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Specificații tehnice 
Technical data 
Données techniques 
Datos técnicos 

TR 140 TR 160 TR 200 

Lungime
Largueza 
Lenght 
Loungueur 

Fără ax
Sin timón 
Without shaft 
Sans timon 

cm 

3.720 3.720 3.720 

Cu ax
con timón 
with shaft 
avec timon 

4.870 4.870 4.870 

Înălțime
Height 
Hauteur 
Alteza 

cm 1.800 1.800 1.800 

Lățime
Anchura 
Width 
Largeur 

cm 1.620 1.830 2.230 

Greutate 
Weight 
Poids 
Peso 

Kg 1.750 1.900 2.200 

Putere necesară 
Potencia requerida  
Power requested 
Puissance Potencia 

CV / 
HP 

70/90 75/100 85/120 

Kw 52/67 56/75 64/89 

Ciocane
Martillos 
Hammers 
marteaux 

N° 18 21 27 

Priză de forță
T.d.f.
P.T.O

P.T. O 540 540 540 

Ridicare pantograf 
Levantamiento del pantógrafo 
Pantograph raising 
Soulèvement du pantographe 

mm 2.500 2.500 2.500 

Capacitate recipient 
Capacidad del contenedor 
Container capacity 
Capacité du  

Kg 2.6 3.2 4.5 

Mașina de recoltat COMBY este un utilaj agricol purtat capabil să recolteze și să toace resturile oricărui tip de produs. 
Gama conține 3 produse: COMBY TR 140, COMBY TR 160, COMBY TR 200, cu lățimi de lucru de 140, 160 și 200 cm.

Utilajul este alcătuit din:
- un  colector frontal în formă elicoidală, cu rotație opusă sensului de deplasare, care preia resturile vegetale direct de 
pe sol și le direcționează către tocător.

- un rotor orizontal cu ciocane oscilante, pregătite pentru tocarea resturilor vegetale cu diametru de până la 90 mm.

- un grilaj metalic (opțional, în diferite dimensiuni) situat între tocător și recipientul posterior, care reglează dimensiunile 
materialului tocat.

- un recipient posterior cu ridicare tip pantograf, care poate ajunge la o înălțime maximă de 250 cm, care permite 
descărcarea pe sol, în cărucioare mai mari sau în alte recipiente.

Arborele de transmisie este furnizat împreună cu utilajul.
Utilajul preia resturile vegetale prin intermediul colectorului frontal, apoi sunt transportate către axul de tăiere. Materialul 
tocat este direcționat către grătarul recipientului care, după ce a fost umplut, este golit cu ajutorul sistemului de ridicare 
cu pantograf.

La BIOMASSA, una volta triturata, potrebbe essere utilizzata per la produzione di compost o per fini energetici, come 
combustibile in piccoli impianti di riscaldamento o in centrali termo-elettriche adeguate. Un ulteriore vantaggio è quello di 
avere il terreno libero da residui di potatura, eliminando pericolose contaminazioni, muffe e malattie.




