


Fabricat în CE Franța 
 

Caracteris�ci tehnice de lucru 
Ÿ Lățimea minimă între rânduri 1.5 m 
Ÿ Înălțimea minimă viță-de-vie 2 m 

Motor
Ÿ Tip ac�onare: motor diesel 
Ÿ Motor Perkins, 150CP, capacitate cilindrică: 4400 cmc, 4 pistoane, Tier IVf 
Ÿ Control automat turație motor "Easy Power" 
Ÿ Sistem de răcire cu intercooler 
Ÿ Radiator circuit hidraulic 
Ÿ Rezervor combus�bil: 174 l 
Ÿ Rezervor hidraulic: 100 l 

Transmisie
Ÿ Hidrosta�că Poclain HD 450 bari 
Ÿ Viteză maximă de rulaj : 25 km/h 
Ÿ Viteză maximă de lucru 10.5-11 km/h 
Ÿ  TPI 2 transmisie integrală permanentă Opțiune:
Ÿ Frâne dinamiceOpțiune: 

Direc�e și frâne
Ÿ 4 motoare hidraulice Poclain 
Ÿ "Easy Turn" Unghi maxim de virare 95° 
Ÿ Frână de parcare automată 
Ÿ Pantă urcare/coborâre maximă 25% 
Ÿ Diferența între suspensiile independente 53 cm 
Ÿ Unghi de înclinare asistat electronic 
Ÿ Anvelope față 400/70 R24 
Ÿ Anvelope spate 400/70 R24
Ÿ Volan reglabil 
Ÿ  Anvelope spate 540/65 R24 Opțiune:

Cabină
Ÿ Cabină cu aer condiționat și structură de protecție la rostogolire (standard ROPS 4) 
Ÿ Scaun reglabil cu suspensie pneuma�că și co�eră integrată 
Ÿ Cabină cu vedere panoramica 310° 
Ÿ Scară acționată electric pentru acces în cabină + o scară detașabilă 
Ÿ Joys�ck mul�funcțional "Easy Drive" 
Ÿ Display touchscreen 12.4''  "Easy Touch" cu pictograme intui�ve 
Ÿ 2 oglinzi electrice spate + 2 oglinzi vedere panoramică 
Ÿ Camera Night Vision pentru intrare în rând 
Ÿ Autodiagnoză electronică cu alerte în cabină 
Ÿ Buton oprire de urgență pe co�eră pentru oprirea unității de recoltare 
Ÿ Buton oprire de urgență lângă volan pentru oprirea totală a mașinii, inclusiv a motorului 
Ÿ Alertă marșarier 

Instalația electrică – lumini
Ÿ Pornire/ Oprire la cheie - Întrerupător general 
Ÿ 12 lumini
Ÿ Faruri față pentru circulația pe drumurile publice 

COMBINĂ AUTO-PROPULSATĂ DE RECOLTAT STRUGURI PELLENC 
MODEL 660 SP2 MARIMEA L 



Unitate de recoltare 
Ÿ Selec�v Process 2 mărimea L 
Ÿ 3 puncte de prindere acționate hidraulic 
Ÿ Un singur conector hidraulic "Easy Connect" 
Ÿ Sistem aliniere automată a rândului ghidat cu senzori 
Ÿ 5 perechi de bătători 
Ÿ Sistem scuturare "Easy Smart" ajustabil de pe displayul din cabină
Ÿ 6 moduri de memorare a setărilor 
Ÿ Gresare centralizată a sistemului de scuturare 
Ÿ Sistem etanș la bază unității de recoltare pentru colectarea boabelor 2.62 m (40 lame cu îmbinări elas�ce) 
Ÿ Bandă transportoare și de sortare din oțel inoxidabil cu tensiune asistată  
Ÿ Indicator tensiune bandă transportoare vizibil din cabină 
Ÿ Sistem siguranță blocare bandă + inversare sens 
Ÿ  Senzor detectare spalier Opțiune:
Ÿ 2 ven�latoare inferioare reglabile (înălțime și viteză de rotație) 
Ÿ  2 ven�latoare superioare pentru exteragerea frunzelor fără pierderi din recoltă, must sau boabe Opțiune:
Ÿ (reglarea puterei de rotație și retractabili pentru poziția de spălare) 
Ÿ Cameră posterioară Night Vision 
Ÿ 2 bene din oțel inoxidabil (2 x 1500 L) + melci de uniformizare 
Ÿ Sistem desciorchinare liniar "Selec�v Process" de înaltă frecvență cu senzor an�-blocare (detașabil și poziție spălare) 
Ÿ Masă de sortare cu role cilindrice reglabile suprafață 2.50 m² 
Ÿ  Distribuitor rota�v masă sortare Opțiune:
Ÿ Indicator nivel benă 
Ÿ  înălțime descărcare benă 3 m Opțiune:
Ÿ Alertare coborâre bene 
Ÿ Proiector de lucru pentru unitatea de recoltare 
Ÿ Panou de comandă pentru poziția de spălare 
Ÿ Contorizare hectare
Ÿ  Kit de magneți pentru metaleOpțiune:
Ÿ  Senzori reglabili detectare sol pentru ridicare automată a unității de recoltare Opțiune:
Ÿ 3 butoane oprire de urgență: două deasupra aspiratorilor inferiori și unul lângă panoul de comandă amplasat pe 

unitatea de recoltare 

COMBINĂ AUTO-PROPULSATĂ DE RECOLTAT STRUGURI PELLENC 
MODEL 660 SP2 MARIMEA L 



Fabricat în CE Franța 
 

Caracteris�ci tehnice de lucru 
Ÿ Lățimea minimă între rânduri 1.7 m 
Ÿ Înălțimea minimă viță-de-vie 2 m 

Motor
Ÿ Tip ac�onare: motor diesel 
Ÿ Motor Perkins, 150CP, capacitate cilindrică: 4400 cmc, 4 pistoane, Tier IVf 
Ÿ Control automat turație motor "Easy Power" 
Ÿ Sistem de răcire cu intercooler 
Ÿ Radiator circuit hidraulic 
Ÿ Rezervor combus�bil: 174 l 
Ÿ Rezervor hidraulic: 100 l 

Transmisie
Ÿ Hidrosta�că Poclain HD 450 bari 
Ÿ Viteză maximă de rulaj : 25 km/h 
Ÿ Viteză maximă de lucru 10.5-11 km/h 
Ÿ  TPI 2 transmisie integrală permanentă Opțiune:
Ÿ Frâne dinamiceOpțiune: 

Direc�e și frâne
Ÿ 4 motoare hidraulice Poclain 
Ÿ "Easy Turn" Unghi maxim de virare 95° 
Ÿ Frână de parcare automată 
Ÿ Pantă urcare/coborâre maximă 35% 
Ÿ Diferența între suspensiile independente 63 cm 
Ÿ Unghi de înclinare asistat electronic 
Ÿ Anvelope față 400/70 R24 
Ÿ Anvelope spate 400/70 R24
Ÿ Volan reglabil 
Ÿ  Anvelope spate 540/65 R24 Opțiune:

Cabină
Ÿ Cabină cu aer condiționat și structură de protecție la rostogolire (standard ROPS 4) 
Ÿ Scaun reglabil cu suspensie pneuma�că și co�eră integrată 
Ÿ Cabină cu vedere panoramica 310° 
Ÿ Scară acționată electric pentru acces în cabină + o scară detașabilă 
Ÿ Joys�ck mul�funcțional "Easy Drive" 
Ÿ Display touchscreen 12.4''  "Easy Touch" cu pictograme intui�ve 
Ÿ 2 oglinzi electrice spate + 2 oglinzi vedere panoramică 
Ÿ Camera Night Vision pentru intrare în rând 
Ÿ Autodiagnoză electronică cu alerte în cabină 
Ÿ Buton oprire de urgență pe co�eră pentru oprirea unității de recoltare 
Ÿ Buton oprire de urgență lângă volan pentru oprirea totală a mașinii, inclusiv a motorului 
Ÿ Alertă marșarier 

Instalația electrică – lumini
Ÿ Pornire/ Oprire la cheie - Întrerupător general 
Ÿ 12 lumini
Ÿ Faruri față pentru circulația pe drumurile publice 

COMBINĂ AUTO-PROPULSATĂ DE RECOLTAT STRUGURI PELLENC 
MODEL 660 ES



Unitate de recoltare 
Ÿ Easy Smart mărimea L 
Ÿ 3 puncte de prindere acționate hidraulic 
Ÿ Un singur conector hidraulic "Easy Connect" 
Ÿ 5 perechi de bătători 
Ÿ Sistem scuturare "Easy Smart" ajustabil de pe displayul din cabină
Ÿ 6 moduri de memorare a setărilor 
Ÿ Gresare centralizată a sistemului de scuturare 
Ÿ Sistem etanș la bază unității de recoltare pentru colectarea boabelor 2.62 m (40 lame cu îmbinări elas�ce) 
Ÿ Bandă transportoare și de sortare din oțel inoxidabil cu tensiune asistată  
Ÿ Indicator tensiune bandă transportoare vizibil din cabină 
Ÿ Sistem siguranță blocare bandă + inversare sens 
Ÿ  Senzor detectare spalier Opțiune:
Ÿ 2 ven�latoare inferioare reglabile (înălțime și viteză de rotație) 
Ÿ 2 bene din oțel inoxidabil (2 x 1500 L) + melci de uniformizare 
Ÿ Indicator nivel benă
Ÿ  Distribuitor rota�v masă sortare Opțiune:
Ÿ Indicator nivel benă 
Ÿ  înălțime descărcare benă 3 m Opțiune:
Ÿ Alertare coborâre bene 
Ÿ  2 ven�latoare superioare pentru exteragerea frunzelor fără pierderi din recoltă, must sau boabe Opțiune:

(reglare puterei de rotație și retractabili pentru pozi�a de spălare) 
Ÿ Proiector de lucru pentru unitatea de recoltare 
Ÿ Panou de comandă pentru poziția de spălare Opțiune: 
Ÿ  Kit de magneți pentru metaleOpțiune:
Ÿ Contorizare hectare  
Ÿ  Senzori reglabili detectare sol pentru ridicare automată a unității de recoltare Opțiune:
Ÿ 3 butoane oprire de urgență: două deasupra aspiratorilor inferiori și unul lângă panoul de comandă amplasat pe 

unitatea de recoltare 

COMBINĂ AUTO-PROPULSATĂ DE RECOLTAT STRUGURI PELLENC 
MODEL 660 ES



Fabricat în CE Franța 
 

Caracteris�ci tehnice de lucru 
Ÿ Lățimea minimă între rânduri 1.7 m 
Ÿ Înălțimea minimă viță-de-vie 2 m 

Motor
Ÿ Tip ac�onare: motor diesel 
Ÿ Motor Perkins, 150CP, capacitate cilindrică: 4400 cmc, 4 pistoane, Tier IVf 
Ÿ Control automat turație motor "Easy Power" 
Ÿ Sistem de răcire cu intercooler 
Ÿ Radiator circuit hidraulic 
Ÿ Rezervor combus�bil: 174 l 
Ÿ Rezervor hidraulic: 100 l 

Transmisie
Ÿ Hidrosta�că Poclain HD 450 bari 
Ÿ Viteză maximă de rulaj : 25 km/h 
Ÿ Viteză maximă de lucru 10.5-11 km/h 
Ÿ TPI 2 transmisie integrală permanentă 
Ÿ Frâne dinamiceOpțiune: 

Direc�e și frâne
Ÿ 4 motoare hidraulice Poclain 
Ÿ "Easy Turn" Unghi maxim de virare 95° 
Ÿ Frână de parcare automată 
Ÿ Pantă urcare/coborâre maximă 35% 
Ÿ Diferența între suspensiile independente 63 cm 
Ÿ Unghi de înclinare asistat electronic 
Ÿ Anvelope față 400/70 R24 
Ÿ Anvelope spate 400/70 R24
Ÿ Volan reglabil 
Ÿ  Anvelope spate 540/65 R24 Opțiune:

Cabină
Ÿ Cabină cu aer condiționat și structură de protecție la rostogolire (standard ROPS 4) 
Ÿ Scaun reglabil cu suspensie pneuma�că și co�eră integrată 
Ÿ Cabină cu vedere panoramica 310° 
Ÿ Scară acționată electric pentru acces în cabină + o scară detașabilă 
Ÿ Joys�ck mul�funcțional "Easy Drive" 
Ÿ Display touchscreen 12.4''  "Easy Touch" cu pictograme intui�ve 
Ÿ 2 oglinzi electrice spate + 2 oglinzi vedere panoramică 
Ÿ Camera Night Vision pentru intrare în rând 
Ÿ Autodiagnoză electronică cu alerte în cabină 
Ÿ Buton oprire de urgență pe co�eră pentru oprirea unității de recoltare 
Ÿ Buton oprire de urgență lângă volan pentru oprirea totală a mașinii, inclusiv a motorului 
Ÿ Alertă marșarier 

Instalația electrică – lumini
Ÿ Pornire/ Oprire la cheie - Întrerupător general 
Ÿ 12 lumini
Ÿ Faruri față pentru circulația pe drumurile publice 

COMBINĂ AUTO-PROPULSATĂ DE RECOLTAT STRUGURI PELLENC 
MODEL 680 SP2 MARIMEA L 



COMBINĂ AUTO-PROPULSATĂ DE RECOLTAT STRUGURI PELLENC 
MODEL 680 SP2 MARIMEA L 

Unitate de recoltare 
Ÿ  Selec�v Proces 2 mărimea L
Ÿ 3 puncte de prindere acționate hidraulic 
Ÿ Un singur conector hidraulic "Easy Connect" 
Ÿ Sistem aliniere automată a rândului ghidat cu senzori 
Ÿ 5 perechi de bătători 
Ÿ Sistem scuturare "Easy Smart" ajustabil de pe displayul din cabină
Ÿ 6 moduri de memorare a setărilor 
Ÿ Gresare centralizată a sistemului de scuturare 
Ÿ Sistem etanș la bază unității de recoltare pentru colectarea boabelor 2.62 m (40 lame cu îmbinări elas�ce) 
Ÿ Bandă transportoare și de sortare din oțel inoxidabil cu tensiune asistată  
Ÿ Indicator tensiune bandă transportoare vizibil din cabină 
Ÿ Sistem siguranță blocare bandă + inversare sens 
Ÿ  Senzor detectare spalier Opțiune:
Ÿ 2 ven�latoare inferioare reglabile (înălțime și viteză de rotație) 
Ÿ  2 ven�latoare superioare pentru exteragerea frunzelor fără pierderi din recoltă, must sau boabe Opțiune:

(reglare puterei de rotație și retractabili pentru pozi�a de spălare) 
Ÿ Cameră posterioară Night Vision
Ÿ 2 bene din oțel inoxidabil (2 x 1500 L) + melci de uniformizare 
Ÿ Sistem desciorchinare liniar "Selec�v Process" de înaltă frecvență cu senzor an�-blocare (detașabil și poziție spălare) 
Ÿ Masă de sortare cu role cilindrice reglabile suprafață 2.50 m² 
Ÿ  Distribuitor rota�v masă sortare Opțiune:
Ÿ Indicator nivel benă 
Ÿ  Înălțime descărcare benă 3 m Opțiune:
Ÿ Alertare coborâre bene 
Ÿ Proiector de lucru pentru unitatea de recoltare 
Ÿ Panou de comandă pentru poziția de spălare 
Ÿ Contorizare hectare 
Ÿ  Kit de magneți pentru metale Opțiune:
Ÿ  Senzori reglabili detectare sol pentru ridicare automată a unității de recoltare Opțiune:
Ÿ 3 butoane oprire de urgență: două deasupra aspiratorilor inferiori și unul lângă panoul de comandă amplasat pe 

unitatea de recoltare 



Fabricat în CE Franța 
 

Caracteris�ci tehnice de lucru 
Ÿ Lățimea minimă între rânduri 1.7 m 
Ÿ Înălțimea minimă viță-de-vie 2.2 m 

Motor
Ÿ Tip ac�onare: motor diesel 
Ÿ Motor Perkins, 175CP, capacitate cilindrică: 4400 cmc, 4 pistoane, Tier IVf 
Ÿ Control automat turație motor "Easy Power" 
Ÿ Sistem de răcire cu intercooler 
Ÿ Radiator circuit hidraulic 
Ÿ Rezervor combus�bil: 227 l 
Ÿ Rezervor hidraulic: 100 l 

Transmisie
Ÿ Hidrosta�că Poclain HD 450 bari 
Ÿ Viteză maximă de rulaj : 25 km/h 
Ÿ Viteză maximă de lucru 11.5 km/h 
Ÿ TPI 2 transmisie integrală permanentă 
Ÿ Frâne dinamiceOpțiune: 

Direc�e și frâne
Ÿ 4 motoare hidraulice Poclain 
Ÿ "Easy Turn" Unghi maxim de virare 95° 
Ÿ Frână de parcare automată 
Ÿ Pantă urcare/coborâre maximă 30% 
Ÿ Diferența între suspensiile independente 65 cm 
Ÿ Unghi de înclinare asistat electronic 
Ÿ Anvelope față 400/70 R24 
Ÿ Anvelope spate 400/70 R24
Ÿ Volan reglabil 
Ÿ  Anvelope spate 540/65 R24 Opțiune:

Cabină
Ÿ Cabină cu aer condiționat și structură de protecție la rostogolire (standard ROPS 4) 
Ÿ Scaun reglabil cu suspensie pneuma�că și co�eră integrată 
Ÿ Cabină cu vedere panoramica 310° 
Ÿ Scară acționată electric pentru acces în cabină + o scară detașabilă 
Ÿ Joys�ck mul�funcțional "Easy Drive" 
Ÿ Display touchscreen 12.4''  "Easy Touch" cu pictograme intui�ve 
Ÿ 2 oglinzi electrice spate + 2 oglinzi vedere panoramică 
Ÿ Camera Night Vision pentru intrare în rând 
Ÿ Autodiagnoză electronică cu alerte în cabină 
Ÿ Buton oprire de urgență pe co�eră pentru oprirea unității de recoltare 
Ÿ Buton oprire de urgență lângă volan pentru oprirea totală a mașinii, inclusiv a motorului 
Ÿ Alertă marșarier 

Instalația electrică – lumini
Ÿ Pornire/ Oprire la cheie - Întrerupător general 
Ÿ 12 lumini
Ÿ Faruri față pentru circulația pe drumurile publice 

COMBINĂ AUTO-PROPULSATĂ DE RECOLTAT STRUGURI PELLENC 
MODEL 780 SP2 MARIMEA XL   



Unitate de recoltare 
Ÿ Selec�v Proces 2 mărimea XL 
Ÿ 3 puncte de prindere acționate hidraulic 
Ÿ Un singur conector hidraulic "Easy Connect" 
Ÿ Sistem aliniere automată a rândului ghidat cu senzori 
Ÿ 5 perechi de bătători 
Ÿ Sistem scuturare "Easy Smart" ajustabil de pe displayul din cabină
Ÿ 6 moduri de memorare a setărilor 
Ÿ Gresare centralizată a sistemului de scuturare 
Ÿ Sistem etanș la bază unității de recoltare pentru colectarea boabelor 2.86 m (44 lame cu îmbinări elas�ce) 
Ÿ Bandă transportoare și de sortare din oțel inoxidabil cu tensiune asistată  
Ÿ Indicator tensiune bandă transportoare vizibil din cabină 
Ÿ Sistem siguranță blocare bandă + inversare sens 
Ÿ  Senzor detectare spalier Opțiune:
Ÿ 2 ven�latoare inferioare reglabile (înălțime și viteză de rotație) 
Ÿ  2 ven�latoare superioare pentru exteragerea frunzelor fără pierderi din recoltă, must sau boabe Opțiune:

(reglare puterei de rotație și retractabili pentru pozi�a de spălare) 
Ÿ Cameră posterioară Night Vision
Ÿ 2 bene din oțel inoxidabil (2 x 1800 L) + melci de uniformizare 
Ÿ Sistem desciorchinare liniar "Selec�v Process" de înaltă frecvență cu senzor an�-blocare (detașabil și poziție spălare) 
Ÿ Masă de sortare cu role cilindrice reglabile suprafață 2.50 m² 
Ÿ  Distribuitor rota�v masă sortare Opțiune:
Ÿ Indicator nivel benă 
Ÿ  Înălțime descărcare benă 3,23 m Opțiune:
Ÿ Alertare coborâre bene 
Ÿ Proiector de lucru pentru unitatea de recoltare 
Ÿ Panou de comandă pentru poziția de spălare 
Ÿ Contorizare hectare 
Ÿ  Kit de magneți pentru metale Opțiune:
Ÿ  Senzori reglabili detectare sol pentru ridicare automată a unității de recoltare Opțiune:
Ÿ 3 butoane oprire de urgență: două deasupra aspiratorilor inferiori și unul lângă panoul de comandă amplasat pe 

unitatea de recoltare 

COMBINĂ AUTO-PROPULSATĂ DE RECOLTAT STRUGURI PELLENC 
MODEL 780 SP2 MARIMEA XL   



Fabricat în CE Franța 
 

Caracteris�ci tehnice de lucru 
Ÿ Lățimea minimă între rânduri 1.7 m 
Ÿ Înălțimea minimă viță-de-vie 2.2 m 

Motor
Ÿ Tip ac�onare: motor diesel 
Ÿ Motor Perkins, 175CP, capacitate cilindrică: 4400 cmc, 4 pistoane, Tier IVf 
Ÿ Control automat turație motor "Easy Power" 
Ÿ Sistem de răcire cu intercooler 
Ÿ Radiator circuit hidraulic 
Ÿ Rezervor combus�bil: 227 l 
Ÿ Rezervor hidraulic: 100 l 

Transmisie
Ÿ Hidrosta�că Poclain HD 450 bari 
Ÿ Viteză maximă de rulaj : 25 km/h 
Ÿ Viteză maximă de lucru 10 km/h 
Ÿ TPI 2 transmisie integrală permanentă 
Ÿ Frâne dinamiceOpțiune: 

Direc�e și frâne
Ÿ 4 motoare hidraulice Poclain 
Ÿ "Easy Turn" Unghi maxim de virare 95° 
Ÿ Frână de parcare automată 
Ÿ Pantă urcare/coborâre maximă 35% 
Ÿ Diferența între suspensiile independente 70 cm 
Ÿ Unghi de înclinare asistat electronic 
Ÿ Anvelope față 400/70 R24 
Ÿ Anvelope spate 400/70 R24
Ÿ Volan reglabil 
Ÿ  Anvelope spate 540/65 R28Opțiune:

Cabină
Ÿ Cabină cu aer condiționat și structură de protecție la rostogolire (standard ROPS 4) 
Ÿ Scaun reglabil cu suspensie pneuma�că și co�eră integrată 
Ÿ Cabină cu vedere panoramica 310° 
Ÿ Scară acționată electric pentru acces în cabină + o scară detașabilă 
Ÿ Joys�ck mul�funcțional "Easy Drive" 
Ÿ Display touchscreen 12.4''  "Easy Touch" cu pictograme intui�ve 
Ÿ 2 oglinzi electrice spate + 2 oglinzi vedere panoramică 
Ÿ Camera Night Vision pentru intrare în rând 
Ÿ Autodiagnoză electronică cu alerte în cabină 
Ÿ Buton oprire de urgență pe co�eră pentru oprirea unității de recoltare 
Ÿ Buton oprire de urgență lângă volan pentru oprirea totală a mașinii, inclusiv a motorului 
Ÿ Alertă marșarier 

Instalația electrică – lumini
Ÿ Pornire/ Oprire la cheie - Întrerupător general 
Ÿ 12 lumini
Ÿ Faruri față pentru circulația pe drumurile publice 

COMBINA AUTO-PROPULSATĂ DE RECOLTAT STRUGURI PELLENC 
MODEL 880 SP2 MARIMEA XL    



Unitate de recoltare 
Ÿ  Selec�v Proces 2 mărimea XL
Ÿ 3 puncte de prindere acționate hidraulic 
Ÿ Un singur conector hidraulic "Easy Connect" 
Ÿ Sistem aliniere automată a rândului ghidat cu senzori 
Ÿ 5 perechi de bătători 
Ÿ Sistem scuturare "Easy Smart" ajustabil de pe displayul din cabină
Ÿ 6 moduri de memorare a setărilor 
Ÿ Gresare centralizată a sistemului de scuturare 
Ÿ Sistem etanș la bază unității de recoltare pentru colectarea boabelor 2.86 m (44 lame cu îmbinări elas�ce) 
Ÿ Bandă transportoare și de sortare din oțel inoxidabil cu tensiune asistată  
Ÿ Indicator tensiune bandă transportoare vizibil din cabină 
Ÿ Sistem siguranță blocare bandă + inversare sens 
Ÿ  Senzor detectare spalier Opțiune:
Ÿ 2 ven�latoare inferioare reglabile (înălțime și viteză de rotație) 
Ÿ  2 ven�latoare superioare pentru exteragerea frunzelor fără pierderi din recoltă, must sau boabe Opțiune:

(reglare puterei de rotație și retractabili pentru pozi�a de spălare) 
Ÿ Cameră posterioară Night Vision
Ÿ 2 bene din oțel inoxidabil (2 x 1800 L) + melci de uniformizare 
Ÿ Sistem desciorchinare liniar "Selec�v Process" de înaltă frecvență cu senzor an�-blocare (detașabil și poziție spălare) 
Ÿ Masă de sortare cu role cilindrice reglabile suprafață 2.50 m² 
Ÿ  Distribuitor rota�v masă sortare Opțiune:
Ÿ Indicator nivel benă 
Ÿ Înălțime descărcare benă 3,23 m 
Ÿ Alertare coborâre bene 
Ÿ Proiector de lucru pentru unitatea de recoltare 
Ÿ Panou de comandă pentru poziția de spălare 
Ÿ Contorizare hectare 
Ÿ  Kit de magneți pentru metale Opțiune:
Ÿ  Senzori reglabili detectare sol pentru ridicare automată a unității de recoltare Opțiune:
Ÿ 3 butoane oprire de urgență: două deasupra aspiratorilor inferiori și unul lângă panoul de comandă amplasat pe 

unitatea de recoltare 

COMBINĂ AUTO-PROPULSATĂ DE RECOLTAT STRUGURI PELLENC 
MODEL 880 SP2 MARIMEA XL   


