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Performanța utilajelor de recoltare din seria D1 & FD1

PERFORMANȚA UTILAJELOR DE RECOLTARE DIN SERIA D1 & FD1
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Modul de flotor FM100

Următorul nivel al performanței incredibile a utilajelor de recoltare
Cele mai multe dispozitive de recoltare pentru combină se comportă bine în condiții de recoltare perfecte,  
dar când a fost ultima dată când ați obținut condiții perfecte? Utilajele de recoltare FlexDraper® de la  
MacDon sunt concepute pentru a maximiza productivitatea în cele mai dificile situații de recoltare,  
de la sistemul nostru de  plutire activă care ne păstrează utilajele la sol, la performanțele remarcabile  
ale tamburului nostru. Disponibile în dimensiuni de până la 13,7 m, utilajele de recoltare pentru combine  
de la MacDon sunt construite corespunzător pentru a oferi performanțe de recoltare fără motive de  
îngrijorare cu orice recoltă, în orice fel, în orice condiții și pe orice combină.

A SISTEM DE PLUTIRE ACTIVĂ 
Sistemul de plutire activă de la MacDon reacționează imediat la modificarea condițiilor solului. Acest răspuns 
imediat al flotorului înseamnă că puteți tăia extrem de aproape de sol fără a împinge solul.  Două seturi de 
arcuri elicoidale pe modulul de plutire FM100 sprijină până la 97% din greutatea utilajului de recoltare.  
Răspunsul imediat al flotorului asigură 4,8 grade de plutire in lateral și 178 mm de plutire pe verticală 
indiferent de compartimentul de alimentare al combinei.  Sistemul de plutire activă MacDon menține utilajele 
de recoltare la sol pentru o tăiere curată și uniformă de fiecare dată.

INTERSCHIMBABILITATEA COMBINEI 
Datorită FM100, utilajele de recoltare de la MacDon sunt concepute să 
se potrivească tuturor combinelor de mărci importante cu un pachet 
ușor de instalat. Această compatibilitate cu mai multe mărci înseamnă 
că investiția dvs. își va menține valoarea până când este timpul să vă 
actualizați utilajul de recoltare.

PLUTIRE LATERALĂ ȘI VERTICALĂ
Dimensiunea utilajului Plutire laterală (1) Plutire verticală (2)

9,1 m  @ 4,8° = 411 mm  178 mm 

10,7 m  @ 4,8° = 505 mm  178 mm 

12,2 m  @ 4,8° = 549 mm  178 mm 

13,7 m  @ 4,8° = 617 mm  178 mm 

A
Răspunsul imediat 

al flotorului
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FLUXUL RECOLTEI ACTIVE 
Trecerea de la o platformă tradițională cu burghiu la un utilaj MacDon  
crește productivitatea în timpul recoltării.  Fluxul recoltei active de la MacDon 
plasează cu ușurință culturile pe utilajele de recoltare laterale cu spicul înainte  
și le deplasează ușor pe dispozitivul de alimentare, unde sunt introduse în 
compartimentul de alimentare al combinei. Alimentarea cu spicul înainte 
promovează eficiența maximă a combinei prin economisirea combustibilului, 
îmbunătățirea acțiunii de treierat, crearea unei distribuții mai bune a paielor și 
permiterea unei recolte mai productive în general.  Deoarece această metodă  
de recoltare este mai eficientă în condiții de umezeală și umiditate, puteți începe 
mai devreme și puteți lucra mai târziu spre seară.

B

D PERFORMANȚĂ UIMITOARE A TAMBURULUI 
Spre deosebire de alte dispozitive, mișcarea tamburului de 
mare capacitate ridică și așează ușor culturile pe utilajele 
de recoltare. Tamburul este prevăzut cu o cameră cu 
formă unică, care le permite degetelor să treacă pe sub 
culturile aplecate și să le ridice înainte să le secere.  
Împreună cu sistemul de reglare a înclinației utilajului de 
recoltare, care înclină hidraulic cuțitul de pe cabină și 
asigură poziționarea longitudinală a tamburului, utilajele 
noastre pot reduce sau pot elimina complet necesitatea 
de ridicare a culturilor. 

FLUXUL RECOLTEI

PERFORMANȚA UTILAJELOR DE RECOLTARE DIN SERIA D1 & FD1

FLUXUL RECOLTEI

Utilajele de recoltare laterale 
cu lățime de 1057 mm

Utilajele de recoltare de alimentare 
cu lățime de 2000 mm

Introducerea recoltei cu spicul înainte în combină 

C ALIMENTARE OPTIMIZATĂ PENTRU O CAPACITATE IMPORTANTĂ 
Tamburul retractabil (RTD) al FM100 a fost proiectat să maximizeze 
alimentarea recoltelor. Timpul reglabil al dinților și extinderea dinților lungi 
(154 mm)  determină în mod agresiv un volum mai mare al recoltei.  Lățimea 
recoltelor alimentate poate fi adaptată pentru a se potrivi cu 
compartimentele specifice de alimentare ale combinei.

D
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E

CONTROL ÎN MIȘCARE   
Controlul automat al înălțimii utilajului de recoltare îi permite operatorului să aleagă 
presiunea la sol, înălțimea de tăiere și înclinația utilajului, chiar de pe scaunul 
operatorului. Atunci când este utilizat împreună cu roțile stabilizatoare opționale, 
permite o înălțime automată de tăiere de 30-560 mm. 

F

SOLUȚIE DE RECOLTARE A MAI MULTOR CULTURI 
Utilajele de recoltare din seria D1 și FD1 de la MacDon sunt adevărate utilaje 
pentru mai multe culturi care pot prelua cerealele, semințele oleaginoase, fasolea 
- aproape orice recoltă în orice stare.  Utilajul de recoltare FlexDraper® FD1 
comută cu ușurință de la modul flexibil la cel cu cadru solid cu ajutorul acționării 
rapide a unei pârghii, asigurându-vă flexibilitatea de a trece de la o recoltă la alta. 
Orice cultură, orice condiție, utilajele MacDon reprezintă ultima actualizare a 
performanței pentru combina dvs.

G O SECERARE EXACTĂ COMPLETĂ 
Designul barelor de tăiere cu profil redus, în formă de C, brevetat de MacDon 
permite tăierea la nivelul solului pentru cea mai consistentă secerare a câmpurilor. 
Dispunând de un mecanism de acționare a cuțitului de mare capacitate și un sistem 
de reglare a unghiului cuțitului din cabină, acest sistem de tăiere vă permite să vă 
adaptați oricăror condiții de recoltare. Suprafața ultra-netedă îndreptată spre sol a 
barei noastre de tăiere ajută ca utilajele să se alinieze de-a lungul solului pentru o 
tăiere netedă de fiecare dată.

BURGHIU TRANSVERSAL SUPERIOR IN CAZUL UNEI  LĂȚIMI MAXIME A UTILAJULUI   
Burghiul transversal superior opțional este atașat în fața tubului din spate și execută 
lățimea totală a utilajului, pe dimensiuni cuprinse între 7,6 m și 12,2 m.  Burghiul 
transversal superior ajută la mutarea culturilor grele, pline de tufișuri, de volum mare, 
cum ar fi rapița și mazărea, în centrul utilajului pentru o alimentare în trepte. 

H

PERFORMANȚA UTILAJELOR DE RECOLTARE DIN SERIA D1 & FD1

F

H

G

E

6°6°6°

Înălțimea de tăiere fără saboți de 
frână de 30-55 mm  

Înălțimea de tăiere cu saboți de 
frână de 40-140 mm 

Înălțimea de tăiere cu roți 
stabilizatoare de 120-560 mm  
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Utilajele FlexDraper® seria FD1

DISPOZITIVELE PENTRU COMBINE FLEXDRAPER® FD1 
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Urmărirea solului ca niciodată înainte
Dispunând de tehnologia flexibila de plutire MacDon, utilajele FlexDrapers din Seria FD1 continuă să promoveze inovația de recoltare.  
Avantajul de flexibilitate provine dintr-o relație fixă între tambur și bara de tăiere, care menține un mic spațiu între degetele tamburului 
și bara de tăiere, în timp ce sistemul de plutire activă permite un răspuns instantaneu în ceea ce privește plutirea pe laterală si verticală 
pe terenul în urcare și coborâre și neuniform. Rezultatul tehnologiei noastre flexibile de plutire este o alimentare usoara și consistentă, 
cu spicul înainte, care crește semnificativ productivitatea combinei.  

RELAȚIA STRÂNSĂ DINTRE TAMBUR ȘI BARA DE TĂIERE 
Utilajul  FlexDraper® FD1 de la MacDon prezintă o relație 
fixă între tambur și bara de tăiere. Un mic decalaj între 
degetele tamburului și bara de tăiere este menținut în 
permanență, chiar și la flexibilitate extremă. Acest mic 
decalaj asigură o alimentare lină și consistentă, cu spicul 
înainte, a culturilor pe întreaga lățime a utilajului 
FlexDraper®.

SISTEM DE PLUTIRE ACTIVĂ 
Sistemul de plutire activă de la MacDon reacționează imediat la modificarea 
condițiilor solului. Acest răspuns imediat al flotorului înseamnă că puteți tăia extrem 
de aproape de sol fără a împinge solul.  Două seturi de arcuri 
elicoidale pe modulul de plutire FM100 sprijină până la 97% 
din greutatea utilajului de recoltare.  Răspunsul imediat al 
flotorului furnizează 4,8 grade de plutire laterală și 178 
mm de plutire verticală indiferent de compartimentul de 
alimentare al combinei.  Sistemul de flotare activă 
MacDon menține utilajele noastre la sol pentru o tăiere 
curată și uniformă de fiecare dată.

PERFORMANȚA TAMBURULUI 
Spre deosebire de alte dispozitive, mișcarea tamburului de 
mare capacitate ridică și așează ușor culturile pe utilajele de 
recoltare. Tamburul este prevăzut cu o cameră cu formă 
unică, care le permite degetelor să treacă pe sub culturile 
aplecate și să le ridice înainte să le secere.  Împreună cu 
sistemul de reglare a înclinației utilajului, care înclină 
hidraulic cuțitul de pe cabină și asigură poziționarea 
longitudinală a tamburului, utilajele noastre pot fi reglate 
pentru cele mai dure provocări de recoltare. 

MONITORIZAREA SOLULUI 
 Utilajul ede recoltar FlexDraper® FD1 de la MacDon este un utilaj flexibil plutitor, 
cu trei secțiuni, cu un tambur divizat. Acesta permite ca întregul cadru al utilajului, 
bara de tăiere și tamburul să urmeze conturul solului ca unitate, curbându-se până 
la 245 mm la oricare din capete, menținând relația strânsă dintre tambur și bara de 
tăiere. Acest design unic în trei secțiuni îi permite utilajului de recoltare 
FlexDraper® FD1 să asigure o alimentare lină, consistentă, cu spicul înainte, chiar 
și la flexibilitate extremă.

C

B

D

FLUXUL RECOLTEI
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SPECIFICAȚII

Dimensiune
Greutate* Dispozitiv de acționare a cuțitelor 
simple cu FM100
Greutate* Dispozitiv de acționare a cuțitelor 
duble cu FM100

Cuțit: Tip / Dispozitiv de acționare / Viteză

Tipuri de apărătoare disponibile
Tambur: Tip / Dispozitiv de acționare / Viteză / 
Degete
Transportor: Tip / Dispozitiv de acționare / 
Viteză / Livrare 
Opțiuni de utilizare pe câmp

7,6 m 9,1 m 10,7 m 12,2 m 13,7 m
2510 kg 3000 kg 3150 kg - -
 
- - - 3498 kg 3616 kg

Cuțit simplu sau dublu (în funcție de mărime și de aplicație) / Hidraulic, baie de ulei închisă cu design MacDon, Cutie de mișcare oscilatorie / Combină cu cuțit simplu 1050 la 
1400 SPM, combină cu cuțit dublu 1100 la 1700 SPM (viteza variază în funcție de mărimea utilajului, viteza mai rapidă a cuțitelor pe utilajele mici sau utilajele cu cuțite duble)
Tratare termică dublă în puncte, ștuț SM (suport metalic, apărătoare inferioară forjată), ștuț F (parte superioară și inferioară forjată)
Tambur de captare, 5 sau 6 bat, din 2 piese (dublu) sau simplu, cu design de rotire, control al degetelor pe camera/hidraulic/combină de la 0 la 67 RPM  
(variază în funcție de modelul combinei) / HD plastic, cu o distanță de 152 mm, lungime de 279 mm
Utilaje de recoltare cu înveliș din cauciuc cu lățime de 1057 mm, greutate de 680,4 g, ghidaj dublu V cu monitorizare, etanșare integrală pe capota/  
combină de la 0 la 464 m/min / schimbare platformă mecanică, lățimea de deschidere de 1539 mm la 1948 mm
Burghiu transversal superior, roți stabilizatoare și alte kituri de opțiuni de specialitate

SPECIFICAȚIILE UTILAJULUI DE RECOLTARE D1 

* Toate greutățile menționate sunt aproximative și vor varia în funcție de configurația utilajului. Întrebați distribuitorul despre evaluările combinei.  
Greutatea include adaptorul combinei CA25. Adaptorul combinei FM100 cântărește aproximativ 1030 kg; acest număr variază în funcție de modelul combinei.

SPECIFICAȚIILE UTILAJULUI FLEXDRAPER® FD1  
Dimensiune
Greutate* Dispozitiv de acționare a cuțitelor simple cu FM100
Greutate* Dispozitiv de acționare a cuțitelor duble cu FM100

Cuțit: Tip / Dispozitiv de acționare / Viteză / Apărătoare

 
Tambur: Tip / Dispozitiv de acționare / Viteză / Degete
 
Transportor: Tip / Dispozitiv de acționare / Viteză
 
Specificații standard
 
Opțiuni de utilizare pe câmp

9,1 m 10,7 m 12,2 m 13,7 m
3160 kg 3364 kg - -
- - 3676 kg 3884 kg

Cuțit simplu sau dublu/hidraulic, baie de ulei încorporată cu design MacDon, CUTIE DE MIȘCARE OSCILATORIE / 1050 până la 1400 SPM, 
variază în funcție de mărimea utilajului/ profil cu tratare termică dublă, puternic, rezistent la nămol 
Tambur de captare, din 2 piese (dublu), cu design de rotire, control al degetelor pe camă/hidraulic de la 0 la 67 RPM variază în funcție de 
modelul combinei / lungime de 279 mm, plastic HD rezistent la uzură, cu o distanță de 102 mm
Utilaje de recoltare cu invelis din cauciuc, cu lățime de 1057 mm, cu greutate de 680,4 g, reversibile, ghidaj dublu V cu monitorizare, etanșare 
integrală pe capota/ hidraulică / 0 până la 636 m/ min (în funcție de modelul combinei)
Adaptoare pentru cele mai multe modele de combine actuale, dispozitiv de poziționare a tamburului hidraulic longitudinal, înclinare hidraulică a 
utilajului, plăcuțe de uzură din poliester pentru bara de tăiere, înălțime automată a utilajului cu unghiul utilajului și indicatoare de presiune la sol
Burghiu transversal superior, roți stabilizatoare și alte kituri de opțiuni de specialitate

* Toate greutățile menționate sunt aproximative și vor varia în funcție de configurația utilajului. Întrebați distribuitorul despre evaluările combinei.  
Greutatea include adaptorul combinei CA25. Adaptorul combinei FM100 cântărește aproximativ 1030 kg; acest număr variază în funcție de modelul combinei.

Utilaj central
Lățime 2000 mm

Utilajul de recoltare de alimentare din material din poliester acoperit cu cauciuc, cu auto-monitorizare, cu acționare hidraulică (reversibilă) 
burghiu plutitor, cu acționare mecanică (reversibilă), degete retractabile detașabile cu retractare completă la mersul cu spatele
107-122 m/min (350 - 400 m/min)

Dimensiune 
Greutate
Tip 

Viteză
Plutirea dispozitivului: Tip / Interval vertical /  
Interval lateral (înclinație)

Se adaptează majorității modelelor actuale de combine.

Alimentarea burghiului
Lățime 1660 mm

 

185-206 RPM, variază în funcție de modelul combinei

Aproximativ 1030 kg, variază în funcție de modelul combinei 

Două perechi de arcuri elicoidale, reglare independentă, blocare pe durata transportului / 178 mm (7 ") / 4,8 grade

SPECIFICAȚIILE MODULUI DE FLOTARE FM100
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