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NOVA – je ideální kombinací výkonu, rozumné ceny a nízkých provozních nákladů. Poskytuje řešení pro menší ze-
mědělská družstva a pro farmáře. Kompaktnost a obratnost kombajnu jsou nezbytné při efektivní provozu na 
menších polích se složitými obrysy. Moderní design a racionální konfigurace

komponentů kombajnu poskytují požadovaný výkon a ověřenou rovnováhu poměru kvality a ceny. NOVA Kompaktní
a víceúčelový Kombajn

●  standardní výbava ○  za příplatek
1 Power Stream — univerzální žací stul s priháněčem s zvýšenou     

horizontální plochou, hydraulickým pohonem prihaněčem, z kabiny
ovládatelným reverzem a synchronizací přiháněčem s rýchlostí poho-
nu.
2 Comfort Cab i—Silentbloky odpružená, přetlaková, dvousedačková
kabina, s audio systémem, zesílnená izolace kabiny, s klimatizácí,
topením a chladícím boxem.
3 Adviser II  Elektronický informační systém s LCD displejem, se
systémem rozpoznáváním hlasu obsluhy, jako i signalizaci okamžitých
hodnot práce kombajnu.
ROSTSELMASH neustále rozvíjí svoje produkty, a proto si společnost
vyhrazuje právo na změny ve specifikaci nebo konstrukci stroje a to
bez předešlého oznámení.

Žací stůl

Žací stůl Power Stream1 ●

Pracovní záběr (m) 4.0/5.0/6.0

Kosa ●

Kosa – planetový pohon ●

Počet zdvihů kosy (zdvih/min.) 1 140

Float Stream 500 adaptér na sóju ○

Kukuřčný adaptér Argus 470 ○

Sluečnicový adaptér Falcon 670 ○

PickUp Swa Pick 340 ○

Zdvihače klasů   ○

Podvozek pod žací val ○

Šikmý dopravník

Typ Řetězoví s příčkami 

Contour kopírovací systém ●

Hydraulická rychloupínacia spojka multicoupler ●

Mláticí ústrojí

Typ mláticího ústrojí Bubnové s předním
podávacím valcem

Průměr mláticího bubnu (mm)    600

Šířka mláticího bubnu    (mm) 1 185

Úhel opásání mláticího koše (°)       154

Plocha mláticího ústrojí  (m²)                0.93

Otáčky mláticího bubnu (s redukční pře-
vodovkou) (ot./min.)

400 po 1 190
(290 – voliteľné)

Redukční převodovka ○

Nastaveni mláticí mezery
(mechanicky s kabiny) 

●

Lapač kamenů   ●

Systém vytřásadel

Počet vytřásadel   (ks) 4

Déka sekce vytřásadel     (mm) 3 600

Plocha vytřásadel (m²) 4.3

Čistící systém

Typ Dvoujstupňový
Plocha sít (m²) 3.59

Otáčky ventilátoru (ot./min.) 250 - 1 200

Typ domlacovače ět na mláticí buben Zp

Zásobník

Objem zásobníku (lit.) 4 500  

Rychlost vyprazdňování (l/s)     50

Délka vyprazdňování dopravníku (m)       5.00

Výška vyprazdňování (m)   4.00

Otvor na vzorky ●

Snímač plnění  ●

Zpracování slámy

Rychlost drtiče (ot./min.) 3 000

Převodovka redukce drtiče  ○

Počet nožů (ks) 45

Řádkovač ●

Kabina

Komfort Cab2 ●

Adviser II3 informační systém  ●

Podvozek

Převodovka hydrostatická

Počet převodových stupňů    3

Přední pneumatiky (mm)  3 700

Zadní pneumatiky (mm) 2 540

Světlá výška (mm) 500     

Poloměr otáčení (mm)   7 500

Typ zadních pneumatik 21.3 - 26

Typ předních pneumatik 13.6 - 20

Motor

Výrobce Cummins QSB 4.5
(Stage IV)

Objem valců, uložení, počet valců       4.5 L 4

Jmenovitý výkon (2 200 RPM) (kW/h.p.) 129 / 175    

Objem palivové nádrže (lit.) (AdBlue) 510 (57)     

Monitorovací systém spotřeby PHM ●

Kompresor vzduchu ○

Rozměry a hmotnost

Délka/šířka/výška (mm)
( v přepravním  stavu) 8 060 / 3 360 / 3 960

Hmotnost kombajnu (v standardním sestavě ,s
drtičem, bez žacího stolu s prázdnou palivovou
nádrží) (kg)

9 800

Technické parametry NOVA
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NOVA Kompaktní a víceúčelový kombajn

1. Žací stůl Power Stream
S nižšími ztrátami a optimálním podáváním 
sklizeného materiálu zajišťuje Power Stream 
vyšší výkonnost. Praxe ukázala, že díky své-
ráznému řezacímu ústrojí a planetové 
převodovce snižuje ztráty obilí, zaručuje stále 
a plynulé podávání materiálu bez ohledu na 
provozní podmínky.
Hydraulický pohon přiháněče se automaticky 
synchronizuje tak, aby odpovídal pracovní 
rychlosti stroje. Hydraulické připojení
jedinou MULTI hlavicí, je volitelná výbava.

5. Efektivní čistící systém
K dosažení jedinečných výsledků se používá
dvoustupňový systém čištění. Velká vzdálenost mezi
prsty sítového nástavce a horním sítem podstatně zlepšuje 
hlavní proces čištění. Celková plocha sít je 3,59 m², čímž se
vyznamenal v kategorií kombajnů třídy 3. Čisticí systém
je vybaven 6 sekčním ventilátorem. Rychlost ventilátoru je 
ovládána z kabiny a otáčky jsou indikovány na kontrolním 
panelu.

6. Vysoce výkonný systém vytřasadel s 
velkou separační plochou
Účinné 4 stupňové vytřásadla s ideální délkou
sekcí zajišťují optimální separaci
hmoty. Sklon jednotlivých sekcí
vytřasadel, je předurčen
k maximalizaci separace
při daném toku slámy.

7. Kabina Comfort Cab s Adviser II
palubním počítačem
Kombajny NOVA jsou vybaveny s kabinou Comfort Cab.
Ve standardní výbavě je klimatizace a topení. Budete si užívat po-
hodlí, což ve skutečnosti ovlivní váš výkon, abyste svou práci vyko-
návali lépe, výkonnější, bez stresu a menší únavy. Adviser II 
palubní počítač soustavně monitoruje proces výmlatu a všechny 
důležité funkce obilného kombajnu. umožňuje sledování
stability procesů, čímž předchází selhání, jednotlivých částí stroje.

8. Velký zásobník zrna 4 500 L
Kapacita zásobníku zrna je optimalizována pro tuto třídu stroje. Vysoko-
rychlostní vyprazdňování zásobníku je za méně než 2 minuty. Nastavi-
telný posuvník v zásobníku zrna určuje rychlost vyprazdňování
v závislosti na typu sklizené plodiny a vlhkosti. Výška vyprazdňování je 4 
m, aby bylo možné použití různých přepravních prostředků. 
Vyprazdňovací dopravník je ovládán z kabiny.

9. Spolehlivý drtič / rozmetadlo
Klasický mláticí a čistící systém NOVA šetří slámu. Podle 
potřeby může být sláma drcená a rozhazování nebo uklá-
dána do řádků. Drtič může být vypnut za minutu.

10. Jednoduchý servis a  údržba
Kompresor se zásobníkem 110 L (v základní výbavě 
modelu pohon 4WD) zajišťuje množství vzduchu pro 
každodenní údržbu, zejména při práci na poli, kde není 
servisní zázemí k dispozici.

2. Lepší viditelnost s novým 
šikmým dopravníkem
 «Šikmák» s řetězovým dopravníkem,
podává materiál rychle a rovnoměrně
k mlátícímu ústrojí. Má kontrolní poklopy 
umožňující snadnou revizi stavu a snadnou 
údržbu. Lapač kamenů před mláticím 
bubnem zabraňuje posunu kamenů do mlá-
ticí části. Funkce reverse pomůže při ná-
ročných provozních podmínkách.

4. Vysoko výkonný a úsporný 
motor
Kombajn je agregovaný se 4 válcovým 
moderním turbo - dieselovým motorem 
Cummins, 175 h.p. (129 kW při 2 200
RPM). Navýšení točivého momentu
je až 20%. Elektronika motoru ovládá
její funkce a dodává potřebné palivo odpoví-
dající aktuální váze kombajnu. Tím je zajiště-
na minimální spotřeba
paliva.

3. Unikátní mláticí / separační 
systém
Klasický, jedno bubnový mláticí systém pracuje
s minimálním poškozením zrna a má poměrně 
jednoduchou konstrukci. Unikátní dvojsekčné 
mláticí ústrojí s velkou mláticí a separační plochou 
velikosti 0,93 m², patří k výjimečným v této vý-
konnostní kategorii kombajnů. Zajišťuje vysokou 
výkonnost stroje.
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