
PALESSE  GS812  řada III B

Kombajn střední třídy PALESSE GS812 je zkonstruován pro široké použití . Tento kompaktní a velmi 
obratný kombajn je vypočten pro propustnost větší nebo rovnou 8 kg/s a dodává nejméně 12 tun 
skladového zrna za hodinu. Patří k široce uznávanému typu kombajnů s jedním mláti cím bubnem, 
výběhovým roštem a klapkovým vytřásadlem. Kromě záviděníhodné spolehlivosti  takové uspořádání 
zajišťuje univerzalitu použití  a snadnost obsluhy. Přednosti  klasické konstrukce doplňuje moderní 
pohodlná kabina s elektronickým kontrolním a řídicím vybavením od nejlepších výrobců.
Kombajn PALESSE GS812 dosahuje maximální úrovně hospodárnosti  na polích s úrodností  kolem 
40 metrických centů z hektaru. Žací lišty Super Cut se šířkou záběru 6 m (standardní sériová výbava) 
nebo 7 m (volitelná výbava) trvale zaručují čisté a rovné seříznutí .

Mláti cí ústrojí Big Drum s bubnem o průměru 800 m 
s velkou setrvačností  poskytuje v podmínkách normální 
vlhkosti  a středního podílu slámy vynikající výsledky vy-
značující se vysokou propustností  kombajnu.

Mezera koše nezbytná pro opti mální výmlat se reguluje 
pomocí elektromechanismu ovládaného z kabiny.



. . .  to nejlepší z klasiky

Opti mální rozdíly výšek stupňů 
a intenzivní vstřícný pohyb klapek 
vytřásadla zaručují téměř úplné 
oddělení zbytkového zrna.

Třístupňový systém čištění zrna 
s plochou sít cca 4 m2 je pro kom-
bajn střední třídy opti málním ře-
šením.

Elektrické řízení otáček venti láto-
ru čištění z kabiny: opti mální na-
stavení pro různé plodiny a pod-
mínky sklizně.

Je-li nutné uchovat slámu pro další použití , ře-
začka se přepíná do režimu tvorby válcových 
balíků. V tomto režimu se sláma ukládá do ob-
jemných válcových balíků vhodných k dalšímu 
zpracování.

Řezačka slámy se zvýšeným počtem nožů 
důkladně rozmělňuje slámu a rovnoměrně ji 
rozmetá po poli v určené šířce jako hnojivo 
vytvářející dobrý základ pro budoucí úrodu.

Délka vyprazdňovacího šneku kombajnu 
s žací lištou s šířkou záběru 7 m zaručuje po-
hodlnou vykládku zrna.

Objem zásobníku zrna kombajnu 5,5 m3 je 
zvolen s přihlédnutí m k dělitelnosti  kapacit 
dopravních prostředků, za jejichž základ byly 
vzaty automobily KAMAZ.

Tvar zásobníku zrna a přítomnost vibrátoru 
napomáhají rychlému zvládnutí  vykládky li-
bovolně vlhkého zrna.Tato řešení tvoří reál-
nou ekonomii času při sklizni a zvyšují smě-
novou produkti vitu kombajnu.



Ovládací rukojeť rychlosti  pohybu, která pohodlně „pad-
ne“ do ruky a má regulovatelnou opěrku dlaně, je umístě-
na na přídavném pultu a reguluje se zároveň se sedadlem 
tak, aby stále zůstávala ve snadno dosažitelné zóně. Umož-
ňuje jednou rukou ovládat funkce potřebné pro rychlé roz-
hodování: pohyb vpřed a vzad, ovládání rychlosti  pohybu, 
polohy a otáček bubnu žací lišty, polohy šikmého dopravní-
ku a momentálního odpojování jeho pohonu.

Palubní počítač po zapnutí  automati cky kontroluje ob-
vody snímačů a mechanismů na bezporuchovost a za-
jišťuje prohlížení schématu s čísly obvodů a rad ohledně 
odstranění závad.
Doporučení ohledně seřízení pracovních ústrojí (mláti cí 
mezera, otáčky mláti cího bubnu, otáčky venti látoru čiště-
ní, stupeň rozevření žaluzií sít) vydává počítač na základě 
sklízené plodiny nebo dříve zapamatovaných nastavení.
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Soubor řešení vytvářejících nezbytnou úro-
veň komfortu doplňuje prostorný chladicí 
úsek pro ukládání nápojů a potravin.

Palubní počítač po zapnutí  automati cky kontroluje ob-
vody snímačů a mechanismů na bezporuchovost a za-
jišťuje prohlížení schématu s čísly obvodů a rad ohledně 
odstranění závad.Seřiditelný sloupek řízení 

a volant s rukojetí 

Velkoobjemová kabina s panoramati ckým sklem je vyba-
vena klimati zací (na objednávku topením), plně regulo-
vatelné pracovní křeslo pracovníka obsluhy a pohodlné 
sklápěcí sedadlo instruktora – to je skutečné pracovní 
pohodlí na vysoké úrovni.



MOTOR EKOLOGICKÉ TŘÍDY STAGE IIIB

Nádrž na reagencii AdBlue

Katalyzátor

Řídicí blok systému neutralizace výfukových plynů

Čerpací a filtrační blok

Dávkovací zařízení

1

2

3

4

Prvky systému neutralizace výfukových plynů BlueTec

5
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Hnací agregát OM 926 LA o výkonu 175 kW vyráběný koncernem Daimler AG je moderním hospodárným 
motorem vybaveným elektronickým řídicím systémem. Elektronické bloky regulují začátek a délku vstřiku, 
jakož i množství paliva vstupujícího do spalovací komory. Tento motor se liší mimořádně nízkými emisemi 
škodlivých látek díky použití systému neutralizace výfukových plynů BlueTec. Systém BlueTec funguje tak-
to: V nádrži 1 se nachází speciální aktivní reagencie AdBlue, která se pomocí čerpacího a filtračního bloku 
4 dostává do dávkovacího zařízení 5, odkud postupuje do vstřikovacího traktu, kde se míchá s výfukovými 
plyny a čistí je. Poté tato směs vstupuje do druhého cyklu čištění v katalyzátoru 2 a teprve poté se dostává 
do okolního prostředí. Činnost systému zabezpečuje elektronický řídicí blok 3.
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 Řezné ústrojí Schumacher s pevnými bodově svařo-
vanými prsty s horními a dolními řeznými hranami 
a systémem střídání segmentů s rýhováním nahoru/
dolů zajišťuje výjimečně čisté odřezávání včetně sa-
močištění.

Sklizeň kukuřice na zrno
Sklizeň kukuřice na zrno se stává snadno splnitelným 
úkolem díky použití  speciální sady vybavení. Palice 
se šetrně oddělují a podávají k mlácení a stébla na-
drobno rozmělňují. Pole zůstává kompletně připra-
vené k orbě.

 Řezné ústrojí Schumacher s pevnými bodově svařo-

Žací lišty kombajnů PALESSE využívají nejlepší technická řešení pokládaná světovou praxí za vzor, což 
zajišťuje stabilní a efekti vní činnost žacích lišt nezávisle na sklízených plodinách a podmínkách sklizně.

Planetární reduktor Schumacher používaný k po-
honu řezného ústrojí žací lišty zajišťuje vysokou 
frekvenci řezání (1108 zdvihů za minutu) při ply-
nulém chodu a minimálním opotřebovávání, což 
zvyšuje produkti vitu.

Sklizeň řepky
Díky použití  zařízení pro sklizeň řepky lze poloho-
vat stůl žací lišty. Akti vní boční děliče s bezprsto-
vými řeznými ústrojími účinně odřezávají sklízenou 
řepku na okraji pozemku. V kombinaci s řepkový-
mi odrážeči toto řešení snižuje ztráty semen řepky 
na minimum.
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TECHNICKÉ pARAMETRY

● sériová výbava
○ volitelná výbava

Žací část
Žací lišta Super Cut s šířkou záběru 6 m                                  
Žací lišta s šířkou záběru 7 m                                                  
Řezné ústrojí žací lišty
Planetární reduktor Schumacher                                              
Řezný systém Schumacher se střídáním segmentů  
s rýhováním nahoru/dolů                                                          
Rychlost pohybu nožů, zdvihy/min                          1108
Systém podélného a příčného kopírování povrchu pole           
Zdvihače stébel                                                                       
Elektrické řízení variátoru bubnu žací lišty z kabiny                 
Vozík pro převážení žací lišty                                                  
Bezprstové řezné ústrojí pro práci na meliorovaných  
rašeliništích                                                                             
Šikmý dopravník
Hydraulický zpětný chod šikmého dopravníku                          
Mláticí ústrojí a vytřásadlo
Šířka mlátičky, mm                                                               1200
Lapač kamenů                                                                        
Mláticí systém Big Drum                                                         
Průměr mláticího bubnu, mm                                                800
Otáčky mláticího bubnu, s-1 (ot./min)         8,51-14,5 (510,6-870,0)
Automatické napínání řemenu variátoru pohonu bubnu          
Zpomalovací reduktor                                                            
Oddělovací plocha koše, m2                                                1,096
Úhel opásání bubnu, stupně                                             130 + 6
Elektronická regulace velikosti mezery koše z kabiny            
Urychlený pokles koše                                                          
Počet klapek vytřásadla                                                          4
Plocha separace vytřásadla, m2                                             4,92
Celková plocha separace (koš + vytřásadlo), m²                  6,016
Čištění
Plocha sít čištění, m2                                                            3,86
Počet kaskád, ks                                                                     3
Elektronická regulace otáček ventilátoru z kabiny                 
Autonomní rotorové domlacovací zařízení                            
Zásobník zrna
Objem zásobníku, m3                                                             5,5
Produktivita vyprazdňovacího zařízení, l/s                              50
Minimální výška vykládky  
(výška konce vyprazdňovacího šneku), m                              3,9
Řezačka slámy
Rozmělňování slámy s rozmetáním                                          
Ukládání slámy do válcových balíků   

Kabina
Pohodlná dvoumístná odhlučněná kabina chráněná před vibracemi
Comfort Max 
Klimatizace/ventilátor 
Topení                                                                          
Multifunkční řídicí páka
Řídicí a informační zařízení na základě palubního počítače  
s ŽK monitorem System Control
Počítačový systém seřizování podle plodin Excat Crop Adjust
Podvozek
Počet kol: řídicích/hnacích                                                        2/2
Tlak v pneumatikách při používání, MPa                             0,16/0,24
Rozchod kol: řídicích/hnacích, mm                                    2830/3080
Základna, mm                                                                        3366    
Světlá výška, mm                                                                    300
Hydraulický systém
Hydraulický rozvod podvozku
Hydraulický převod volantového řízení
Motor
Výrobce                                                                     Mercedes-Benz
Značka                                                                             OM 926 LA
Jmenovitý výkon motoru, kW (k)                                          175 (238)
Objem palivové nádrže, l                                                           500
Obrysové rozměry a hmotnost
Délka/šířka/výška s žací lištou  
v pracovní poloze, mm                                             10500/6500/4500
Hmotnost kombajnu s žací lištou                                             13580 
(bez přepravního vozíku), kg
Přizpůsobovací adaptéry
Sběrač s šířkou záběru 3,4 m                                     
Zařízení na sklizeň řepky olejky s šířkou záběru 6 m
Komplet vybavení pro sklizeň kukuřice na zrno s žací lištou  
o šířce záběru 4,2 m (6 řádků) 

Na kombajnech PALESSE GS812 se používají kompletační výrobky  
od předních výrobců, což dále zvyšuje spolehlivost a možnosti stroje:

• planetární reduktory, prsty řezného ústrojí a jiné komponenty žacích 
lišt SCHUMACHER, Německo

• Ložiska SKF, Švédsko
• Pneumaticko-hydraulické akumulátory HYDAC, Německo
• Hydraulické regulační ventily a hydraulické bloky AIDRO, Itálie
• Řemeny OPTIBELT, Německo
• Olejové filtry a filtrační vložky STAUFF, Německo a SOFIMA, Itálie
• Elektromechanismy TOLLO LINEAR, Švédsko

Neustále se snažíme zvyšovat technickou úroveň naší produkce.  
V této souvislosti si naše společnost vyhrazuje právo měnit konstrukci strojů a jejich technické charakteristiky.
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