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1. GİRİŞ 
 

 Respublikamızda son illər taxılçılığın inkişafına diqqət daha da artırılmışdır. 

Məhz buna görə də taxılın vaxtında və itkisiz yığılmasını təmin etmək məqsədi ilə 

Respublikaya çoxlu sayda müxtəlif markalı taxılyığan kombaynlar gətirilmiş və lizinq 

yolu ilə KFT-lərə, sahibkarlara və kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına 

verilmişdir. Hazırda aqrar sahədə əsasən aşağıda qeyd olunmuş taxılyığan kombaynlar 

istifadə olunur: 

 Sampo SR-2045-SR-2055; 

 Claas Dominator D-130; 

 New Holland TC-5050; 

 SK-5 “Niva”. 

 Aparılmış müşahidələr göstərir ki, mövsüm ərzində kombaynlar taxıl yığımında 

25...35 gün işləyir. Qalan dövr ərzində kombaynlar boş dayanır. Bunu nəzərə alaraq 

qarşıda duran prioritet məsələ kombaynların maksimum yüklənməsini təmin etmək və 

boş dayanma günlərinin sayını azaltmaqdır. Bütün bunları təşkil etmək üçün 

kombaynların taxıl yığımından sonra digər taxıl bitkilərinin (qarğıdalı, günəbaxan, raps, 

çəltik, soya, noxud və sairə) yığılmasında istifadə etməkdir. 

 Bunun üçün respublikada səpilmiş yuxarıda qeyd olunan digər taxıl bitkilərinin 

sahələrinin həcmi müəyyən edilməli və müvafiq olaraq həmin taxıl bitkilərinin 

yığılması üçün kəsən aparatlar (jatka) sifariş verilməlidir. Bununla biz kombaynların 

mövsüm ərzində  maksimum yüklənməsini təmin etmiş olarıq. 

Nəzərə alsaq ki, taxılyığan kombaynlar adətən standart  kəsən  aparatlarla  təchiz  

olunur, lakin qarğıdalı, günəbaxan, raps, çəltik, soya, noxud və sairə bitkilərin yığılması 

üçün lazım olan sayda kəsən aparatların olmaması bu bitkilərin məhsullarının 

yığılmasında problemlər yaradır. 

 Bu broşuranın tərtib edilməsində məqsəd problemin həll edilməsində aqroservis 

müəssisələrinə, fermerlərə və sahibkarlara yardımçı olmaqdır.  Konkret olaraq bu 

broşurada buğda, arpa, raps, çəltik, qarğıdalı və günəbaxan yığan kəsən aparatlar 

haqqında məlumatlar verilmişdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Kəsən aparatların qısa texniki  

xarakteristikası 
   

Göstəricilər Göstəricilərin qiyməti 
  

Standart kəsən aparatlar 
 

Markası 

 

C-900 C-370 
   

En götürümü, m: 9.12 3.71 
   

Hərəkət ötürməsi Qayışlı 
   

Şneklə kəsici bıçaq arasında 

məsafə, mm 580 580 
   

Cəhrənin dövrlər sayı, dövr/dəq 8-60 8-60 
   

Çəkisi, kq: 2460 1060 
   

Çəltik üçün kəsən aparatlar   
   

Markası  R 750 R 430 
   

Raps üçün VARİO kəsən 

aparatlar 
  

   

Markası V-900 V-540 
   

En götürümü, m: 9.12 5.46 
   

Hərəkət ötürməsi İki tərəfli sinxron 

reduktor ötürməsi 
   

Şneklə kəsici aparat arasında 

məsafə, mm: 480 780 
   

Şnekin diametri, mm 580 580 
   

Çəkisi, kq: 2870 1915 
   

 
   

SUNSPEED kəsən aparatlar 

(günəbaxan) 

  

   

Markası  16-70 12-75 
   

Cərgələrin sayı 16 12 
   

Cərgələrin eni, sm 70 75 
   

Şnekin diametri, mm 393 393 
   

Verici şnekin dövrlər sayı, 

dövr/dəq 177/149 177/149 
   

En götürümü, m: 11.20 9 
   

Çəkisi, kq: 3140 2650 
   

6. CONSPEED LİNEAR   



kəsən aparatlar (qarğıdalı) 
   

Markası  8-75 FC 6-70 FC 
   

Cərgələrin sayı 8 6 
   

Cərgələrin eni, sm 75 70 
   

En götürümü, m: 6.06 4.3 
   

Çəkisi, kq: 3100 2300 

 
 

3. STANDART  KƏSƏN   

APARATLAR 

 

C-900 / C-370 
 

Keyfiyyətli kəsim və yüksək etibarlılıq təmin olunur. 

 

CLAAS kombaynların 

 C-900 / C-370 kəsən 

aparatları taxıl yığımında 

yaxşı nəticələrin alınmasını 

təmin edir. Kəsən aparatın  

konstruksiyasının sadə 

olması hesabına ona xidmət 

etmək asan olur. O yüksək 

etibarlılığı təmin edir və 

sizin kombaynınızın 

məhsuldarlığını artırır. 

 



Kəsici aparatın xidmət tələb etməyən hərəkət ötürücüsü 
 
 

Bıçağın tirinə hərəkət xidmət 

olunmayan, yağda işləyən reduktor 

vasitəsi ilə həyata keçirilir. Kəsici 

aparatın möhkəm hərəkət 

ötürücüsü 1120 gediş/dəq sürəti ilə 

işləyir. Hərəkət ötürücünün 

qayışları avtomatik olaraq dartılır. 

 

 
 

 
 

Taxıl kütləsinin bərabər səviyyədə verilməsi. 
 

Kəsən aparatın verici şnekinin diametri 380 mm, şnekin spiralının hündürlüyü isə 100 

mm-dir. Şnekin barmaqları biçilmiş taxıl kütləsini kəsən aparatın mərkəzinə və sonra 

maili kameraya ötürür. Barmaqların uzunluğu yığılan bitkinin növündən  asılı olaraq 

taxıl kütləsinin  bərabər səviyyədə verilməsinin təmin edilməsi üçün nizamlanır. Verici 

şnek hündürlüyə görə yığım şəraitinə rahat adaptasiya oluna bilir. 
 

 



Raps yığımı üçün avadanlığın tez dəyişdirilməsi 
 

Standart kəsən aparatlarda 

raps üçün stolun  və  uyğun 

yan bıçaqların alətdən 

istifadə edilmədən yığılması 

təmin olunur. Bunun üçün 

yalnız saman qaldıranları 

açmaq lazımdır.  

 
Blokirovka tez sökülə bilən sıxıcı alətlər  vasitəsi ilə həyata keçirilir. Sökülən təkərlər 

hesabına raps üçün olan stolu asan hərəkət etdirmək olur. Kəsən aparatı rapsın yığılması 

üçün olan avadanlıqla birlikdə nəqliyyat arabacığında daşıyırlar. 

  
Standart icrada çox saylı  üstünlüklər. 

- Bütün modeldən olan kombaynlara uyğunlaşır. 

- Kəsən aparatın stolunun bərkliyi və etibarlılığı   təmin  

   olunur. 

- Yığımda işləyən reduktor hesabına kəsən   aparata 

   hərəkətin etibarlı ötürməsi təmin olunur. 

- Şnekin çoxbarmaqlı olması. 

- Kənardan   nizamlana   bilən təmizləyici  mexanizmin  

   olması (C 490, C 430, C 370). 

 



Maksimal məhsuldarlıq. 

VARİO kəsən aparatlar yüksək məhsuldarlığı almaq üçün özünün potensial texniki 

imkanlarından istifadə edir. Kəsən aparatın nizamlanan stolu bərabər səviyyədə taxıl 

kütləsini döyən aparata ötürür. Bundan başqa kəsən aparat  kombaynın yanacaq 

sərfiyyatını azaldır və işin məhsuldarlığının artırılmasında  kombaynçıya yardımçı olur. 

 

Üstünlüklər.  

-  Müxtəlif hündürlükdə olan taxıla ideal adaptasiya olunması; 

-  Döyücü  və təmizləyici orqanların dövrlər sayının stabil olması; 

-  Məhsuldarlığın yüksək olması; 

- Döyən orqanların ayrı-ayrı vaxtlarda həddindən  

  artıq  yüklənməsinin  qarşısının alınması. 

 
 

 
  

 

 

 

Bıçaqların durma                                                         Kəsən aparata hərəkətin   

vəziyyəti,  -10 sm                                                         ötürməsi 
 



4. ÇƏLTİK  YIĞIMI  ÜÇÜN  

KƏSƏN  APARATLAR 
 

 

R750-R-430/V750-V540 
 

 

 
 

Çəltik-enli yarpağı və uzun sünbülü olan bitkidir. Onun becərilməsinə təqribən 

600 il bundan əvvəl başlanmış və bugün də dünyada yeddi ən lazım olunan taxıl növünə 

daxildir. Ümumiyyətlə 100 000 növ çəltik  sortu mövcuddur. Məhz buna görə Claas 

firması çəltik yığımı üçün xüsusi olaraq kəsən aparat yaratmışdır. 



İkiqat kəsən sistem.  

 

Çəltik-çox bərk bitkidir. Bu bitkinin optimal kəsmə keyfiyyətini təmin etmək 

üçün kəsən aparatlar ikiqat kəsmə sistemi ilə təchiz olunmuşdur. Xüsusi hazırlanmış 

bərkidilmiş bıçaq yüksək istismar xüsusiyyətinə malikdir. 

 

Kəsən aparatın möhkəmləndirilmiş şneki.  

 

Çəltik yığımı zamanı kombayn xüsusi təsirə məruz qalır. Materialın intensiv 

yeyilməsinin qarşısını almaq üçün kəsən aparat möhkəmləndirilmiş materialdan 

hazırlanır. Şnekinin kənarları metal-keramik təbəqə ilə örtülür. Şnekin yanlarında xüsusi 

deflektorlar yerləşdirilmişdir ki, bu da taxıl kütləsinin ona dolanmasının qarşısını alır. 

 

Yüksək məhsuldarlıq və güc. 

 

Standart kəsən aparatlar kimi Claas VARİO kəsən aparatları da çəltik yığımı üçün 

komponentlərlə təchiz olunmuş və çəltik yığımına ideal uyğunlaşdırılmışdır. En 

götürümü iş funksiyalarının yerinə yetirilməsi və xidmət tələblərinə görə bu kəsən 

aparat yüksək məhsuldarlığı və gücü təmin edir.  
 

 

Tez adaptasiya. 
 

 

Çəltik yığımının yüksək 

səviyyədə aparılmasını 

təmin etmək üçün mövcud  

olan çoxlu komponentlər 

hesabına kəsən aparatın iş 

şəraitinə tez adaptasiya 

olunması təmin olunur. 

İşçi stolun avtomatik 

nizamlanması taxıl 

kütləsinin bərabər 

səviyyədə ön kameraya 

verilməsini təmin edir, bu 

da kombaynın tam 

gücündən istifadə 

olunmasına şərait yaradır.  

CLAAS Dominator-130 

taxılyığan kombaynı çəltik 

yığımı üçün avadanlıqlarla 

təchiz oluna bilər. 

Cüt barmaqlı kəsən aparat həmçinin çəltik yığımı üçündür. 

 

 



 

5. RAPS ÜÇÜN KƏSƏN APARATLAR 
 

 

 

VARİO V900/V540 
 
 

Məhsuldarlığın artırılması, yanacaq sərfiyyatının aşağı salınması. 

Səliqəli biçin – hətta raps bitkisində. 
 

 

Rapsı yığmaq üçün kəsən 

aparatın stolunu 50 sm qabağa 

verirlər. Bıçaqlara hidravlik 

ötürmə tez birləşə bilən 

mexanizm vasitəsi ilə həyata 

keçirilir.  

Rapsı yığmaq üçün 

avadanlıq. Sağ və sol yan 

bıçaqlara hərəkət  hidravliki 

ötürülür və əlavə  alətdən  

istifadə edilmədən asan  və  tez 

bir vaxtda kəsən aparat 

üzərində quraşdırılır. Rapsın 

yığılması üçün lazım olan 

avadanlıqnəqliyyat arabacığının 

yeşiyində qorunur. Bu da kəsən 

aparatın ümumi çəkisini azaldır. 



 

Üstünlüklər. 

-Tez bir zamanda 

yenidən 

quraşdırılması. 

-Raps bıçaqlarının 

sadə və təmiz montaj 

olunması. 

-Vaxta və yanacağa 

qənaət olunması. 

-Maksimal 

universallıq. 

 

6. QARĞIDALI  YIĞIMI  ÜÇÜN KƏSƏN APARATLAR 
 

 



CONSPEED / LİNEAR 
 

Cərgələrdə keyfiyyətli və  dəqiq iş. 

 

Qıçaların yerə düşməsinin qarşısını almaq üçün kəsən aparat xüsusi uzadıcılarla təchiz 

olunur. 

Qıça ayırıcıların çərçivəsində kəsilmiş qarğıdalı saplaqları üçün sıxıcılar 

quraşdırılmışdır. Bu şinlərin zədələnməsinin qarşısını alır və şinlərin istismar müddətini 

çoxaldır. 
 

 

CONSPEED  

qıça-ayırıcıların əsas 

elementlərindən biri konusvari 

qıça ayırıcı vallardır. Hər iki 

variant (qibrid və seriya) yüksək 

gücə malik olan kombaynların 

yüksək məhsuldarlıqla işləməsini 

və qıçaların zədələmələrdən 

qorumasını təmin edir. 

 

CONSPEED kəsən aparatlar. 

 

 
 



Qibrit vallar bütün iş şəraitdə optimal adaptasiyanı təmin edir. Kəsən bıçaqlar 

yeyilməyə qarşı çox davamlıdır. Onların dəyişdirilməsi yalnız tələb olunanda yerinə 

yetirilir. 
 

 Hərəkət ötürücü sistem. 
 

Hər bir qıca ayırıcı modelli qıcayırıcı vallar, nəqliyyat zəncirləri və xırdalayıcı üçün 

kompakt reduktorla təchiz olunur. Hər bir modul artıq yüklənmədən azad olunmaq üçün 

individual qoruyucu ilə təchiz olunur. Bu hərəkət ötürücü sistem az itki ilə etibarlı 

ötürməni təmin edir. Variatorun köməkliyi ilə qıca ayırıcının sürəti kombaynın işçi 

sürətinə avtomatik olaraq adaptasiya olunur. Pilləli ötürmə əlavə nizamlama işlərinin 

aparılmasının təmin edir. 
 

İş prinsipi. 

 
Sxemdən göründüyü kimi kütlənin verilmə sürəti qıça ayırıcı valların hərəkəti zamanı 

artır. 

Qıçalar ayırıcıların lövhəcikləri üzərinə kiçik sürətlə düşür. Bu itkini azaldır, yüksək 

hərəkət sürətini təmin edir. Bundan başqa kəsilmiş qarğıdalı gövdələrin intensiv 

xırdalanması təmin olunur. 

 



 
 

Rahatlıq və etibarlılıq. 
 

CONSPEED LİNEAR qıçayırıcılar rahat və etibarlı istifadə olunması ilə fərqlənir. 

Kəsən aparatlar cərgə arası 70 və ya 75 sm olan sahələrdə dörd, beş, altı və ya səkkiz 

cərgəli modelində hazırlanır. 

Konkret iş şəraitinə görə nizamlama. 

Altı və səkkiz cərgəli CONSPEED LİNEAR modelli qıcayırıcılara hərəkət iki tərəfli 

silindrik dişli çarxlı ötürmə vasitəsi ilə həyata keçirilir. 

Dörd və beş cərgəli modellərdə hərəkətin ötürməsi yalnız sol tərəfdən bir silindrik dişli 

çarx ilə həyata keçirilir. Aşağı səviyyəli qüvvənin ötürülməsi zamanı yanacaq sərfiyyatı 

aşağı düşür. Qıcayırıcı lövhəciklər əl ilə nizamlana bilir. 

Dövrlər sayının dəyişmək üçün dişli çarx dəyişdirilir. 

Qıca ayırıcılara hərəkət reduktordan ötürülür. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 



7. GÜNƏBAXAN  YIĞIMI  ÜÇÜN  KƏSƏN  APARATLAR 

 

SUNSPEED 16-70/12-75/12-70 
 

Məhsulun məqsədə uyğun  yığılmasının təmin edilməsi. 
 

 
 



Əvvəlcə günəbaxan sıxıcılarla tutulur. Nizamlanan istiqamətverici lövhə sonradan 

günəbaxanın başlığını qabağa itələyir. Eyni vaxtda uzadılmış val bıçağın altından 

saplağı kəsir və  zədələnmənin qarşısını alır. Kəsmə cəhrə ilə günəbaxanın başlığı 

tutulan anda baş verir. Bunun hesabına verici şnekə yalnız günəbaxanın başlığı düşür, 

hansı ki, sonradan maili kameraya ötürülür. Bütün bunlar çətinlik yaranmadan və 

cərgələrdən asılı olmayaraq və müxtəlif yığım şəraitində mümkündür. 

 

Tez kəsim. 

Bıçağın hərəkət ötürücüsü yüksək səviyyədə və dəqiq olaraq reduktorla işlədilir, çox 

böyük texniki qulluq tələb etmir və yüksək dövrlər sayında  (1120 gediş/dəq) kəsimi 

təmin edir. Həmin vaxt uzadıcı val və verici şnek zəncir və qayış vasitəsi ilə hərəkətə 

gətirilir. 

 

Maksimal məhsuldarlıq. 

 

Komfort idarəetmə. 

Günəbaxan yığmaq üçün 

SUNSPEED kəsən aparatı 

(jatka) minimal itki ilə maksimal 

məhsuldarlıq  təmin edir. Əsas 

diqqət avadanlığın dəyişməsinə 

sərf olunan vaxtın azaldılmasına 

və optimal rahat idarəetmənin 

təmin edilməsindədir. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Uzadılmış vallar  
  

Sınaqdan keçirilmiş hərəkət 

ötürücü mexanizm 

 



 

    SUNSPEED-in adaptasiyası. 

- Cəhrənin hündürlüyü və dövrlər sayını kabinadan birbaşa hidravlik nizamlanır. 

- Nizamlanan istiqamətverici lövhəciklər günəbaxanın başlığını dəqiq kəsmək üçün 

saplağı etibarlı tutur. 

- Saplağın qalınlığına uyğun olaraq qayıqcıqlar aralarında qoyulmuş reykaların 

köməyi ilə nizamlanır, heç nə zibillənmir və yığım çox yüksək səviyyədə gedir. 

- Qayıqçıqlar həmçinin müəyyən bucaq altında nizamlana bilir və buna görə də 

müxtəlif istismar şəraitinə adaptasiya olunur. 
 

SUNSPEED-in üstünlükləri. 
 

- Saplaqlar maşına daxil olur. 

- Hər bir şəraitdə təmiz məhsul alınır. 

- Dənin aşağı nəmliyi. 

- Az yanacaq sərfiyyatı. 

- Artıq yeyilmənin qarşısı alınır. 
 

Hər şey iş üçün. 
 

C900/C540 standart kəsən aparatlar VARİO V-900/V640 kəsən aparatları  və həmçinin 

CONSPEED LİNEAR qıça ayırıcıları günəbaxan yığımı üçün asan təkminləşdirmək 

olur. 

 CONSPEED LİNEAR kəsən aparatları günəbaxan yığımı üçün qısa müddət 

ərzində dəstləşdirmək olur. Bunun üçün qıça ayırıcı vallar üstündə günəbaxanı kəsmək 

üçün xüsusi bıçaqlar qoymaq lazımdır. 
 

8. AUTO CONTOUR stabil  

yaxşı nəticələr 
 

Torpağın relyefinə optimal 

uyğunlaşma. Torpaq səthi ilə 

kəsən aparatın həmişə optimal 

gedişini təmin etmək üçün 

CLAAS kəsən aparatları 

avtomatik idarəetmə sisteminə 

CLAAS CONTOUR malikdir. 

AUTO KONTOUR hansı ki, 

yaxşı nəticə vədd edir. AUTO 

CONTOUR daha irəli gedərək 

hətta eninə istiqamətdə belə 

nahamarlığa kəsən aparatı 

uyğunlaşdırır. 

 
 

Kəsən aparat altında quraşdırılmış qarmaqlar nahamarlığı əvvəlcədən təyin etməyə 

imkan yaradır və maili kamerada olan silindrlərə uyğun olaraq təsir edir. 



- Elektrik datçikləri: hidravlik sistemdə təzyiqə nəzarət edir və onun dəyişməsinə 

təsir edir. 

- Hidroakkumulyatorlar: kəsən aparatın hər hansı bir ağırlığında optimal 

amortizasiya yaradır. 

 

CLAAS CONTOUR 

 CLAAS CONTOUR sistemi kəsən aparatı kombaynın hərəkət istiqaməti üzrə 

avtomatik olaraq torpağın relyefinə uyğunlaşdırır. İstifadəçi torpağa göstərilən təzyiqi 

seçir CONTOUR isə onu sabit səviyyədə saxlayır. Kəsən aparatı hər dəfə aşağı 

buraxanda kəsmə hündürlüyünü ilkin olaraq seçən funksiya, verilmiş kəsmə 

hündürlüyünü avtomatik bərpa edir. 
 

 
 

AUTO CONTOUR məhsuldarlığı artırır və kombaynın işini daha çox qənaətcil edir. 

 

 

 
 



 
 
 
 
 

 

    
 

 

 



 

Qənaətcil iş 

 
 

 



 
Cəhrənin avtomatik nizamlanması. 

Kombaynın hərəkət sürətinə bərabər olaraq cəhrənin dövrlər sayı avtomatik olaraq 

nizamlanır. 

Kombaynın və cəhrənin hərəkət sürətini müxtəlif nisbətdə saxlamaq olar. 
 

 

 

Cəhrənin sürətinin pilləsiz dəyişdirilməsi. 
 

Cəhrənin sürəti CEBİS sistemi ilə 

nizamlanır. Dövrlər sayını dəqiq 

nizamlamaq üçün rəqəmli 

datçikdən istifadə olunur. Əsasən 

maşında nasoslu cəhrənin 

maksimal  burucu momentində 

(1000 N.m) fırlanması təmin 

olunur. 

 
 

 



9. Avtomatik sükan idarəetmə sistemi 
Bir santimetrə qədər dəqiqlik. 

Dəqiqlikdə tələbat artır. 

 

CLAAS kombaynlar müxtəlif avtomatik sükan idarəetmə sistemləri ilə təchiz olunur: 

-GPS PİLOT-sputnik sistemi. 

-LASER PİLOT-elektrooptik sistem. 

-AUTO PİLOT-elektromexaniki sistem. 

  

GPS PİLOT. 

GPS PİLOT sputnik siqnallarından istifadə edir və kombaynı 2 sm dəqiqliyi ilə idarə 

edir. Bu sistem sahəni bərabər kəsiklərə bölünməsinə imkan yaradır və qalan kəsik 

sahələrin yığılması ilə bərabər qeyri məhsuldar hərəkətləri aradan qaldırır. 

CEBİS MOBİLE sistemi alınmış rəqəmləri funksional rəngli terminala ötürür. 

 
GPS PİLOT İSOBUS-un köməkliyi ilə  

CEBİS MOBİLE-də əks olunur. 

 



LASER PİLOT 
 

LASER PİLOT elektrooptik datçiklər, rəngli impulslar vasitəsi ilə biçilməmiş sahə ilə 

biçilmiş sahənin kəsiyini təyin edir. Avtomatik olaraq kombaynı biçilməmiş sahənin 

kənarına səmtləşdirir. 

Kombaynın modelindən asılı olaraq yığıla bilən LASER PİLOT kəsən aparatın sağ və 

sol tərəfində quraşdırılır. Optimal vəziyyətdə biçilməmiş bitkinin yanını göstərir. Bu 

vəziyyətdə rahat görünüş və hətta yıxılmış taxılı yığanda belə etibarlıq təmin olunur. 

 
 

AUTO PİLOT 

 

Qıça ayıran elementdə 

rəqəmli datçiklər 

kombaynın vəziyyətini 

təyin edir və onu 

qarğıdalı cərgələrin 

arasına düzgün 

istiqamətləndirir. Bununla 

istənilən şəraitdə optimal 

iş təmin olunur. 

  

Üstünlüklər: 

- Görüntüdən asılı olmayaraq yüksək etibarlılıq. 

- Bütün en götürümün maksimal istifadə olunması. 

- Sahənin yüksək dəqiqliklə əhatə olunması. 

- Yanacaq sərfiyyatın aşağı salınması. 

- Dönmələrə sərf olunan vaxtın azaldılması. 

- Yığımın məhsuldarlığının yoxlanılması. 

- Sürücünün sərbəstliyinin artması, taxıl döyümü zamanı yüksək konsentrasiya. 

 

 

 

LAZER PİLOT                              AVTO PİLOT       



10. Kəsən aparatın avtomatik idarə olunması 
Daha çox məhsuldar iş. 

+ 

 

VARİO avtomatikası 
VARİO  kəsən aparatı 

cəhrənin və stolun üfuqi 

istiqamətini avtomatik 

nizamlayır. Bilavasitə 

nizamlama imkanı 

qorunub saxlanılır. 

 

Kəsən aparatın avtomatikası. 
 

 

-CONTOUR/AUTO 

CONTOUR . 

- Cəhrənin 

fırlanmasının avtomatik 

nizamlanması. 

-Cəhrənin 

hündürlüyünün 

avtomatik 

nizamlanması. 

-Cəhrənin  üfuqi 

vəziyyətinin (yalnız 

VARİO) avtomatik 

nizamlanması. 

-Stolun  vəziyyətinin 

avtomatik 

nizamlanması (yalnız 
VARİO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. Nəqliyyat arabacığı 
Tez və etibarlı daşınma. 

 

 
 Tətbiq edilmədə müxtəliflik 
 

 CLAAS kombaynların istənilən kəsən aparatı üçün nəqliyyat arabacağı 

mövcüddür. Arabacıq kəsən aparatın etibarlı daşınmasını təmin edir. Kəsən aparatı tez 

bir zamanda kombayndan ayırıb nəqliyyat arabacığı üzərində bərkitmək olur. 

Yalnız kəsən aparatlar yox, nəqliyyat arabacıqları da universal ola bilər. Kəsən 

aparatların arabacıqlarının köməkliyi ilə hündürlük nizamlandıqdan sonra əminliklə  

SUNSPEED və SUNSPEED LİNEAR kəsən aparatlarını daşımaq olar. 



Bu o deməkdir ki, bir nəqliyyat 

arabacığı vasitəsi ilə 4 ədədə qədər 

müxtəlif kəsən aparatları daşımaq 

olar. Bununla yerə və pula qənaət 

etmiş olarsan. 

En götürümü 3.7 m-dən 6.6 m-ə 

qədər olan bir oxlu nəqliyyat 

arabacığı, eni 7.5 m bir və iki oxlu, 

eni 9-dan 12-m-ə qədər olan kəsən 

aparatlar üçün isə iki oxlu nəqliyyat 

arabacığı var. Kəsən aparatların 

tipindən asılı olaraq  nəqliyyat 

arabacıqları tormozlu və tormozsuz 

olur. Nəqliyyat arabacığı 25 km/saat 

və 40 km/saat  hərəkət etmə 

variantında hazırlanır. 

 

 

 
Avadanlıqlar üçün açıla bilən  

nəqliyyat yeşiyi 
Nəqliyyat arabacığı  

  
 

 


