
                             Комбайн  SPAPPERI   

               за лавандула, маточина, лайка и билки 



 

SPAPPERI модел RE 141 
Комбайна е произведен от Италианската фирма  Spapperi основана 1964 година  , специализи-
рана в производството на самоходни машини и оборудване  за прибиране на тютюн, етерично- 
маслени култури и зеленчуци. 

Комбайна е специализиран за прибиране на всички видове етерично- маслени култури. 

Лавандула , мащерка, бял равнец, лайка , мента, маточина и други. 

Стандартно комбайна  е оборудван с хедер  с работна ширина 170 см, за рязане и прибиране на 
лавандула чрез класическият апарат с две ленти за прихващане и двоен нож за рязане, целият 
апарат се управлява от хидравлични мотори и се регулира на височина до 60 см. Всички наст-
ройки се управляват от  оператора вътре от кабината. 

Кабина с климатик разположена над лентата за товарене добра видимост и контрол на приби-
раният материал, кабината може да се позиционира в различни места над лентата странично 
за по добра видимост при работа. 

 Задвижване - Хидростатична трансмисия на 4-те колела 

Контейнер за материала около 15 куб. метра с верига за разтоварване и видео камера за сле-
дене на процеса на напълване и разтоварване. 

При използването на комбайна за прибиране на лайка, маточина и други култури  на малко 
междуредия или слети повърхности се използва допълнително  оборудване , което се поставя  
на мястото на режещия апарат за лавандула след разглобяването му.(поставят се мотовилков 
механизъм с  гумени перки , монтажа отнема  около 1 час). 

Комбайна може да работи на всякакви терени с култури редови и слети повърхности, проекти-
ран за работа дълга ежедневна работа. 

 Mодел: RE141 

Двигател: Lombardini / Kholer 

Максимална мощност: 74 Kw (tier V) 

Управление: хидравлично 

Спирачки: хидростатични 

Колела: 
4 задвижващи с  24” джанти 

2  задни спирачни колела 

Гуми  (1-ва и 2nd axle) : 250/85 R24 210/90 R24 

Задвижване: 
Reversible Hydrostatic Drive With Forward/
Reverse Lever 

Батерия: N°1 - 12 V 145 Ah 

Резервоар: Капацитет 140 л. 


