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DEUTZ-FAHR C7205 TS. Kombajn robiący wrażenie na wielu
polach
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Jesień to najlepszy czas na podjęcie decyzji o wzbogaceniu swojego
gospodarstwa o nowy kombajn zbożowy. Po pierwsze, zamawiając go teraz
mamy pewność, że pojawi się u nas przed żniwami. Po drugie, możemy
skorzystać z wielu atrakcyjnych ofert przedsezonowych. Zatem – jaki kupić
kombajn zbożowy? Wśród propozycji wartych rozważenia w tym roku,
zdecydowanie wyróżnia się nowy kombajn DEUTZ-FAHR C7205 TS. Na uwagę
zasługuje nie tylko jego designerski wygląd, ale przede wszystkim wysoka
wydajność i ergonomia pracy.
Marki DEUTZ-FAHR nie trzeba bliżej nikomu przedstawiać. Projektowanie i sprzedaż kombajnów
zbożowych najwyższej klasy to jej domena od dziesięcioleci. Nie inaczej jest w przypadku modelu
C7205 TS. Jakość i nowoczesne rozwiązania techniczne poprawiające wydajność łączą się tu
z całkowicie nowym wzornictwem, które znacząco wpływa na ergonomię i komfort pracy. Przyjrzyjmy
się zatem, co konkretnie ma do zaoferowania ta maszyna. Czy DEUTZ-FAHR C7205 TS jest
optymalnym wyborem dla każdego rolnika?

Dla kogo kombajn DEUTZ-FAHR C7205 TS?

Kombajn DEUTZ-FAHR C7205 TS to wydajność i nowoczesne rozwiązania
fot. DEUTZ-FAHR
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Na początku warto odpowiedzieć sobie na pytanie, kto tak naprawdę jest adresatem i kto będzie
najbardziej zadowolony z możliwości kombajnu DEUTZ-FAHR C7205 TS. Model ten to propozycja
dla rolników indywidualnych dysponujących większymi areałami upraw. Firmy świadczące usługi
żniwne także będą zadowolone z jego wyboru. Biorąc pod uwagę parametry techniczne maszyny,
o których szerzej za chwilę, można przyjąć, że model C7205 TS najlepiej sprawdzi się
w gospodarstwach o areałach od 100 ha do 400 ha.

Wydajność DEUTZ-FAHR C7205 TS
Wydajność to bez wątpienia jedna z tych cech, na które podc>Wydajność DEUTZ-FAHR C7205 TS
ają uwagę rolnicy. Nic w tym zresztą dziwnego. DEUTZ-FAHR C7205 TS może pochwalić się na tym
polu wydajnością ok. 20 t/h. Tak wysoki wynik to przede wszystkim zasługa dużej powierzchni sit,
która wynosi aż 5,28 m². Warto podkreślić, że jest to największa powierzchnia sit w tej klasie
kombajnów, co gwarantuje wysoką efektywność pracy.
Grzegorz Wójcik, menadżer kombajnów Deutz-Fahr – W modelu C7205 TS znajdziemy unikatowy
system domłotu o nazwie Double Grain Return. Tworzą go dwie oddzielne mini-młocarnie
montowane po obu stronach kombajnu. Rozwiązanie to zapobiega przeciążeniu układu omłotu,
dzięki czemu możliwa jest nieprzerwana praca w polu bez niepożądanych strat ziarna. W tej klasie
maszyn podobnego patentu nie oferuje żadna inna marka.

Czystość separacji
Dobra jakość zbieranego ziarna i słomy to kwestia priorytetowa dla nastawionych na efektywność
gospodarstw produkcyjny>Czystość separacji
nowym kombajnie DEUTZ-FAHR C7205 TS rozwiązano ją wręcz perfekcyjnie. Kombajn posiada
unikalny system czyszczenia plonu, zaprojektowany z dużym namysłem przez inżynierów marki
DEUTZ-FAHR. Mowa tu o turboseparatorze, czyli drugim bębnie młócącym, który może być
regulowany elektrycznie w pięciu położeniach. Ma on średnicę 600 mm i dysponuje dziesięcioma
zębatymi listwami. Dzięki temu rozwiązaniu wydajność kombajnu zwiększa się nawet o 20%.

Grzegorz Wójcik, menadżer kombajnów Deutz-Fahr – „Kombajn DEUTZ-FAHR C7205 TS posiada
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unikalny system czyszczenia plonu.”
fot. Mariusz Drożdż

Wspomniana już wcześniej duża powierzchnia sit wraz z wentylatorem turbinowym z 44 łopatkami
zapewnia dużą czystość ziarna podawanego do zbiornika kombajnu. Do tego dochodzi podsiewacz
o długości 1,85 metra. Pozwala on na perfekcyjne oddzielenie słomy, która jest natychmiast
wydmuchiwana przez strumień powietrza wytwarzany przez wentylator.

Uniwersalność kombajnu DEUTZ-FAHR C7205 TS
Elastyczność to kolejna cecha, która mocno rzuca się w oczy w przypadku kombajnu o sygnaturze
C7205 TS. Dopasowanie kombajnu na potrzeby zbioru różnego rodzaj>Uniwersalność kombajnu
DEUTZ-FAHR C7205 TS
a zaprojektowano tu tak, aby zapewnić użytkownikowi maksymalną uniwersalność i pole manewru.
Jeśli chodzi o standardowe hedery, to istnieje możliwość montażu zestawów do zbioru rzepaku czy
klepisk segmentowych do kukurydzy.
W przypadku modelu DEUTZ-FAHR C7205 TS można też wybrać heder VARICROP. Jego stołem
o regulowanej długości steruje się ze bezpośrednio z poziomu kabiny. To rozwiązanie idealne dla
zbierających różnorodne plony. Najważniejsze jest jednak to, że wspomniane wyżej rozwiązania
pozwalają na wydłużenie okresu użytkowania kombajnu bez ponoszenia kosztów extra.

Ergonomia i wygląd kombajnu

Zaawansowany, ale intuicyjny panel sterowania
fot. DEUTZ-FAHR
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Seria C7000, której przedstawicielem jest kombajn DEUTZ-FAHR C7205 TS, to efekt współpracy
inżynierów marki z Giugiaro Design. Nieszablonowe myślenie designerów tego biura projektowego,
znanego przede wszystkim z pracy dla branży samochodów osobowych, zaowocowało
funkcjonalnymi rozwiązaniami nieznanymi dotychczas w kombajnach. Dzięki nim kombajn zyskał
przemyślaną konstrukcję, ułatwiającą codzienną obsługę maszyny. Bieżąca konserwacja maszyny,
dostęp do układów i podzespołów są intuicyjne. Bardzo prosta obsługa serwisowa to wynik
zredukowanej ilości pasów i wałów napędowych, ponieważ moc z silnika przekazywana jest na obie
strony kombajnu
Do tego mamy tu nową, ergonomiczną i zapewniającą doskonałą widoczność kabinę „Commander
Cab V” z dopracowanym w najmniejszych szczegółach detalami funkcjonalnymi. Choćby nowym
panelem sterowania COMMANDER CONTROL MANAGEMENT. To wszystko nie tylko przekłada
się na wygodę pracy dla operatora, ale również stanowi niebagatelny wyróżnik estetyczny. Jest to
o tyle istotne, że design to właśnie ten aspekt, na który coraz częściej zwraca się uwagę, wybierając
markowy sprzęt rolniczy z najwyższej półki.

Zaawansowana technologia prosta w obsłudze
Nowy kombajn DEUTZ-FAHR C7205 TS gwarantuje optymalizację pracy poprzez zapewnienie
operatorowi nie tylko dużego komfortu ergonomicznego, ale również łatwości obsługi. Maszyna jest
bardzo zaawansowana technologicznie, mimo to jej obsługa jest intuicyjna. Nowoczesne systemy
pozwalają na zaprogramo>Zaawansowana technologia prosta w obsłudze
ajów zbóż i charakteru pracy. Pamięć kombajnu może zapisać aż 200 ustawień!
W tej klasie kombajnów dostępne są już także profesjonalne rozwiązania z zakresu rolnictwa
precyzyjnego. W C7205 TS znajdziemy opcjonalnie kompaktowy system Agrosky do dokładnego
sterowania kombajnem i osprzętem. System gwarantuje sterowanie z dokładnością sięgającą 2 cm.
Z kolei mapownie pola Yield Mapping umożliwia zbieranie danych na temat wielkości plonu na
poszczególnych obszarach pola. Oczywiście mamy tu też pełną kompatybilność z systemem
ISOBUS.

Finansowanie fabryczne DEUTZ-FAHR
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Finansowanie fabryczne DEUTZ-FAHR
ption-text">Korzystając z oferty przedsezonowej zyskujemy atrakcyjną cenę i dostawę na czas
fot. DEUTZ-FAHR

Sprzęt tej klasy nie należy do tanich. Nie może to dziwić w kontekście zaawansowania technologii
i niezawodności przyjętych w modelu DEUTZ-FAHR C7205 TS rozwiązań. Dlatego rolnik decydując
się na zamówienie i zakup kombajnu D-F C7205 TS może być pewien, że otrzyma swoistą gwarancję
bardzo korzystnego finansowania fabrycznego oraz pierwsze uruchomienie z wykwalifikowanym
serwisem.
W tegorocznej specjalnej ofercie przedsezonowej nowy kombajn DEUTZ-FAHR C7205 TS dostępny
jest w atrakcyjnym finansowaniu SDF Finance, obejmującym zerowe oprocentowanie w systemie rat
zmiennych. Wartość netto raty miesięcznej może wynosić już od 5 200 zł. Wariantów finansowania,
w których można wybierać, jest oczywiście wiele więcej, a o szczegóły należy pytać autoryzowanych
dilerów marki.

Gwarantowana dostawa na żniwa 2021
Standard w branży jest taki, że aby dowolnie skompletowany kombajn dotarł do gospodarstwa przed
żniwami, należy zamówienie złożyć najdalej do końca roku. Tak też jest w ofercie firmy DEUTZFAHR. Zamówienie do końca roku nie tylko gwarantuje dostawę na żniwa w dowolnej konfiguracji
wybranej przez klienta, ale przede wszystkim jest zabezpieczeniem atrakcyjnej ceny dostępnej tylko
w ofercie przedsezonowej.Gwarantowana dostawa na żniwa 2021
S
Warto jeszcze zwrócić uwagę na 3 najmocniejsze strony kombajnu DEUTZ-FAHR C7205 TS. Po
pierwsze, posiadacze i użytkownicy tego modelu zyskują dużą wydajność w porównaniu
z kombajnami konkurencji w tej klasie maszyn. Wszystko dzięki dużej powierzchni sit i wytrząsaczy.
Po drugie, jest to bardzo dobre czyszczenie, podnoszące jakość zboża dzięki systemowi domłotu
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poprzez mini-młocarnie. Jeśli do tego dodamy atrakcyjną ofertę przedsezonową, to mamy propozycję
naprawdę godną rozważenia.
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