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ПОЛОТНЯНІ ЖАТКИ ДЛЯ КОМБАЙНІВ

Опис полотняних жаток серій D1 та FD1
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НОВИЙ РІВЕНЬ НЕЙМОВІРНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ
Більшість комбайнових жаток чудово показують себе в ідеальних умовах збирання врожаю.  
Але коли Ви останній раз зустрічали ідеальні умови? Жатки MacDon FlexDraper® та Draper 
сконструйовані для збільшення продуктивності в найбільш складних умовах. Наша Активна 
Плаваюча Система дозволяє  утримувати жатку безпосередньо біля землі забезпечуючи 
найпродуктивнішу роботу мотовила. Маючи ширину захвату до 13.7 м (45’) комбайнові жатки 
MacDon зконструйовані так, щоб забезпечити найбільшу перевагу в збиранні будь-якого врожаю,  
в будь-яких умовах та на будь-якому комбайнові.

A АКТИВНА ПЛАВАЮЧА СИСТЕМА 
Активна Плаваюча Система MacDon миттєво реагує на зміни рельєфу місцевості. Цей миттєвий 
плаваючий відгук дає можливість збирати врожай безпосередньо близько до землі не зачіпаючи 
ґрунту. Дві пари гвинтових пружин плаваючого модулю FM100 компенсують до 97% ваги жатки. 
Система забезпечує переміщення на 4.8° по горизонталі та 178 мм (7”) по вертикалі незалежно  
від живильної камери комбайну. Активна Плаваюча Система MacDon тримає жатки максимально 
близько до землі, забезпечуючи чистий та рівний зріз.

ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ ДО РІЗНИХ КОМБАЙНІВ 
Завдяки модулю FM100, жатки MacDon підходять до більшості 
сучасних комбайнів з легким для встановлення комплектом 
переобладнання. Така мультибрендова сумісність означає, що Ваші 
інвестиції будуть зберігати свою рентабельність до того моменту, 
поки Ви вирішите оновити свою жатку.

Плаваючий модуль FM100

КОПІЮВАННЯ ПОВЕРХНІ В ГОРИЗОНТАЛЬНІЙ  
ТА ВЕРТИКАЛЬНІЙ ПЛОЩИНАХ
Розмір жатки        Горизонталь (1) Вертикаль (2)
9,1 м à 4.8° = 411 мм  178 мм 

10,7 м  à 4.8° = 505 мм  178 мм 

12,2 м  à 4.8° = 549 мм  178 мм 

13,7 м  à 4.8° = 617 мм  178 мм A
Миттєва реакція 

плаваючої системи
1

2
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АКТИВНА ПОДАЧА КУЛЬТУРИ 
Перехід від традиційної шнекової платформи до полотняної MacDon збільшує 
продуктивність під час збирання врожаю. Система Активної Подачі Культури 
MacDon обережно розподіляє культуру на бічних транспортерах колосками 
вперед і швидко направляє її до центрального транспортеру, де загрібає 
центральним шнеком в похилу камеру комбайну. Подача колосками вперед 
підвищує пікову продуктивність комбайна за рахунок економії палива,  
поліпшення обмолоту, кращого розподілу соломи, підвищуючи тим самим 
сумарну врожайність. Так як даний метод є найбільш ефективним в дощових 
умовах і підвищеної вологості, Ви можете починати робочий день раніше і 
закінчувати пізніше, ніж Ви робили до цього.

B

D НЕПЕРЕВЕРШЕНА РОБОТА МОТОВИЛА 
На відміну від інших жаток, наше мотовило підбирає і плавно розподіляє 
культуру на полотнах. Мотовило оснащене унікальною конструкцією 
ексцентриком, який дозволяє “пальцям” захоплювати  
і піднімати полеглу культуру до того, як вона буде 
зрізана. Одночасно з регулятором нахилу жатки, яка 
гідравлічна керована з кабіни, а також поздовжньою 
зміною положення мотовила, наші жатки можуть 
знизити, якщо повністю не виключити, необхідність  
в стеблепідйомниках. 

ПОДАЧА КУЛЬТУРИ

ПОЛОТНЯНІ ЖАТКИ ДЛЯ КОМБАЙНІВ MACDON

ПОДАЧА КУЛЬТУРИ

Бокові транспортери  
1057 мм (42") шириною

Подаючий транспортер  
2000 мм (79") шириною

Подача в комбайн колосками вперед

D

C ОПТИМІЗОВАНА ПОДАЧА ДЛЯ ВЕЛИКИХ НАВАНТАЖЕНЬ 
Пальцевий барабан модуля FM100 був сконструйований нашими інженерами 
для максимально ефективної подачі культури в комбайн. Регульований вихід 
“пальців” та їх довжина (154 мм), забезпечують агресивне захоплення 
великого обсягу культури. Ширина вхідної маси може бути налаштована 
відповідно до особливостей живильної камери комбайна.
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КЕРУЙ У РУСІ 
Автоматична зміна висоти жатки дозволяє вибирати оператору силу тиску жатки 
на ґрунт, висоту зрізу і кут нахилу зі свого робочого місця. При використанні опції 
стабілізуючих коліс діапазон висоти зрізу може варіюватися в межах 30-560 мм.

E

F

УНІВЕРСАЛЬНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ 
Жатки MacDon серій D1 та FD1 дійсно універсальні і можуть відмінно 
працювати на зернових культурах, ріпаку, бобових, тобто практично на будь-якій 
культурі в будь-яких умовах. Жатка FD1 FlexDraper® завдяки всього 2-м важелям  
легко і швидко переключається з гнучкого режиму в жорсткий, пропонуючи Вам 
максимальну гнучкість при переході від одного типу культури до іншого.
Будь-який врожай, в будь-якому стані, полотняні жатки MacDon – це 
максимальна модернізація Вашого комбайну.

ПОЗДОВЖНІЙ ВЕРХНІЙ ШНЕК НА ВСЮ ШИРИНУ ЖАТКИ  
Опціональний повздовжній верхній шнек закріплюється попереду несучої труби 
на повну ширину жниварки, робочими розмірами від 7.6 м (25 ') до 12.2 м (40'). 
Шнек допомагає переміщати важкі, кущисті, об'ємні культури, такі як рапс  
і горох до центру жатки для більш рівномірної подачі.

G

6°6°6°

Висота зрізу без опори 

30-55 мм    

Висота зрізу з опорою 

40-140 мм   

Висота зрізу зі стабілізуючими колесами 

120-560 мм

ПОСЛІДОВНЕ БЛИЗЬКЕ ЗРІЗАННЯ 
Особливістю полотняної жатки MacDon є її унікальний запатентований 
C-подібний низькопрофільний ножовий брус, який дозволяє виконувати 
послідовне близьке до землі зрізання стеблів. У поєднанні з надміцним  
приводом ножа і регульованим з кабіни кутом нахилу жатки, ця ріжуча  
система підходить для будь-яких умов збирання врожаю. Ультрагладка поверхня, 
повернутого до грунту, профілю ножового бруса дозволяє жниварці ковзати по 
поверхні землі і робити гладкий зріз близько до землі.

H

ПОЛОТНЯНІ ЖАТКИ ДЛЯ КОМБАЙНІВ MACDON

F

H

G

E
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ЖАТКИ ДЛЯ КОМБАЙНІВ СЕРІЇ FD1 FLEXDRAPER®

Жатки серії FD1 FlexDraper®
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Революційне Слідування Формі Рельєфу
Завдячуючи технології MacDon Flex-FloatTechnologyTM, FD1 Series FlexDrapers є продовженням революційних інновацій компанії. 
Перевага даної технології полягає в постійній підтримці однакового зазору між мотовилом і ріжучим апаратом, завдяки якому 
підтримується невеликий проміжок між кінчиками “пальців” мотовила і ножовим брусом.  
Активна Плаваюча Система безперервно реагує на всі зміни на поверхні грунту в горизонтальній і вертикальній площинах.  
Результатом нашої технології Flex-FloatTechnologyTM є плавна, рівномірна і постійна подача культури колосками вперед до  
живильної камери комбайна, що в значній мірі підвищує його продуктивність. 

НЕВЕЛИКИЙ ПРОМІЖОК МІЖ МОТОВИЛОМ НА 
РІЖУЧИМ АПАРАТОМ 
Особливістю жаток MacDon FD1 FlexDraper® є 
наявність постійного проміжку між мотовилом і 
ріжучим апаратом. Невеликий проміжок між кінчиками 
“пальців” мотовила і ножовим брусом зберігається 
постійно, незалежно від величини вигину крил. Це 
забезпечує плавну, рівномірну і постійну подачу культури колосками вперед до 
живильної камери комбайна по всій ширині жниварки FlexDraper®. 

АКТИВНА ПЛАВАЮЧА СИСТЕМА 
Активна Плаваюча Система MacDon негайно реагує на  
зміни рельєфу місцевості. Цей миттєвий плаваючий  
відгук означає, що можливо зрізати стеблі 
максимально близько до землі, при цьому не 
загрібаючи ґрунт. Дві пари гвинтових пружин 
копіюючого модулю FM100 компенсують до 97% ваги 
жатки. Система забезпечує переміщення на 4.8° по 
горизонталі та 178 мм (7”) по вертикалі незалежно від живильної камери 
комбайну. Активна Плаваюча Система MacDon’s тримає жатки максимально 
близько біля землі, забезпечуючи чистий та рівний зріз.

НЕПЕРЕВЕРШЕНА РОБОТА МОТОВИЛА 
На відміну від інших жаток, наше мотовило підбирає і 
плавно розподіляє культуру на полотнах. Мотовило 
оснащене ексцентриком унікальної конструкції, який 
дозволяє “пальцям” захоплювати і піднімати полеглу 
культуру до того, як вона буде зрізана. Нарівні із змінним 
кутом нахилу жатки, гідравлічне керованим з кабіни, а 
також поздовжньою зміною положення мотовила, наші 
жатки можуть знизити, якщо повністю не виключити,  
необхідність в стеблепідйомниках.

СПРАВЖНЄ СЛІДУВАННЯ ФОРМІ РЕЛЬЄФУ 
 Жатка MacDon FD1 FlexDraper® - це плаваюча, 3-х секційна гнучка 
жатка з роздільним мотовилом. Така конструкція дозволяє рамі жатки, 
ножовому брусу та мотовилу слідувати контурам поверхні, як єдиному 
цілому, згинаючись до 245 мм з кожного краю, при цьому не змінюючи 
відстані між мотовилом і ножовим брусом. Такий унікальний дизайн 
жатки FD1 FlexDraper® забезпечує плавну, рівномірну і постійну подачу 
культури колосками вперед до живильної камери комбайну навіть при 
максимальних вигинах.

C

B

ПОДАЧА КУЛЬТУРИ

D
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СПЕЦИФІКАЦІЇ

СПЕЦИФІКАЦІЯ FD1 FLEXDRAPER®

Розмір
Вага* Одинарний привід ножа з модулем FM100
Вага* Подвійний привід ножа з модулем FM100
Ніж: Тип/Привід/Швидкість/Протиріжучий 
палець 
 
Мотовило: Тип / Привід / Швидкість / Пальці 

Транспортер: Тип / Привід / Швидкість 

Стандартне обладнання 
 
Опції

9,1 м 10.7 м 12.2 м 13.7 м
3384 к) 3520 кг 3733 кг -
- - 3797 кг  3992 кг 
Одинарний або Подвійний / Гідравлічний, власної розробки механізм (и) шайби в закритій масляній ванні / 1050 - 1400 х / хв, залежить 
відрозміру жатки / загострений, подвійнозагартований, потужний, з брудовідштовхуючим профілем
Підбираюче мотовило, 2 частини (здвоєне), перекидна конструкція, ексцентриковий контроль положення пальців / Гідравлічний / 0 - 67  
об / хв, залежить від моделі комбайна / довжина 279 мм, стійкий до зношування пластик, відстань між пальцями 152 мм
Ширина 1057 мм, маса 680.4 г, полотно з гумовим покриттям, з V-подібними направляючими з двох сторін, з ущільненням на  
провідній кромці /гідравлічний, реверсивний / 0 - 194 м / хв (залежить від моделі комбайна)
Адаптери для більшості сучасних моделей комбайнів, гідравлічне винесення мотовила, гідравлічне центральне з'єднання,  
пластикове захисне покриття ножового бруса, автоматичний контроль висоти жатки з індикаторами кута нахилу і тиску на грунт
Повздовжній верхній шнек, стабілізуючі колеса та інші опціональні комплекти

*  Маса зазначена приблизно і може змінюватися в залежності від конфігурації жатки. За більш детальною інформацією звертайтесь до дилера. 
Маса включає модуль FM100. Маса FM100 приблизно 1030 кг; це значення змінюється в залежності від моделі комбайна.

СПЕЦИФІКАЦІЯ КОПІЮЮЧОГО МОДУЛЯ FM100

Розмір
Вага
Тип 

Швидкість
Плаваюча насадка: тип / вертикальний діапазон /  
боковий діапазон (кут нахилу)

Центральний транспортер
2000 мм ширина
Приблизно 1030 кг (2270 фунтів), в залежності від моделі комбайну
Самовирівнююче, полотно з поліестеру з гумовим покриттям  
і гумовими планками, гідравлічний привід (реверсний)
107-122 м / хв (від 350 до 400 футів / хв)

Підходить до найсучасніших моделей комбайнів

Центральний шнек
1660 мм ширина

Плаваючий шнек, механічний привід (оборотний), зйомні  
“пальці” з повним втягуванням при повороті назад
185-206 об / хв, залежить від моделі комбайна

2 пари спіральних пружин, незалежне регулювання, транспортний замок / 178 мм (7 ") / 4,8 градуси

Розміри
Вага* Одинарний привід ножа з модулем FM100
Вага*Подвійний привід ножа з модулем FM100
Ніж: Тип/Привід/Швидкість

 
Доступні Типи Кожуха
Мотовило: Тип / Привід / Швидкість / Пальці 

Транспортер: Тип / Привід / Швидкість / 
Подача
Опції

7,6 м 9,1 м 10,7 м 12,2 м 13,7 м
2510 кг 3000 кг 3150 кг - -
- - - 3498 кг 3616 кг
Одинарний або подвійний ніж (залежно від розміру та комплектації) / Гідравлічний, власної розробки механізм (и) шайби в закритій масляній 
ванні / Комбайнова жатка з одинарним ножем 1050 - 1400 х / хв, комбайнова жатка з подвійним ножем 1100 - 1700 х / хв (залежить від моделі 
комбайна, швидкість вище на маленьких жатках і жатках з подвійним ножем)
Загострений, подвійнозагартований, укорочений SM (притискна металева частина, кований низ), укорочений F (ковані верх і низ)
Підбираюче мотовило, 5 або 6 граблин, 2 частини (здвоєне), перекидна конструкція, ексцентриковий контроль положення пальців / Гідравлічний 
/ 0 - 67 об/хв, залежить від моделі комбайна / довжина 279 мм, стійкий до зношування пластик, відстань між пальцями 152 мм
Ширина 1057 мм, маса 680.4 г, полотно з гумовим покриттям, з V-подібними направляючими з двох сторін, з ущільненням на провідній 
кромці / На комбайновій жатці 0 - 194 м / хв / Механічне переміщення дек, ширина вікна 1539 мм –1948 мм
Поздовжній верхній шнек, стабілізуючі колеса та інші опціональні комплекти

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПОЛОТНЯНОЇ ЖАТКИ СЕРІЇ D1

*  Маса зазначена приблизно і може змінюватися в залежності від конфігурації жатки. За більш детальною інформацією звертайтесь до дилера.  
Маса включає модуль FM100. Маса FM100 приблизно 1030 кг; це значення змінюється в залежності від моделі комбайна.
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Торгові марки продуктів є зареєстрованими марками їх відповідних виробників та / або дистриб'юторів. Специфікації та опції можуть бути змінено без попереднього повідомлення.
Кількість продукції та технологічна наповненість можуть бути обумовлені наявністю на складі виробника. Представлені товари можуть містити доступні опції.  
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