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Du har i hendene brosjyren for Comia 2.0, som viser 

hele utvalget vårt. Vi anbefaler at du går gjennom 

den sammen med forhandleren og diskuterer de 

forskjellige mulighetene vi viser. Fordi innkjøp av en 

skurtresker er en stor investering for gårdsbruket, 

tar vi sikte på å være så klare som mulig i våre 

salgsargumenter. Spesielt ønsker vi å være klare om 

de økonomiske fordelene som kommer med det nye 

Comia 2.0-utvalget.

På denne siden kan du se Sampo-ideogram. 

Ideogrammene  brukes på sidene i denne brosjyren 

for å vise på en klar måte, hvilke fordeler du skaffer 

deg med de nye funksjonene på Comia. 

Med beste ønsker, markedsføringsteamet hos 

Sampo-Rosenlew.

Ergonomi

Pålitelighet

Komfort

Anvendelighet

Kostnadseffektivitet

Trygghet

Effektivitet

Stillhet

Produktivitet
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Comia har markedets bredeste førerhus, luftsete og komfort som 

standard. Det er mange ting som gjør en lang arbeidsdag med tresking 

til en herlig opplevelse. 

Ved å gjøre deg kjent med det nye førerhuset, vil du finne mange ting 

som gjør treskingen vellykket. Etter en lang arbeidsdag med tresking, vil 

du være i bedre stand til å ta deg av de andre oppgavene på gården, 

fordi det meste av innhøstingen er tilbragt i et fint miljø.

KOMFORT HAR SATT EN NY 
STANDARD
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En god arbeidsstilling er veldig viktig for helsen. Det var denne 

setningen som fikk oss til å designe armlenet, konsollen og kjørespaken 

i samarbeid med ergonomispesialister. Med én hånd kan du styre hele 

treskeprosessen, fra løfting av skjærebordet til justering av treskeverket. 

Gjennom ComVision II-berøringsskjermen kan du overvåke og justere 

skurtreskeren slik at den kan oppnå best mulige resultater.

GOD ERGONOMI GARANTERER 
BEDRE RESULTATER
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God sikt over skjærebordet gjennom den brede frontruten gjør treskingen 

enklere. For å opprettholde sikten når det blir mørkt, er førerhuset også 

utstyrt med åtte arbeidslys. Fordi tresking lager mye støv, er rengjøringen 

av frontruten på Comia gjort enklere med sikkerhetshåndtak og brede 

arbeidsplattformer. Ved kjøring på veien mellom gården og åkeren, 

er LED-kjørelysene alltid på. Begge seter i førerhuset er utstyrt med 

sikkerhetsbelter.  Disse egenskapene er din garanti for sikkerhet på 

veien.

SIKKERHETEN FØRST
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Det virker som tresking alltid må gjøres i en fei. Valg av riktig tidspunkt 

og effektiv tresking gir høyeste kvalitet på kornet som høstes. Kortere 

tømmetid betyr at det er mer tid for tresking. Alt dette betyr bedre 

økonomiske resultater for deg.

NYTT NIVÅ INNEN 
TØMMEHASTIGHET
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Ettersom skjærebreddene øker, har transport av skjærebordet på 

en tilhenger blitt standard. Det er vanlig at føreren arbeider med 

skurtreskeren alene. Dette gjør det viktig at kobling av bordet er enkelt 

og raskt. Kobling gjøres enkelt med en konisk tapp og en hydraulisk 

hurtigkopling.

ENKEL KOBLING AV 
SKJÆREBORDET
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EFFEKTIVITET OG KOMFORT
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SKJÆREBORD

Enkelt å kople til, anerkjent for sin geometri, og fullstendig hydraulisk i bruk. Dette er 

funksjoner og egenskaper som finnes i skurtreskere i Comia-serien. Nylon/plast-tindene på 

kamhaspelen, som har vist seg å være effektive, og hydraulisk reversering utgjør finishen på 

dette høyt funksjonelle skjærebordet.

Uansett om veksten er høy eller lav, kan Comia-skjærebordet, som er utviklet over mange 

år, håndtere det. Den optimale avstanden fra kniven til innmaterskruen sørger for uavbrutt 

innmating til maskinens loelevator. Avvatring er ekstra for C6- og C8-modellene. Avvatring 

er standard for C10- og C12-modellene.  Bredden på skjærebordet begynner på 3,9 meter 

og går helt opp til 6,9 meter.

FREMRAGENDE SKJÆREBORD
Skjærebordbredder 3,9 - 6,9m.

->  3,9m • 4,2m • 4,5m • 4,8m • 5,1m • 5,7m • 6,3m • 6,9m
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KNIV

Comia-serien bruker moderne påskrudde knivblader. Ved feil, 

kan du enkelt erstatte individuelle knivblader. Kniven drives 

av et wobbleboks-drev med remdrift. WB-drevet er så og si 

vedlikeholdsfritt.

INNMATNINGSSKRUE

Den store diameteren på innmaterskruen som brukes i Comia-

serien, eliminerer sammenfloking selv under de mest krevende 

forhold. For å oppnå jevn innmating, er antallet fingre økt i henhold 

til bordbredden. Når fingrene er spredt jevnt på tvers av hele 

skruen, vil selv ikke de største belastningene skape problemer. 

Innmatningsskruen er utstyrt med en slureclucth på remskiven.

KAMHASPEL

Comias tinner på kamhaspelen sikrer effektiv og skånsom 

innmating også ved innhøsting av legde. Dersom en tinne av 

plast knekker, for eksempel som følge av sammenstøt med 

stein, vil ikke treskeverket bli skadet på noen måte.

Justeringer av kamhaspel gjøres hydraulisk og 

kamhaspelautomatikk er standard på Comia-modellene. 

Med vertikal justering forover-bakover av kamhaspel, kan 

du enkelt plukke opp avlinger på skjærebordet, selv om de 

ligger flate.

LOELEVATOR

Loelevatoren er utstyrt med tre elevatorkjeder. På C10- 

og C12-modellene er elevatorens mateskinner delte for å 

sørge for jevn mating til slageren.  Betydningen av denne 

funksjonen er spesielt merkbar ved tresking av mais. 

Loelevatoren er utstyrt med store serviceluker. Serviceluken 

kan for eksempel fjernes fra den øvre akselen, noe som gjør 

rengjøring enklere. 

Den kraftfulle hydraulikkmotoren som driver reversering 

av skjærebordet, sitter på venstre side av loelevatoren. 

Kraftoverføringen til bordet gjøres via kraftuttaksakselen, 

som er enkel å kople til.
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TRESKEVERK

JEVN EFFEKTIVITET MED FORSLAGER 

Forslageren muliggjør høyere maskinkapasitet uten 

økt bredde på maskinen. Avhengig av forholdene, har 

C12 med forslager en kapasitetsøkning på opptil 20 % 

sammenlignet med et standard treskeverk med én slager. 

Forslageren jevner i betydelig grad ut materialflyten til 

hovedslageren, noe som gir mer effektiv tresking. Under 

optimale forhold skilles opp til 40 % av kornet ut på 

forslageren. Den resulterende jevnere treskeprosessen 

reduserer antall knekte korn betydelig.

Strukturen til forslagerbroen er patentert. Det som gjør 

den spesiell er det faktum at broen kan justeres separat. 

Justeringen gjøres enkelt fra førerhuset med en elektrisk 

motor. For å gi de beste resultatene, er broen under 

forslageren like nøyaktig som den under hovedslageren.

Den store, tunge og solide HD-slageren som brukes i 

Comia-serien gir en stabil svinghjulseffekt som sikrer en 

jevn rotasjon selv under de mest krevende forhold. Slageren 

med 8 raspestaver har en diameter på 500 mm. Bredden 

på treskeverket er 1110 mm på C6- og C8-modellene, og 

1330 mm på C10- og C12-modellene. Slagerflensen er 

laget av støpejern. Dette er en egenskap du ikke finner 

hos andre produsenter. Denne slageren kan godt kalles 

en ekstra solid HD-slager. På modell C10 og C12 er det til 

og med montert flenser bak raspestavene. Dette eliminerer 

muligheten for at slageren blir ubalansert ved omstart av 

maskinen etter tresking.

Det er to forskjellige typer broer. For tresking av korn, 

finnes en separat presis bro med tynne tråder. Universal-

bromodellen har tykkere tråder som er ment for tresking av 

mais, soya og solsikke.

CSP-halmrufser

Kornsåld

Halmtrommel

KornplateForslagerbro

Forslager

Slager

Bro

Agnesåld

Luftvifte Returelevator

Halmristere

EFFEKTIVT TRESKEVERK OG ALLSIDIGE JUSTERINGER

Comia C12 treskesystem.
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KORNPLATER

I Comia-serien  kan kornplatene enkelt fjernes for rengjøring. Dette 

er en funksjon som har vært standard på Sampo-skurtreskere i 

årevis. Kornplatene på C6- og C8-modellene er laget av forsinkede 

stålplater. 

Kornplatene i Comia C10 og C12 er laget 

av slitesterkt rustfritt stål.  Denne flaten 

av rustfritt stål har også lav friksjon, slik at 

det ikke samler seg smuss. Det finnes et 

spesialverktøy ombord til bruk for fjerning av 

platene, slik at de enkelt kan rengjøres på 

åkeren.

 VIFTE OG SÅLDHUS

Viften har stor diameter slik at den blåser effektivt mot såldhuset. 

Viftehastigheten kan enkelt justeres fra førerhuset. Viften er 

også utstyrt med en hendig forbiføringsluke, som kan åpnes 

hvis vifteeffektiviteten er redusert ved, for eksempel, tresking av 

gressfrø.

SÅLDHUS 

Agnsåldet er av den moderne lamellsåldtypen. På RV2-lamellsåldet 

er annenhver lamell bøyd litt ned. Dette forhindrer at halmstubb 

kommer inn i korntanken.

Kornsåldet er RV3-lamellsåld. Begge såldmodeller, RV2 og RV3, 

kan holdes 30 % mer åpne enn et vanlig såld uten at urent korn 

kommer inn i korntanken.

Såldene kan begge justeres hver for seg. Såldforlengelse er 

ekstrautstyr og kan ikke justeres på modell C6 og C8. Ekstrautstyret 

kan justeres på modell C10 og C12.

RETURSEPAREING

På modell C6 og C8 er retursyklusen blitt løst på venstre side ved 

å transportere massen via en adskilt skrue. Fordi retur har sin egen 

syklus, og treskes via en separat og effektiv enhet med  forrenser, 

kan belastningen på slageren reduseres. 

På modell C10 og C12 bringes returen ikke til treskeverket. I stedet 

tas det gjennom forrenser og føres forsiktig tilbake til kornplaten, 

nesten under broen. I stedet for den tradisjonelle mateskruen 

transporteres returen til forrenseren med en seksjonert elevator. 

På grunn av denne funksjonen er kornplaten i stand til å frakte 

materialet fra kornplatentil såldhuset på en kontrollert måte uten å 

påvirke luftstrømmen fra viften.

Kornplate

Luftvifte Såldkasse

Returtresking

Comia C12 treskesystem.
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CSP-HALMRUFSER

Hvis innhøsting gjøres under fuktige forhold eller avlingen er grønn, så er det nødvendig med halmrister 

som fungerer optimalt. CSP (sylinder separasjon)-halmrufseren fra Sampo-Rosenlew, sitter på oversiden 

av halmristerne og er utformet for å øke separasjonskapasiteten til risterne.

Effektiviteten til halmrufseren kan justeres på grunnlag av forskjellige sorter. De vanligste kornslagene 

treskes med grunnleggende innstillinger, men ved tresking av for eksempel oljevekster, kan det være lurt å 

justere vinkelen på tindene på halmrufseren. Vinkeljusteringen kan gjøres fra høyre side av skurtreskeren, 

under sidedekslet.

Under nord-europeiske innhøstingsforhold, så oppnår CSP-rufsetrommelen omtrent en 20 % 

effektivitetsøkning på halmristerne. CSP-halmrufser er tilgjengelig som 

ekstrautstyr for alle Comia-modeller.

HALMRISTERE

Sampo-Rosenlew-skurtreskere er kjent 

for sin utmerkede ytelse under selv 

de våteste nord-europeiske forhold. 

Under slike forhold er det nesten alltid 

halmristerne som bestemmer den 

faktiske effektiviteten til en skurtresker. 

På Comia er de uttrekkbare bunnene på 

halmristerne laget av rustfritt stål.

Comia C6 og C8 tilhører den såkalte fire-halmrister-klassen. De større Comia 

C10 og C12 tilhører klassen med fem halmristere. Det er imidlertid kjent at et 

ekstra par med halmristere øker effektiviteten. Det er grunnen til at Comia C6 

og C8 er utstyrt med fem halmristere. Comia C10 og C12 er utstyrt med seks 

halmristere.

HALMKUTTERE

Comia-serien bruker velkjente Rekord-halmkuttere. Ved innhøsting med et 

bredt skjærebord, vil man få en enorm halmmasse. Når halmen er kuttet,, er 

det viktig at den kuttes så liten som mulig og spres jevnt tilbake på jordet. 

Uavhengig av kultiveringsmetode, så er jevn og fin halmmasse alltid det som 

er mest gunstig. 

En roterende kutter, med en rotasjonshastighet på 3000 o/min er standard i 

Comia C6- og C8-modellene. Som ekstrautstyr kan du velge mellom to HS-

halmkutter modeller. Begge modeller roterer med en hastighet på 3800 o/min. 

En av disse kuttermodellene er en såkalt COMFORT-modell. Med en klaff i 

halmhuset kan du føre halmen enten til kutteren eller rett ned på bakken. 

Comia C10 og C12 er utstyrt med HS-halmkuttere. Rotorens store diameter 

og hastigheten på 3800 o/min gjør at de ikke har noen problemer med å hakke 

opp halmmassen. Hvis du skal presse halmen og ønsker å kople ut kutteren, 

er fremgangsmåten meget enkel. Du dreier ganske enkelt på et håndtak slik at 

en klaff plasseres foran på kutteren. Samtidig slås kutteren av med en bryter 

for bedre drivstofføkonomi.

Comia C12 treskesystem.
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AVARA-FØRERHUS

Romslig, ergonomisk og moderne. Tre ord som beskriver 

det nye førerhuset i Comia-serien med skurtreskere.

Dette er essensen av egenskapene våre kunder setter pris 

på i et skurtreskerførerhus. Et ergonomisk arbeidsmiljø 

betyr at du forblir årvåken gjennom en lang treskedag. Det 

nye, moderne utseendet, vidvinkelspeil og åtte arbeidslys 

setter prikken over i-en på dette mesterstykket.

Det nye Avara-førerhuset på Comia kombinerer alle disse 

egenskapene. Vi har modernisert hele brukermiljøet. 

Frontrute, rattstamme, sete, betjeningsorganer, 

luftsirkulasjon og berøringsskjerm. En lang dag med 

tresking betyr mange timer i førerhuset. De optimale og 

ergonomiske betjeningsorganene gjør at jobben blir trygg 

og at flere arbeidstimer er mulig for føreren. 
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AVARA –IKKE BARE PEN Å SE PÅ
Åtte arbeidslys, moderne LED-kjørelys og en bred frontrute. Det innvendige målet har vokst med 30 cm, slik at plassen 

blir enda bedre. At føreren skal ha god oversikt over skjærebordet er en av tingene som vi har tatt hensyn til i designen 

av det nye førerhuset. Sikten er forbedret med utformingen av A-stolpene og gulvet i førerhuset. Frontruten er forlenget 

under gulvet for å gi bedre sikt mot både skjærebordet og mateskruen.

Vedlikehold er gjort enklere med håndtak som føreren kan gripe når frontruten vaskes fra utsiden.

ET KVALITETSSETE LEGGER GRUNNLAGET FOR ERGONOMIEN

Et luftfjæret sete er standard i Avara-førerhuset. Sikkerhetsbelte for føreren er selvsagt. Setet kan enkelt justeres under en 

lang arbeidsdag. Hvis dette ikke er nok, kan du velge et sete med langsgående støtdemping og luftstyrt korsryggstøtte 

som ekstrautstyr.

Et ganske stort instruktørsete er også standard i Comia-utvalget. Det kan om ønskelig foldes sammen og vippes bort.

KONSOLL

Kjørespaken er bare én del av de gjennomtenkte betjeningsorganene i Comia-serien. Alle treskerelaterte aktiviteter, som 

brytere for treskeverket og skjærebordet, sitter på armlenet. Dessuten har konsollen 12V- og USB-støpsler. Et hendige 

oppbevaringsrom, for eksempel til en mobiltelefon, er integrert i konsollen.

BRUKERVENNLIGHET

Bare ved å sette deg ned i det nye førerhuset vil du merke deg mange hendige detaljer. En solskjerm som kan trekkes ned 

fra taket i førerhuset. Det er flere oppbevaringsrom enn før, blant annet et stort oppbevaringsrom under instruktørsetet. 

Det er også oppbevaringsrom under armlenekonsollen. En praktisk kjøler for mat og drikke er tilgjengelig som ekstrautstyr. 

Det er egne oppbevaringsrom for klær og viktige dokumenter.
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ETT HÅNDTAK FOR Å HÅNDTERE ALT

Alle mennesker er forskjellige og har hender av 

forskjellig størrelse. Dette var en utfordring for 

designen av det nye kjørehåndtaket.  Fordi alle 

viktige brytere sitter på håndtaket, må de være 

optimalt posisjonert. 45-gradersdesignen 

av håndtaket skiller seg fra den som brukes 

på andre håndtak på markedet. I denne 

posisjonen kan hånden hvile på toppen av 

håndtaket og likevel kunne styre forskjellige 

funksjoner. Det er oppnådd optimale resultater 

ved å få håndtaket designet av eksperter som 

kun fokuserer på ergonomi.  Det er virkelig 

et håndtak som passer til mange forskjellige 

hender.

ENHÅNDSSTYRING

De beste treskeresultatene oppnås når skurtreskeren 

er enkel å bruke. Styringskonsollen som er integrert 

i setet fungerer som nervesenteret i Avara-

førerhuset. ComVision II, en stor 12,3-tommers 

berøringsskjerm, en styringskonsoll og et kjørespak 

designet eksklusivt for Comia-utvalget.

Ut/inn tømmeskruen

Stubbhøyde 
1 og 2

Start/stopp 
tømmeskrue

Hastighetsregulering 
for kamhaspel

Heve og senke 
skjærebordet

Avvatring på 
skjærebordet

Flerfunksjonsbryter

Nødstopp Høydejustering 
av kamhaspel

Fremover/bakover 
kamhaspelRobust 

armlene 

ComVision II-skjerm

Betjening av treskeverk

Indikatorpanel

Kjørespak

Oppbevaringsrom

12 volt og 
USB-støpsler
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NY BRUKERVENNLIG BERØRINGSSKJERM

COMVISION II

12,3-tommersskjermen med sideforholdet 8:3 er markedets bredeste 

skurtreskerskjerm. Det er enkelt å styre berøringsskjermen med én hånd 

under tresking. Skjermen er delt inn i to skjermbilder, et statisk og et 

alternativt skjermbilde. Du kan velge det alternative skjermbildet selv, 

f.eks. turtallsovervåking eller ryggekamera.

Det er enkelt å justere skjermens visningsvinkel, siden festet har to 

kuleledd. Det blir enkelt å overvåke treskingen når du samtidig for 

eksempel kan overvåke kornspill, skjærebordets høyde, hastighet 

forover og varsellamper. Når det utløses en alarm, blir du varslet av 

ComVision II med et hurtigskjermbilde og lydalarm. Du kan også enkelt 

lese mulige feilkoder for motoren.

KJØRING PÅ VEI

Når du kjører skurtreskeren fra gården til åkeren, kan du sørge for at 

arbeidshydraulikken er deaktivert ved bruk av én enkelt bryter i førerhuset. 

Bryteren setter også ComVision II-skjermen i kjøremodus. Et speedometer 

vises på venstre side av skjermen. 

JUSTERING AV TRESKEVERKET

Ved å trykke på den høyre menyknappen på skjermen kan du skifte 

skjermbilde slik at du kan justere turtall for slageren og viften og dessuten 

treskerens justeringsområde. Hvis du har C8- eller C12-modellen med 

forslager, kan du også styre brojusteringer fra dette skjermbildet.

RYGGEKAMERA

Du kan velge å ha bildet fra ryggekameraet på høyre skjerm. Du kan 

også kople et annet kamera til ComVision, for eksempel et kamera 

som viser tilhengerfestet, for enklere feste av skjærebordsvogn. På 

skjerminnstillingene kan du velge om du ønsker at bildet skal vises 

automatisk på skjermen ved rygging.

VERDIVALG

Du kan velge tre forskjellige verdier som vises på den nedre menyen på 

ComVision. Ved å trykke på en av verdiene, f.eks. nødvendig motoreffekt, 

kan du bringe den opp på hovedskjermbildet. Det er mange verdier å 

velge mellom, i hovedsak knyttet til motorens funksjon. 

INNSTILLINGSMENYER OG LOGGER

Fra innstillingsmenyene kan du velge å vise mange forskjellige 

opplysninger på ComVision II. Der kan du se aktive og passive feilkoder, 

drivstofforbruk osv. Du kan også lese av visse sensorer. Som for eksempel 

høydesensoren til loelevatoren. På den måten kan du endre nullpunktet 

for skjærebordets høyde.
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KORNTANK

Comia-serien er utstyrt med store korntanker, fra 4400 liter helt opp til 7600 liter. De nye 

Comia-modellene har mange forbedringer i korntankene som øker effektiviteten. Effektivitet 

betyr bedre produktivitet.

Comia C6 og C8 har stor tanker på henholdsvis 4400 og 5400 liter. Tømmehastighet og 

-volum er økt fra forrige generasjon Comia-skurtreskere. Nå er tømmehastigheten 75 l/s, 

noe som er en økning på 50% fra forrige modell. 

En tømmehøyde på 4 meter er standard i de to modellene. Tømmingen kan nå enkelt gjøres 

i en tilhenger med høye karmer. Det lange tømmerøret kan enkelt svinges ved å trykke på 

en knapp i kjørespaken. Start og stopp av tømmeskruen betjenes i fra samme kjørespak.

Et stort vindu inn i korntanken gjør det enkelt å overvåke fyllingen.

Tankbelysningen er en kraftig LED-lampe. På den måten kan du overvåke 

kornkvaliteten også om natten. Tankens nivåsensor er koplet til ComVision II-

skjermen og sier ifra når tiden er inne for tømming.

KORNTANKEN ER MARKEDETS ENKLESTE Å RENGJØRE.

Dette er en egenskap som alle Sampo Rosenlew-førere har lært seg å sette 

pris på og derfor etterspør. Tankene på Comia C6 og C8 kan rengjøres på 

åkeren uten verktøy. 

Denne makeløse rengjøringsvennligheten er gjort mulig av den unike W-bunnen 

i korntanken. I denne enkle konstruksjonen er det to separate bunnskruer som 

mater korn til tømmeskruen. Begge bunnskruene kan fjernes fra tanken under 

feltforhold.

C10- og C12-modellene er utstyrt med et lukket tømmesystem. Dette betyr en 

tømmehastighet på 100 l/s. Røret kan tømmes i enhver stilling, noe som gjør 

det enklere å bruke tilhenger. Tømmerøret er meget langt og tømmehøyden er 

4,4 meter. Røret styres enkelt fra multifunksjons-kjørehåndtaket. 

Volmet til tankene er 6000 og 7600 liter, med tankdelselet åpent. For 

oppbevaring og kjøring på veien kan dekselet senkes til transportstilling med 

en knapp i førerhuset.

Disse modellene har også store vinduer for overvåking av kornet og en kraftig 

LED-lampe som belysning. Tanken har to nivåsensorer og ComVision II vil si 

ifra når det er på tide å tømme tanken.
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STERK KRAFTOVERFØRING

Hver skurtresker i Comia-serien har en sterk 3-trinns girkasse. Girkassen 

har hydraulisk kløtsj, noe som gjør det enkelt og lett å skifte gir.  Du 

aktiverer den hydrauliske kløtsjen ved å trykke på en knapp på girspaken.  

Girkassen er drevet av en sterk, hydraulisk kjøremotor, som betjenes fra 

førerhuset med kjørespaken. 

En sterk foraksel er utstyrt med kardang og skivebremser og 

tillater bruk av brede dekk. I spesifikasjonene kan du sjekke 

hvilke dekk som passer til din Comia. Hydraulisk firehjulsdrift, 

som er kjekt å ha under krevende forhold, er tilgjengelig som 

ekstrautstyr.

REN KRAFT MED MINDRE DRIVSTOFF

Comia-serien holder tritt med stadig strengere utslippsstandarder. 

I tillegg til å ha høyt dreiemoment, er AGCOPower-motorene i 

samsvar med de strenge Tier5-utslippsnormene. Ved bruk av ny 

dieselteknologi er det samlede forbruket blitt redusert med 10 

% sammenlignet med eldre motorversjoner. For Comia-utvalget 

har vi valgt motorer med mange hestekrefter for å redusere 

belastningen på motoren. Det er også effektreserver for virkelig 

utfordrende forhold. Effektområdet for Comia-serien er fra 185 

til 300 hk.

KRAFT OG SLITESTYRKE
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RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Den ubestridte lederen på skurtreskermarkedet når det kommer til rengjøringsvennlighet. 

Med sine gode, tekniske løsninger har Sampo Rosenlew-skurtreskere alltid vært lette å 

rengjøre. Kornplatene kan trekkes ut, halmristerbunnene kan fjernes, og så videre. Selv om 

man kan finne de samme funksjonene hos andre merker, så gjør løsningen til Sampo at du 

slipper å gjøre maskinen rent på serviceområdet. I stedet kan du rengjøre på stedet og spare 

tid. Den øvre akselen i loelevatoren og treskebroen er lett tilgjengelige. Ved å ta av de store 

servicelukene, kan du blåse treskebroen ren om nødvendig, hvis du har brukt maskinen 

under vanskelige forhold. Det er en tommelfingerregel at en ren skurtresker vil produsere 

rent korn.

Du kan også enkelt og raskt åpne dekslene med 

håndtakene på venstre side av maskinen. Bak dekslene 

er det tilgang til kornelevatoren og bunnskruen for retur. 

Det beste ved dette er at du ikke behøver å krype under 

maskinen. Du kan i stedet utføre oppgavene fra siden. Ved 

høsting i fuktig vær eller under andre vanskelige forhold, 

kan materialet ha en tendens til å samle seg opp under 

broen på forsiden av kornplaten. I slike situasjoner er det 

viktig at kornplatesegmentene kan fjernes for rengjøring. 

Kornplatene i Comia C10 og C12 er laget av slitesterkt 

rustfritt stål. Topp- og bunnsåldene kan også fjernes for 

rengjøring. Du kan enkelt fjerne bunnen på halmristeren 

ved å trekke den ut via bakdøren på treskeren. Alt dette 

kan du gjøre på stedet, ved hjelp av spesialverktøyet som 

fulgte med maskinen. 

C6 og C8 har markedets mest rengjøringsvennlige 

korntanker som standardutstyr. Nesten alle tankskruer kan 

trekkes ut uten bruk av verktøy. Denne funksjonen settes 

stor pris på av såkornprodusenter og kunder som høster 

under vanskelige forhold.

MEGET 
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I samarbeid med Felleskjøpet Agri SA har Sampo-Rosenlew det beste service- 

og reservedelstilbudet i Norge. I innhøstingssesongen er Sampo-Rosenlew 

tilgjengelig 7 dager i uken og kan leverer deler til vårt hovedlager alle dager.

Reservedeler blir levert fra Sampo sitt lager og direkte til vårt hovedlager på 

Kløfta. Lageret er betjent på hverdager, lørdager og helligdager - 365 dager i 

året. 

OPPLÆRING FOR EIERE AV SAMPO-
SKURTRESKERE - EN TRADISJON I OVER 40 ÅR

De første kursene for eiere av Sampo-skurtreskere ble 

gitt tidlig på 70-tallet. Kursene har vært populære blant 

eierne siden den gang, og er selv i dag en fordel ved å 

kjøpe en ny Sampo-maskin. Som mange av kundene 

som har deltatt på kurs mer enn én gang har merket, 

er kursene under stadig utvikling. Kursene dekker alt fra 

nye innhøstingsmetoder til tekniske tips. Selv om den 

grunnleggende skurtreskerteknologien stort sett er uendret, 

utvikles og lanseres det nye egenskaper og funksjoner 

hvert år. Ved å delta på kurset vil du få verdifull informasjon 

om funksjonene på din nye Comia som du vil ha nytte av i 

mange år fremover. Samtidig er det en utmerket mulighet 

for kunder til å se de nyrenoverte opplæringslokalene til 

Sampo-Rosenlew.

Der lagerføres det om lag 30 000 artikler, og hver uke leveres det ut ca. 8500 

varelinjer. Til alle nye maskiner legges det her opp et start- og beredskapslager 

i samråd med produsenten.

Ved å bruke originale reservedeler og autorisert FKA-service, kan du være sikker 

på å motta den beste og mest kompetente servicen som er tilgjengelig.

Fabrikkpersonalet vårt står også til tjeneste.

SERVICE OG RESERVEDELER FRA SAMPO ER ALLTID TILGJENGELIG
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COMIA-MODELLENE

COMIA C6

•  4-sylindret AGCO Power Tier5-motor,  
 185 hk

•  3,9 meter skjærebord

•  Klimaanlegg

•  ComVision II-treskermonitor

•  Slager med 8 slagerjern

•  4400 liter korntank

•  Tømmehastighet 75 l/s

•  Fire-trinns halmristere, 5 stk

•  Halmkutter , 3300 o/min

•  750/65R26 framhjul

•  420/65R20 bakhjul

COMIA C8

•  6-sylindret AGCO Power Tier5-motor,   
 210 hk

•  4,5 meter skjærebord

•  Klimaanlegg

•  ComVision II-treskermonitor

•  Forslager

•  Slager med 8 slagerjern

•  5400 liter korntank

•  Tømmehastighet 75 l/s

•  Fire-trinns halmristere, 5 stk

•  Halmkutter , 3300 o/min

•  750/65R26 framhjul

•  420/65R20 bakhjul

COMIA C10

•  6-sylindret AGCO Power Tier5-motor,  
 238 hk

•  5,1 meter skjærebord

•  Klimaanlegg

•  ComVision II-treskermonitor

•  Slager med 8 slagerjern

•  6 000 liter korntank

•  Tømmehastighet 100 l/s

•  Fire-trinns halmristere, 6 stk

•  Kraftig halmkutter, 3800 o/min

•  800/65R32 framhjul

•  480/65R24 bakhjul

COMIA C12

•  6-sylindret AGCO Power Tier5-motor,  
 300 hk

•  5,7 meter skjærebord

•  Klimaanlegg

•  ComVision II-treskermonitor

•  Forslager

•  Slager med 8 slagerjern

•  7 600 liter korntank

•  Tømmehastighet 100 l/s

•  Fire-trinns halmristere, 6 stk

•  Kraftig halmkutter, 3800 o/min

•  800/65R32 framhjul

•  480/65R24 bakhjul
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EKSTRAUTSTYR

AHC

Automatisk styring av skjærebordet er 
tilgjengelig for alle Comia-modellene. 
Styreenhetene på kjørespaken brukes til å 
justere stubbhøyden, og minneknappene på 
kjørespaken brukes til å aktivere den ønskede 
høyden på skjærebordet. AHC-systemet har 
tilsammen fire minneplasser. 

DHC

Forhåndsinnstilling av stubbhøyde er 
tilgjengelig for C6- og C8-modellene. Det er 
to minneplasser og de reagerer på signal fra 
loelevatorens vinkelsensor. Minnestedene 
er tilgjengelig gjennom to knapper på 
kjørespaken. Innstillingene lagres ved bruk 
av minneknappene og flerfunksjonsbryteren, 
som også sitter på kjørespaken.

VERTIKALKNIV

Det kan monteres en vertikalkniv på 
standardversjonen av skjærebordet for å 
gjøre matingen til skjærebordet enklere og 
redusere tap i enkelte vekster. De nødvendige 
festebrakettene følger med maskinen.

SKJÆREBORDSVOGN

Skjærebordet kan enkelt flyttes fra gården 
til åkeren ved bruk av skjærebordsvogna 

som er produsert av Sampo-Rosenlew. 
Vognen kan justeres slik at den passer til 
skjærebordsbredden. Til- og frakopling av 
skjærebord utføres raskt og sikkert på få 
minutter.

AGNSPREDER

Ettersom bredden på skjærebordet øker, så 
gjør mengden med agner som kommer fra 
såldhuset. For å spre agnene på et bredt nok 
område kan det monteres en agnspreder på 
skurtreskeren.

RYGGEKAMERA

Det kan koples opptil to kameraer til 
ComVision II-skjermen. Det brukes 
innstillinger til å bestemme om kamerabildet 
kommer på skjermen automatisk ved rygging, 
eller om ryggekamerabildet alltid er på.

ELEKTRISK JUSTERBARE SÅLD (BARE 
C10 OG C12)

Ved å utstyre skurtreskeren med elektrisk 

justerbare såld kan du justere såldene 
enkelt fra førerhuset, slik at de er tilpasset 
forholdene. ComVision II-skjermen viser 
hvilken åpning du tresker med.

INNSTILLINGER FOR AUTOMATISK 
TRESKING CAA

Hvis skurtreskeren er utstyrt med elektrisk 
justerbare såld, kan modell C10 og 
C12 utstyres med et system som tillater 
at treskeinnstillingene justeres med et 
knappetrykk. Dette betyr automatisk 
justering av slagerne, vifte, broer og såld. Du 
kan dessuten lagre opptil 50 forhåndsinnstilte 
justeringer. Fabrikkinnstillingene er satt i 
henhold til forskjellige typer korn.

FIREHJULSDRIFT

Du kan velge firehjulsdrift for å gjøre det 
enklere å kjøre på åkeren. Kardangakslene 
bakhjulene er montert på er Black Bruin®-
aksler av høy kvalitet. Når firehjulsdriften er 
på, er 25 % av trekkraften på bakhjulene. 
Firehjulsdrift kan aktiveres elektronisk fra 
førerhuset.

Practical Pack 1
DHC

Ryggekamera
Elektriske speil

Practical Pack 2
AHC

Kraftig
Elektriske speil

Lyspakke
LED-lamper 8 stk

lys under sidedeksel
Ekstra blinklys bak

Kjølepakke
Automatisk klimaanlegg

Mobilt kjøleskap

Automatic Pack 
(C10/C12) 

AHC
CAA (auto-innstilling av 

treskeverk)
Ryggekamera

46 47



COMIA      Tekniske spesifikasjoner C6 C8
SKJÆREBORD

Standard bredde m 3,90 4,50
 Andre bredder m 4,20 4,20/4,80
Stubbhøyde m - 0,20...+1,20 - 0,20...+1,20
Knivhastighet slag/min 1020 1020
Skjærebords-reversering type hydraulisk hydraulisk

KAMHASPEL
Diameter m 1,05 1,05
Hastighetsområde o/min 0...50 0...50
Hastighetsjustering hydraulisk hydraulisk
Elektrisk fram/tilbake hydraulisk hydraulisk

EKSTRASLAGER
Bredde/diameter m 1,11/0,40
Område r/min 600...1300
Broareal m² 0,34

SLAGER
Bredde/diameter m 1,11/0,50 1,11/0,50
HD-slager std std
Antall jern stk 8 8
Type Utskiftbar Utskiftbar
Hastighetsområde o/min 600…1300 600…1300
Hastighetsjustering elektrisk elektrisk

SLAGERBRO
Areal m² 0,51 0,51
Omslutningsvinkel º 105 105
Antall jern stk 12 12
Trinnløs justering mm 6…42 6…42
Brojustering elektrisk elektrisk

HALMRISTERE
Antall stk 5 5
Totalt skilleareal m² 4,80 4,80
CSP rotor-separasjon ekstrautstyr ekstrautstyr

RENSEVERK
Agnsåld m² 1,74 + 0,33 1,74 + 0,33
Kornsåld m² 1,33 1,33
Totalt areal m² 3,40 3,40
Justering av kornvifte elektrisk elektrisk

COMIA      Tekniske spesifikasjoner C6 C8
HALMKUTTER

Hengslete kniver std std
KORNTANK

Volum m3 4,40 5,40
Tømmehøyde m 4,00 4,00

MOTOR
AGCO Power AGCO Power

Effekt kW/hk 136/185 154/210
Turtall/sylindre o/min/stk 2000/4 2000/6
Volum, drivstofftank l 350 350

TRANSMISJON
Hydro Hydro

Sluttdrev oljebad oljebad
DEKK

Foran 750/65R26 750/65R26
Bak 420/65R20 420/65R20

FØRERHUS
Avara Avara

Sete type Sears Sears
Passasjersete std std
Varmeapparat std std
Air conditioning std std
Radio std std
Treskermonitor Comvision II Comvision II

VEKT
Standard skjærebord- og kutter kg 8000 9000

DIMENSJONER
Lengde med std. skjærebord uten stråskillere m 7,86 8,28
Transporthøyde m 3,65 3,65
Transportbredde uten skjærebord, med std. dekk m 3,12 3,30

EKSTRUTSTYR OG TILBEHØR
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COMIA      Tekniske spesifikasjoner C10 C12
SKJÆREBORD

Standard bredde m 5,10 5,70
 Andre bredder m 4,80 5,10/6,30
Stubbhøyde m - 0,20...+1,20 - 0,20...+1,20
Knivhastighet slag/min 1020 1020
Skjærebords-reversering type hydraulisk hydraulisk

KAMHASPEL
Diameter m 1,05 1,05
Hastighetsområde o/min 0...50 0...50
Hastighetsjustering hydraulisk hydraulisk
Elektrisk fram/tilbake hydraulisk hydraulisk

EKSTRASLAGER
Bredde/diameter m 1,33/0,40
Område r/min 600...1300
Broareal m² 0,41

SLAGER
Bredde/diameter m 1,33/0,50 1,33/0,50
HD-slager std std
Antall jern stk 8 8
Type Utskiftbar Utskiftbar
Hastighetsområde o/min 600…1300 600…1300
Hastighetsjustering elektrisk elektrisk

SLAGERBRO
Areal m² 0,62 0,62
Omslutningsvinkel º 105 105
Antall jern stk 9 9
Trinnløs justering mm 6…42 6…42
Brojustering elektrisk elektrisk

HALMRISTERE
Antall stk 6 6
Totalt skilleareal m² 6,30 6,30
CSP rotor-separasjon ekstrautstyr ekstrautstyr

RENSEVERK
Agnsåld m² 2,30 + 0,40 2,30 + 0,40
Kornsåld m² 1,80 1,80
Totalt areal m² 4,50 4,50
Justering av kornvifte elektrisk elektrisk

COMIA      Tekniske spesifikasjoner C10 C12
HALMKUTTER

Hengslete kniver std std
KORNTANK

Volum m3 6,00 7,60
Tømmehøyde m 4,40 4,40

MOTOR
AGCO Power AGCO Power

Effekt kW/hk 175/238 221/300
Turtall/sylindre o/min/stk 2000/6 2000/6
Volum, drivstofftank l 450 450

TRANSMISJON
Hydro Hydro

Sluttdrev oljebad oljebad
DEKK

Foran 800/65R32 800/65R32
Bak 480/65R24 480/65R24

FØRERHUS
Avara Avara

Sete type Sears Sears
Passasjersete std std
Varmeapparat std std
Air conditioning std std
Radio std std
Treskermonitor Comvision II Comvision II

VEKT
Standard skjærebord- og kutter kg 11700 12600

DIMENSJONER
Lengde med std. skjærebord uten stråskillere m 8,61 9,03
Transporthøyde m 3,97 3,97
Transportbredde uten skjærebord, med std. dekk m 3,70 3,70

EKSTRUTSTYR OG TILBEHØR
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Sampo Rosenlew Ltd

Konepajanranta 2A 

P.O. Box 50 

FI-28101 Pori, Finland 

Tel. +358 207 550 555 

Fax. +358 2 632 6546

www.sampo-rosenlew.fi
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Produktutvikling av Sampo Rosenlew skurtreskere går kontinuerlig. Derfor forbeholder selskapet seg retten til å endre produktene uten forvarsel og uten forpliktelse til å gjøre de samme modifikasjoner på tidligere produserte 
treskere. Bildene i denne brosjyren er valgt fra globalt brukt materiale, som et resultat av dette kan noen detaljer variere fra land til land. Kontroller informasjonen med din forhandler.
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