
„COMIA“ KOMBAINAS



„SAMPO COMIA” YRA PAŽANGUS KOMBAINO 
MODELIS.
„Comia“ yra nepaprastai efektyvus kombainas, tinkantis dideliems ir 
vidutinio dydžio ūkiams. Puikios charakteristikos ir manevringumas - 
net ir ilgiausia darbo diena bus kaip pasivaikščiojimas parke. 

Su „Comia“ kombainu derlius nuimamas daugelyje vietovių, 
įvairiomis sąlygomis visame pasaulyje, įskaitant nuo labai sausų iki 
labai drėgnų javų. Sužinokite daugiau iš vietinio atstovo arba www.
sampo-rosenlew.fi 

PATOGUMAS TURI NAUJĄ STANDARTĄ
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Visi pjaunamosios valdikliai yra ant 
važiavimo svirties.

PJAUNAMOJI

„COMIA“ C6–C12

• Pjaunamosios plotis 3,9 - 6,3 m

• Automatinis ritės apsukų reguliavimas

• AHC - galimas automatinis pjaunamosios 
kopijavimas

• Hidraulinė pjaunamosios atbulinė eiga

• Patogus techninis WB peilio pavaros 
aptarnavimas

Dėl ilgus metus trukusio kruopštaus dizaino 
kūrimo, nesvarbu ar javai yra aukšti, ar žemi, 
„Comia“ pjaunamąją galima lengvai valdyti. 
Optimalus atstumas nuo dalgio iki pjaunamosios 
sraigės užtikrina nepertraukiamą tiekimą į 
kombaino tiekimo elevatorių.

DALGIS
„Comia“ linija naudoja modernias sraigtinių peilių geležtes. Gedimo atveju galite lengvai pakeisti 
pjovimo peilius. Pjovimas yra valdomas diržu varoma „Wobble Box“ pavara. WB pjaunamosios 
pavara beveik nereikalauja priežiūros.

PJAUNAMOSIOS SRAIGĖ
Didelis sraigės skersmuo neleidžia apsivynioti net ir esant sunkiausioms sąlygoms. Kad būtų 
galima užtikrinti tolygų tiekimą, pirštų skaičius buvo padidintas atsižvelgiant į pjaunamosios plotį. 
Kai pirštai tolygiai pasiskirsto per visą sraigtą, net ir didžiausios apkrovos nesukels problemų.

LENKTUVAI
Nailoniniai lenktuvų pirštai užtikrina efektyvų ir švelnų javų palenkimą net nuimant išguldytą 
derlių. Jei nailoninis pirštas sulūžtų, pvz., dėl smūgio į akmenį, kūlimo būgnas jokiu būdu nebus 
pažeistas. Lenktuvus galima naudoti automatiniu režimu, kai jų greitis priklauso nuo kombaino 
važiavimo greičio.

SPECIALIOS PJAUNAMOSIOS
„Sampo-Rosenlew“ kombainai gali būti įvairių variantų specialiems javams. Ant „Comia“ serijos 
galite įmontuoti kukurūzų arba saulėgrąžų pjaunamąją. Priklausomai nuo modelio, galima įtaisyti 
4 arba 6 eilių kukurūzų pjaunamąją. Rapsų derliaus nuėmimui galima sumontuoti pjaunamosios 
prailginimą.
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CSP - šiaudų atskyrimo būgnas

Šiaudų kratikliai

Žvyninis sietas

Perkūlimo sistema

Kūlimo būgnas

Pirminio kūlimo būgnas 
(masės greitintuvas)

Iki 20% padidina šiaudų kratiklių 
efektyvumą. Drėgnoms Šiaurės Europos 
šalių sąlygoms

Remiantis lauko bandymais, 
pridėjus porą šiaudų kratiklių, 
našumas padidėja 10%. 
Priklausomai nuo modelio yra 
5 arba 6 šiaudų kratikliai.

Didelio pločio žvyninis sietas. 
3,40 – 4,50 m2, priklausomai nuo 
modelio.

Didelio našumo nepriklausoma perkūlimo 
sistema.

Platus ir didelis būgnas yra 
efektyvus ir švelnus.

20% efektyvesnis nei vieno 
būgno kombainas.

TOLYGUS EFEKTYVUMAS SU MASĖS GREITINTUVU
Masės greitintuvas didina būgno efektyvumą, todėl nereikia mašinos platinti. 
Priklausomai nuo sąlygų, C8 arba C12 modeliai, turintys masės greitintuvą, yra 
iki 20% efektyvesni, palyginus su vienu kūlimo būgnu. Optimaliomis sąlygomis iki 
40% iškulia masės greitintuvas.

KŪLIMO SISTEMA
Kūlimo sistema, esanti paveikslėlyje, yra modelyje „Comia“ C12.

Tvirtas „Comia“ serijos kombainų kuliamosios būgnas užtikrina pastovų darbą 
net ir sunkiausiomis sąlygomis. 8 spragilų būgno skersmuo yra 500 mm. Kūlimo 
būgno flanšai pagaminti iš ketaus - savybė, kurios neturi kiti gamintojai. Yra du 
skirtingi įgaubimo tipai. Grūdų kūlimui yra atskiras plonasienis ir tikslus kūlimo 
įgaubimas. Universalus modelis turi stiprius strypus ir yra skirtas kukurūzų, sojos 
ir saulėgrąžų kūlimui.

ŽVYNINIAI SIETAI
Bendras sietų plotas, priklausomai nuo modelio, yra nuo 3,40 iki 4,50 kvadratinių metrų. 
Viršutinis sietas yra modernaus reguliuojamo tipo. RV2 reguliuojamo tipo siete kas antra lamelė 
pakreipiama žemyn, kad šiaudų dalys nepatektų į grūdų bunkerį. Grūdų sietas C6-C8 modeliuose 
yra su apvaliomis skylėmis. C10 ir C12 modeliuose apatinis sietas yra reguliuojamas. Didelio 
skersmens ventiliatorius veiksmingai pučia į sietus. Ventiliatoriaus greitį galima patogiai reguliuoti 
iš kabinos. „Comia“ turi lygių neturinčią varpų atskyrimo funkciją. Varpos neimamos į kuliamąją. 
Vietoj to jos paimamos per kuliamąją ir atsargiai perduodamos atgal į mašiną. C4–C8 modeliuose 
perkulta medžiaga pučiama atgal ant kratiklių. C10 ir C12 modeliuose vietoj tradicinio sraigto, 
varpos elevatoriumi transportuojamos ant kratomosios lentos. Dėl naujos struktūros kratytuvas 
kontroliuojamu būdu gali perkultą medžiagą perkelti į sietus, netrukdant ventiliatoriaus oro srautui.

ŠIAUDŲ KRATIKLIAI
„Sampo-Rosenlew“ kombainai garsėja puikiu jų darbu drėgnomis šiaurės Europos šalių sąlygomis. 
Tokiomis sąlygomis kombaino veikimą beveik visada lemia jo klavišiniai kratikliai. Išimami šiaudų 
kratiklių dugnai yra pagaminti iš nerūdijančio plieno. Priklausomai nuo modelio yra 5 arba 6 šiaudų 
kratikliai. Kūlimo bandymai rodo, kad šiaudų kratiklio poros pridėjimas gali padidinti kratytuvo 
našumą iki 10%.

CSP - ATSKYRIMO BŪGNAS
Jei derlius nuimamas esant drėgmei arba jei javai žali - labai svarbu, kad šiaudų kratikliai būtų 
našūs. Ant kratiklių viršaus esantis CSP (cilindro atskyrimo) atskyrimo būgnas skirtas šiaudų 
iškratymo pajėgumui padidinti. Šiaurės Europos šalyse derliaus nuėmimo sąlygomis dėl CSP 
atskyrimo būgno kratytuvų našumas padidėja maždaug 20 %. CSP būgnas yra pasirinkimas 
kiekvienam modeliui.

ŠIAUDŲ SMULKINTUVAS
Pjaunant su plačia pjaunamąja, šiaudų masė yra milžiniška. Kai šiaudai smulkinami, svarbu, kad 
jie būtų kuo smulkesni ir tolygiai paskirstomi lauke. Nepaisant auginimo būdo, visada naudinga 
tolygi ir smulki šiaudų masė. Comia C6 - C8 yra su standartiniu smulkintuvu, besisukančiu 3300 
aps./min. Šiuose modeliuose taip pat gali būti greitaeigis smulkintuvas. C10 ir C12 standartiškai 
turi greitaeigį smulkintuvą, besisukantį 3800 aps./min. Išjungti smulkintuvą C10 ir C12 modeliuose 
yra labai paprasta. Tiesiog stumkite svirtį prie smulkintuvo ir galite perjungti tarp smulkintų arba 
ilgų šiaudų. 

6 77



VALDYMAS VIENA RANKA
Geriausi kūlimo rezultatai pasiekiami tada, kai kombainą lengva naudoti. Į 
sėdynę integruotas valdymo pultas veikia kaip „Avara” kabinos valdymo centras. 
„ComVision II“ - didelis 12,3 colio jutiminis ekranas, valdymo pultas ir pavaros 
rankena, skirta tik „Comia“ kombainams. 45 laipsnių rankenos konstrukcija 
skiriasi nuo kitų rinkoje naudojamų rankenų. Šioje padėtyje ranka gali būti ant 
rankenos viršaus ir toliau valdyti įvairias funkcijas. Daugiafunkcinė svirtis yra tik 
viena dalis iš visų gerai apgalvotų valdiklių, naudojamų „Comia“ kombainuose. 
Visos su kūlimu susijusios veiklos, pvz., mašinos valdymo priemonės ir pjovimo 
stalas, yra porankyje. Konsolėje taip pat yra 12 V ir USB kištukai. Į konsolę buvo 
integruotas patogus daiktų laikymo skyrius, pvz., mobiliam telefonui.12,3 colio 
8:3 ekranas yra plačiausias kombainų ekranas rinkoje.

Kuliant galite viena ranka lengvai valdyti jutiminį ekraną. Ekranas buvo padalytas 
į du mažesnius – statinį ir alternatyvų vaizdą. Galite pasirinkti alternatyvų vaizdą 
pats, pvz., apsukų stebėjimas arba atbulinės eigos kamera

„AVARA” - DAUGIAU NEI TIK GERA IŠVAIZDA
Aštuoni darbiniai žibintai, šiuolaikiniai LED dienos šviesos žibintai 
ir platus priekinis stiklas. Vidiniai išmatavimai išaugo 30 cm, o 
tai suteikia daug papildomos erdvės. Vienas iš dalykų, į kuriuos 
buvo atsižvelgta projektuojant naują kabiną, buvo geras vairuotojo 
matomumas pjaunant. Standartinė „Avara” kabina yra su sėdynės 
oro pakaba. Vairuotojo saugumas užtikrinama saugos diržu. 
Tiesiog sėdėdami naujoje kabinoje galite pastebėti daug patogių 
detalių. Yra užuolaida nuo saulės, kurią galima traukti žemyn 
nuo kabinos lubų. Yra daugiau sandėliavimo vietos nei anksčiau, 
įskaitant ir didelę erdvę po antrąja sėdyne. Patogus užkandžių ir 
gėrimų aušintuvas yra pasirenkamas papildomai.

„AVARA” KABINA
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GRŪDŲ BUNKERIS

„Comia“ C6 - C8 grūdų bunkerio dydžiai yra nuo 4400 ir 5400 litrų, 
priklausomai nuo modelio. Iškrovimo aukštis yra standartinis - 4,00 m. 
Iškrovimo greitis šiuose dviejuose modeliuose yra 75 l/s. „Comia“ C10 ir 
C12 grūdų bunkerio dydžiai yra 6000 ir 7600 litrų. Abiejuose kombainuose 
įrengtas efektyvus uždaras iškrovimo grūdų bunkeris. Iškrovimo greitis 
iki 100 l/s. Didelis kabinos langas užtikrina puikų bunkerio matomumą iš 
kabinos. Matomumas dar labiau pagerintas grūdų rezervuaro apšvietimu, 
kurį galima įjungti iš kabinos. Bakas turi membraninio tipo lygio jutiklį su 
garsinio pavojaus signalo sistema. Iškrovimo sraigtą galima pasukti ir paleisti 
iškrovimą per valdymo pultą, integruotą į porankį. Tai gerokai palengvina 
iškrovimą, ypač vairuojant.

TRANSMISIJA
Vairuoti „Comia“ yra labai paprasta. Važiavimo 
svirtis naudojama nustatyti krypčiai ir greičiui. 
Plačios padangos, kurios yra standartinėje 
komplektacijoje, užtikrina geras važiavimo savybes. 
Kita praktiška funkcija yra hidraulinė keturių ratų 
pavara. Tai taip pat leidžia traukti galiniais ratais 
ir padeda judėti pirmyn net dirbant sudėtingomis 
sąlygomis ir padeda išvengti provėžų padarymo 
laukuose.

VARIKLIS
Dyzelinių variklių išmetamų teršalų standartai 
nuolat griežtinami. „Sampo Comia“ atitinka 
griežčiausius komercinių mašinų išmetamųjų 
teršalų reikalavimus. Naudodami naują SCR 
dyzelino technologiją išsaugote aplinką ir 
sutaupote 10 % degalų sąnaudų, palyginti su 
„Common Rail“ degalų sistemomis. Variklio 
išmetamosios dujos apdorojamos su „AdBlue“. 
Naudodamiesi „Comvision“ ekranu kabinoje galite 
stebėti degalų priedo suvartojimą. 

Variklio galios specifikacijos yra nuo 185 AG 
C6 modelyje iki 300 AG C12 modelyje, „AGCO 
Power“ varikliai su puikiu sukimo momentu sukasi 
2000 aps./min.

TRANSMISIJA IR VARIKLIS

Paveikslėlyje yra „Comia“ C12 transmisija.

„COMIA“ C6 IR C8

• grūdų bunkerio dydžiai - 4400 ir 
5400 litrų

• iškrovimo aukštis standartiškai 
4 m

• elektrinis iškrovimo įjungimas

„COMIA“ C10 IR C12

• grūdų bunkerio dydžiai - 6000 ir 
7600 litrų

• iškrovimo aukštis standartiškai 
4,4 m

• elektrinis iškrovimo įjungimas
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Neabejotinas lyderis kombainų rinkoje, atsižvelgiant į švarumą. Norėdami tuo 
įsitikinti perskaitykite šį leidinį. Dėl techninių sprendimų „Sampo-Rosenlew“ 
kombainai visada buvo lengvai valomi. Grūdų kratytuvo segmentai gali būti 
išrinkti - galima išimti šiaudų kratytuvo dugnus ir t.t. Nors tos pačios savybės 
gali būti ir kitų gamintojų technikoje, „Sampo“ jas įdiegė taip, kad jums nebūtina 
atlikti valymo aptarnavimo vietoje. Vietoj to, galite išvalyti lauke ir sutaupyti laiko.

Pjaunant esant drėgnoms ar kitokioms sudėtingoms sąlygoms, medžiaga 
linkusi kauptis po pobūgniu priekinėje kratomosios lentos dalyje. Tokiais atvejais 
svarbu, kad grūdų kratiklių segmentai būtų pašalinti valymui. Šiaudų kratytuvo 
dugnus galima patogiai ištraukti per galines kombaino dureles. Visa tai galite 
padaryti lauko sąlygomis, naudodami specialius įrankius, kuriuos gaunate kartu 
su kombainu.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA „SAMPO“ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR 

ATSARGINĖS DALYS VISADA PRIEINAMOS.

Už „Sampo-Rosenlew“ kombainų aptarnavimą atsakinga pasaulinė serviso grandinė. Mechanikai yra apmokyti 
gamykloje. Jie visada pasirengę atvykti į ūkį savo gerai įrengtais serviso automobiliais ir aptarnauti jūsų kombainą 
naudodami savo žinias su atitinkamais specialiais įrankiais ir matuokliais. Primygtinai rekomenduojame kreiptis 
į šiuos specialistus, kai Jums reikia arba periodinės, arba eilinės techninės priežiūros po kūlimo sezono.
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• 4 cilindrai, 185 AG „AGCO Power“ variklis

• 4,2 m pjaunamoji

• AVARA kabina

• Oro kondicionierius

• „ComVision II“  – jutiminis ekranas

• 8 spragilų HD cilindras

• 4400 litrų grūdų bunkeris

• 5 keturių pakopų šiaudų kratikliai

• Šiaudų smulkintuvas turi 3300 aps./min.

• 600/65R34 priekinės padangos

• 420/65R20 galinės padangos

• 6 cilindrai, 210 AG „AGCO Power“ variklis

• 4,5 m pjaunamoji

• AVARA kabina

• Oro kondicionierius

• „ComVision II“ – jutiminis ekranas

• 8 spragilų HD cilindras

• TS-pirminio kūlimo būgnas

• 5400 litrų grūdų bunkeris

• 5 keturių pakopų šiaudų kratikliai

• Šiaudų smulkintuvas turi 3300 aps./min.

• 600/65R34 priekinės padangos

• 420/65R20 galinės padangos

C6

C8

C10

C12

• 6 cilindrai, 238 AG „AGCO Power“ variklis

• 5,1 m pjaunamoji

• AVARA kabina

• Oro kondicionierius

• „ComVision II“ – jutiminis ekranas

• 8 spragilų HD cilindras

• 6000 litrų grūdų bunkeris

• 6 keturių pakopų šiaudų kratikliai

• Šiaudų smulkintuvas turi 3800 aps./min.

• 650/65R38 priekinės padangos

• 480/65R24 galinės padangos

• 6 cilindrai, 300 AG „AGCO Power“ variklis

• 5,7 m pjaunamoji

• AVARA kabina

• Oro kondicionierius

• „ComVision II“ – jutiminis ekranas

• 8 spragilų HD cilindras

• TS-pirminio kūlimo būgnas

• 7600 litrų grūdų bunkeris

• 6 keturių pakopų šiaudų kratikliai

• Šiaudų smulkintuvas turi 3800 aps./min.

• 650/65R38 priekinės padangos

• 480/65R24 galinės padangos

COMIA MODELIAI
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„Sampo Rosenlew“ kombainų vystymas yra besitęsiantis procesas. Todėl Bendrovė pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo ir neprivalo atlikti tų pačių pakeitimų anksčiau pagamintiems kombainams.
Brošiūroje naudotos nuotraukos yra atrinktos iš visame pasaulyje naudojamos medžiagos, todėl kai kurios detalės kiekvienoje šalyje gali skirtis. Patikrinkite informaciją su savo pardavėju.

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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