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Technické parametry VECTOR 425
Žací stůl
Žací stůl  Power Stream1 �

Pracovní záběr (m) 5/6/7/9
Záber zberača PickUp (m) 3.4/4.3
Náhon kosy – planetový pohon �

Žací stůl �

Počet zdvihů kosy (zdvih/min.)  1 180
Systém kopírovaní  Level Glide2 �

Zvedače klasů �

Podvozek pod žací stůl �

Automatická hubice pro připojení podvozku pod žací stůl �

Šikmý dopravník
Šikmý dopravník Řetězový s příčkami
Hydraulická rýchloupínacia spojka multicoupler �

Mláticí ústrojí
Šířka mlátícího bubnu (mm)    1 200
Průměr mlátícího bubnu (mm)      800
Otáčky mlátícího bubnu (ot./min.)       335–1 050
Řetězový reduktor otáček bubnu �

Otáčky bubnu s použitím reduktoru (ot/min)  250–450
Úhel opásání mláticího koše (°)       130
Plocha mlátícího ústrojí (m²) 1.10
Nastavení mláticí mezery              Elektromotorem z kabiny
Zařízení Jam Control3 �

Počet vytřasadel (ks)  4
Plocha vytřasadel (m²)  5.00
Plocha sít (m²) 3.59
Otáčky ventilátoru (ot/min) 340–1 185
Zvláštní zařízení na druhý výmlatu   �

Zásobník a vyprazdňování
Objem zásobníku (l) 6 000
Rychlost vyprazdňování - minimálně (l / s)       50
Výška vyprázdňování (mm)   3 500
Drtič slámy Drticí zařízení s deflektory
Kabina
Komfort kabina II4 �

Adviser III5informační systém �

Převodovka
Typ převodovky Hydraulický GST-112
Transportní rychlost (km/h) 0–25
Pneumatiky přední  28LR26
Pneumatiky zadní  18,4R24
Světlá výška (mm) 370
Poloměr otáčení (mm)  8 900
Motor
Výrobce / Typ Cummins/QSB 6.7 (Stage IV)
Jmenovitý výkon, (kW/PS) 168 (228)
Objem palivové nádrže (lit.) 540
Kontrolní systém spotřeby paliva �

Kompresor �

Rozměry a hmotnost
Délka/šířka/výška (bez žacího stolu při přepravě), (mm) 8 557/3 560/4 015
Hmotnost (základní model s drtičem, bez žacího stolu, bez paliva), (kg)   11 390 ± 340

� – standardní výbava    � – za příplatek
1 Power Stream – univerzální žací stůl s větší horizontální plochou,

s hydraulicky poháněným přiháněčem, ovládání zpátečné-
ho chodu žacích častí z kabiny, synchronizace rychlostí 
přiháněče s rýchlostí pojezdu kombajnu.

2 Level Glide – podélné a příčné kopírování terénu pomocí
pružinových polštářů.

3 Jam control – zariadenie chrániace mlátiace ústrojenstvo pred jeho
zapchaním.

4 4. Komfort kabína  II –odpružená silentbloky, přetlaková, dvousedačková kabina
s audio systémem, zesílená izolace kabiny, s klimatizací,
topením a chladicím boxem.

5 Adviser III – informační systém s 10 palcovým LCD displejem a
systém rozpoznávání hlasových povelů, vyvinutý nařešení 
situačních informací na diagnostiku.

Rostselmash soustavně inovuje své výrobky a proto si vyhrazuje právo na změny 
v konstrukci stroje bez předchozího oznámení.
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Obilní kombajn VECTOR 425

5. Žací stůl  „Power Stream”

1. Prodloužený 2. Motor Cummins 228 hp
šikmý dopravník

3. 800 mm mlátící buben a konvencionální systém        4. Efektivní čistící systém vytřásadel

7. Velký zásobník zrna 6 000 L

 6. Zvláštní domlacecí ústrojí 8. Komfortní kabina II s palubním počítačem 9. Nový drtič slámy – rozmetadlo 10. Jednoduchý servis a údržba Adviser III

Power Stream žací stůl garantuje vyšší výkonnost při co nejmenších 
ztrátách. Toto žací ústrojí minimalizuje ztráty a zajišťuje plynulé       
dávkování hmoty i při ztížených podmínkách sklizně.
Hydraulický pohon přiháněče, otáčky jsou automaticky
synchronizovány s pojezdovou rychlostí kombajnu.

Kombajn VECTOR je agregovaný s 6 válcovým turbo - dieselovým 
motorem Cummins QSB 6.7 (Stage IV), objem válců 6.7 L, 228 hp 
(168 kW při 2 000 RPM). Obsluha může jednoduše nastavovat
otáčky pomocí tlačítka umístěného
na kontrolním panelu. Navýšení
kroutícího momentu je až 20%.
Elektronika motoru ovládá její funkce a
dodává potřebné palivo odpovídající
váze kombajnu a potřebám kombajnu
(Tím je zajištěna minimální
spotřeba paliva). Spotřeba paliva
je snížena o 3% ve srovnání s motorem
Stage IIIB.

Nový, prodloužený šikmý dopravník
má několik výhod, mezi které patří lepší 
výhled na žací ústrojí, jednodušší provoz 
při sklizni kultur pěstovaných v řádku, 
bez použití vkládacího válce, s možností 
práce víceřádkové adaptéry (například 
8- řádkový kukuřičný adaptér)
Hydraulický multicoupler umožňuje 
rychlou a jednoduchou montáž
adaptéru.

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. Horní
síta jsou vybaveny technologií "waiving". Toto
patentované řešení poskytuje rovnoměrnější dis-
tribuci toku vzduchu a předejde lepení OSTÍ
na sítech. Čisticí systém je vybaven 6 sekčním 
ventilátorem. Rychlost ventilátoru je ovládána
z kabiny a otáčky jsou indikovány na kontrolním 
panelu.

800 mm mláticí buben (největší na světě) a obrovský separační koš, 
znásobený čtyřmi (sedm stupňovými) vytřásadly zajišťuje maximální 
separaci různých
kultur. Zvláštní zařízení
na druhý výmlatu se postará
o minimalizaci ztrát.
speciální provedení
stupňovitých vytřasadel
zajišťuje maximální
separaci pomocí
jedinečného tvaru.

Drtič a separační systém kombajnu VECTOR nepoškozuje slámu.
Sláma může být drcená a rozhazování nebo ukládána do řádků.
Integrované usměrňovače zajišťují důkladné drcení slámy a rovnoměrné roz-
hazování v šířce adaptéru,
podobně jako je to u rozmetadla
hnojiv. Nože odolné opotřebení jsou
vybavené s funkcí samoostření.

Kompresor se zásobníkem 110 L zajišťuje množství vzduchu pro 
každodenní údržbu, zejména při práci na poli, kde není servisní zá-
zemí k dispozici. Ke snížení doby údržby může být vybaven kom-
bajn centrálním mazáním,
které obsluhuje více než 30
mazacích bodů.

Nezávislé rotující domlacecí ústrojí vylepšuje efektivitu výmlatu a 
snižuje zatížení hlavního mlátícího bubnu. Takovým způsobem
zajišťuje vysokou účinnost procesu.

Velmi rychlé vyprazdňování, za max. 2 minuty. Pro případ vyprazd-
ňování mokrého obilí je zásobník instalován hydropulzátorom, aby 
se předešlo k ucpání vyprazdňování obilí.

Kombajny jsou vybaveny komfortní kabinou II, které byly navrhované pro
vysoké nároky a dlouhé pracovní dny.
Velké skleněné panoramatické plochy vytvářejí optimální výhled na žací stůl při 
práci.
Standardní sedačka,
klimatizace a ochranné
rolety proti slunci slouží pro
komfort obsluhy.
Informační systém Adviser
III s hlasovou signalizací
stavů jsou hlavní elementy
pro vysokou výkonnost.
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