie tyče. 

• Väčšia odolnosť proti opotrebovaniu. 

• Žiadne krútenie. 

• Rychlé uchytenie pomocou silentblokov. 

• Šetrnějšie k vegetácii. 

NOVÉ ŠUPINY SPODNÉHO TESNENIA 

• Nový materiál a tvar zlepšující tesnenie, prenos bobulí na 
dopravníky a znižující opotrebenie. 

• Ľahšia  montáž priamo na vodiace lišty. 

• Dĺžka tesnenia 2,62 m garantujúca optimálnu pracovnú 
rýchlosť. 

 

BEZKONKURENČNÁ KVALITA ZBERU 

Vrchné ventilátory + vrchný otvorený dopravník. 

• Triediaco systém separuje bobule, šťavy, listy a ostatní 
nežiadúci materiál. 

• Šťavy a oddelené bobule prepadají skrz vrchný dopravník. 

• Vrchné ventilátory odstrania iba nežiádúce prímesy na 
dopravníku. 

• Bez ztrát šťavy. 

SELECTIV‘ PROCESS: Odstopkovač + triediaci stôl 

Odstopkovač 

• Odstopkovanie a triedenie zberu který putuje priamo do 
zásobníkov. 

• Vyskúšané a testované viac než 2 000 uživateľmi. 

Vysokofrekvenčné lineárne odstopkovače 

• Odstopkovanie bez strát a poškodenia i u obtiažnych 
odrôd.  

Triediaci stôl s variabilnou šířkou mezi valčekmi 

• Vrúbkované valčeky navigujú stopky, listy a strapiny na 
presievacie valce. 

• Presievacie valce zaisťujú prepadnutie bobulí do 
zásobníkov, zatiaľ , čo  ostatné nečistoty sú uvoľnené 
 z triediaceho stola. 

• Nastaviteľná šířka medzi presievacími valčekmi pre 
akúkoľvek odrodu. 

• 100 % listov odstranených, rovnako tak 95 % stopiek. 

JEDNODUCHÉ UMÝVANIE A ÚDRŽBA 

• Centralizované mazanie zbernej hlavy. 

• Mycia platforma vo vrchnej části zbernej hlavy. 

• Ďiaľkové ovládanie umožňuje otvorenie vrchných 
ventilátorov, triediacich stolov, odstopkovačov pre rýchle 
a účinné umytie. 



   

  
 

 

 

 

 

 

 


