


4Fabricat în CE Franța;
4Lățime totală : 2,50 m;
4Lățime minimă între rânduri 1.7 m;
42 roți de acționare-transmisie hidrostatică de 350 bar;
4Motoare cu roți hidraulice de inversare a direcției de 625 cc;
4Frână de siguranță; Anvelope: 400/70 R20;
4Joystick multifuncțional PELLENC;
4Unitate de recoltare Easy Smart;
4Sistem aliniere automată a rândului, ghidat cu senzori;
45 perechi de bătători;
4Sistem etanș la baza unității de recoltare pentru colectarea
     boabelor - 2.50 m (38 lame cu îmbinări elastice);
4Bandă transportoare și de sortare cu tensiune asistată;
4Sistem siguranță blocare bandă + inversare sens;
4Unitate hidraulică independentă;
42 ventilatoare inferioare reglabile (înălțime și viteză de rotație);
42 bene din oțel inoxidabil (2 x 1500 L) + șnec de uniformizare;
4Înălțime descărcare benă 3 m;
4Gresare centralizată a benzilor transportatoare;
42 butoane oprire de urgență lângă aspiratorii inferiori.

COMBINĂ TRACTATĂ DE RECOLTAT STRUGURI PELLENC 

GRAPES'LINE 45 ES



COMBINĂ TRACTATĂ DE RECOLTAT STRUGURI PELLENC 

GRAPES'LINE 60 ES

4Fabricat în CE Franța;
4Lățime totală : 2,50 m, Lățime minimă între rânduri 1.7 m;
4Mod Eco Power;
42 roți de acționare-transmisie hidrostatică de 350 bar;
4Motoare cu roți hidraulice de inversare a direcției de 625 cc;
4Frână de siguranță, Anvelope : 400/70 R20; Opțiune: 440/65 R20;
4Display color touchscreen 7'' "Easy Touch"; 
4Contorizare hectare;
4Indicator nivel bene pe display în procentaj;
4Afisare unghi poziție de lucru pe display;
4Autodiagnoză electronică;
4Joystick multifuncțional PELLENC;
4Unitate de recoltare: Easy Smart;
4Sistem aliniere automată a rândului ghidat cu senzori;
4Cameră posterioară Night Vision;
4Senzori detectare sol pentru ridicare automată a unității de recoltare;
42 proiectoare de lucru, 5 perechi de bătători;
4Sistem etanș la baza unității de recoltare pentru colectarea boabelor
     2.62 m (40 lame cu îmbinări elastice);
4Bandă transportoare și de sortare cu tensiune asistată;
4Sistem siguranță blocare bandă + inversare sens;
4Unitate hidraulică independentă;
42 ventilatoare inferioare reglabilie (înălțime și viteză de rotație);
42 ventilatoare superioare pentru extragerea frunzelor fără pierderi; 
42 bene din oțel inoxidabil (2 x 1800 L) + șnec de uniformizare;
4Înălțime descărcare benă 3 m;
4Gresare centralizată a benzilor transportatoare;
4Alertare coborâre bene;
42 butoane oprire de urgență lângă aspiratorii inferiori;
4Opțiuni: Capcană magneți pentru metale; Protecție spalier;
4Panou de comandă pentru poziția de spălare;
4Lungime: 5 m, Lățime: 2,5 m, Înălțime: 3,5 m, Masă utilaj: 4360 kg.



COMBINĂ TRACTATĂ DE RECOLTAT STRUGURI PELLENC 

GRAPES'LINE 70 SP2

4Fabricat în CE Franța;
4Lățime totală : 2,50 m; Lățime minimă între rânduri 1.7 m;
4Mod Eco Power;
42 roți de acționare-transmisie hidrostatică de 350 bar;
4Motoare cu roți hidraulice de inversare a direcției de 625 cc;
4Anvelope: 400/70 R20; Opțiune: 440/65 R20;
4Joystick multifuncțional PELLENC;
4Unitate de recoltare Selectiv Process 2;
4Sistem aliniere automată a rândului ghidat cu senzori;
45 perechi de bătători;
4Sistem etanș la baza unității de recoltare pentru colectarea
     boabelor 2.62 m (40 lame cu îmbinări elastice);
4Bandă transportoare și de sortare cu tensiune asistată;
4Sistem siguranță blocare bandă + inversare sens;
4Unitate hidraulică independentă;
42 ventilatoare inferioare reglabile (înălțime și viteză de rotație);
42 ventilatoare superiore pentru extragerea frunzelor fără
     pierderi din recoltă, must sau boabe;
42 bene din oțel inoxidabil (2 x 1600 L) + șnec de uniformizare;
4Înălțime descărcare benă 3 m;
4Gresare centralizată a benzilor transportatoare;
4Sistem desciorchinare liniar "Selectiv Process" de înaltă
     frecvență cu senzor anti-blocare;
4Masă de sortare cu role cilindrice reglabile;
4Distribuitor rotativ pentru masa de sortare;
4Opțiuni: Capcană magneți pentru metale; Protecție spalier;
42 butoane oprire de urgență lângă aspiratorii inferiori;
4Panou de comandă pentru poziția de spălare;
4Lungime: 5 m, Lățime: 2,5 m, înălțime: 3,5 m;
4Masă utilaj: 4360 kg.



COMBINĂ TRACTATĂ DE RECOLTAT STRUGURI PELLENC 

GRAPES'LINE 80 SP2

4Fabricat în CE Franța;
4Lățime totală : 2,50 m; Lățime minimă între rânduri 1.7 m;
4Mod Eco Power;
42 roți de acționare-transmisie hidrostatică de 350 bar;
4Motoare cu roți hidraulice de inversare a direcției de 625 cc;
4Frână de siguranță;
4Anvelope: 400/70 R20; Opțiune: Anvelope : 440/65 R20;
4Display color touchscreen 7'' "Easy Touch”;
4Contorizare hectare;
4Indicator nivel bene pe display în procentaj;
4Afișare unghi poziție de lucru pe display;
4Autodiagnoză electronică;
4Joystick multifuncțional PELLENC;
4Unitate de recoltare Selectiv Process 2;
4Sistem aliniere automată a rândului ghidat cu senzori;
4Cameră posterioară Night Vision;
4Senzori reglabili detectare sol pentru ridicare automată a
     unității de recoltare;
42 proiectoare de lucru; 5 perechi de bătători;
4Sistem etanș la baza unității de recoltare pentru colectarea
     boabelor 2.62 m (40 lame cu îmbinări elastice);
4Bandă transportoare și de sortare cu tensiune asistată;
4Sistem siguranță blocare bandă + inversare sens;
4Unitate hidraulică independentă;
42 ventilatoare inferioare reglabile (înălțime și viteză de rotație);
42 ventilatoare superioare pentru extragerea frunzelor fără
     pierderi din recoltă, must sau boabe;
42 bene din oțel inoxidabil (2 x 1600 L) + șnec de uniformizare;
4Înălțime descărcare benă 3 m;
4Sistem scuturare "Easy Smart" ajustabil din cabină;
4Gresare centralizată a benzilor transportatoare;
4Sistem desciorchinare liniar "Selectiv Process" de înaltă
     frecvență cu senzor anti-blocare;
4Masă de sortare cu role cilindrice reglabile;
4Opțiune: Capcană magneți pentru metale;
4Opțiune: Protecție spalier;
4Distribuitor rotativ pentru masa de sortare;
4Alertare coborâre bene;
42 butoane oprire de urgență lângă aspiratorii inferiori;
4Lungime: 5 m, Lățime: 2,5 m, Înălțime: 3,5 m;
4Masă utilaj: 4360 kg.


