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A 6 soros beetliner compact 18 m³ bunkertérfogattal és 
két kormányozható tengellyel rendelkezik. A kerekek 
mindegyike hajtott. A farban elhelyezett motor ideális 
súlyelosztást biztosít.

Műszaki adatok

Motor oM 460 LA - 315 kW / 428 Ps euro 3b

Fejező  k6k 45 cm kombifejező (opcionálisan 50 cm)

Kiszedő lengő rendszerű r6e 45 cm  
(opcionálisan 45/50 cm eltolható)

Tisztítás 9 henger, 5 rosta

Rosták központilag állítható

Bunkertérfogat 18 m³ / 12 t

Tengelyek/kerekek 2 / 4

Kormányzás összkerék

Üzemanyagtartály 1000 l

Ad-blue tartály 95 l 

bunkertöltés elevátor 900 mm

bunkerürítés ürítőszalag1400 mm

Ürítési idő 35 mp.

Átrakó magasság 4,50 m

Meghajtás automatikus motorfordulatszám szabályozás

Sebesség közúton 20 km/h (opcionálisan32 km/h)

Kerekek elöl 710/70r38

Kerekek hátul 750/50r30,5

Hosszúság 10,32 m

Szélesség 3,10 m (45 cm sortávolságnál), 
3,30 m (45/50 cm sortávolságnál)

Magasság 4,00 m 

Villamos rendszer 24 Volt  fedélzeti feszültség
12V csatlakozó aljzat a kabinban

Kenés beka-Max rendszerű központi olajzás

Világítás Xenon-fényszórók

Opciók

■ hidraulikusan állítható sortávolság 45-50 cm között
(50cm fix)

■ rugófogakkal ellátott rosta
■ 32 km/h közúti sebesség
■ video felügyeleti rendszer 4 kameráig

Az innovatív beetliner compact egyesíti a 
legmodernebb technikai tudást a szakmai tapasztalattal. 
Ezt jeleníti meg a KLEINE az sF 10 és sF 10-2 
cukorrépa kombájnjaiban.

A keskeny nyomtáv az összkerékhajtással, az kis önsúly és az 
alacsony súlypont a „compact“ számára rendkívüli 
fordulékonyságot és kitűnő menetstabilitást biztosítanak.

A másolás kizárólagos joga a TEMPEL Kft. tulajdona. Másolás csak a TEMPEL Kft.engedélyével lehetséges
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Kővédelem
A fent látható hidraulikus kővédelem új fejlesztés, védi az egész 
kiszedő berendezést. A kabinból állítható, pneumetikus rásegítésű 
mélységtartást letapogatókerekek vezérlik. A gyom- és levélrészeket a 
letapogatókerekek lenyomják, lehetőséget biztosítva az 
eltömődésmentes kiszedést. 

k6k 45/50 cm fejező
Az új, szériafelszerelésű Integral-Kombi-Fejező két, akabinból 
menet közben kapcsolható funkciót egyesít. Az egyik a 
répaleveleket egyenletesen teíti el a földön, a másik pedig a sorok 
közé fekteti azokat. A tápanyag így visszakerül a talajba, lehetővé téve 
a minimális talajelőkészítést. A finoman kiegyensúlyozott 
zúzótengely fordulatszáma a mindenkori levél- és gyomviszonyok 
függvényében fokozatmentesen állítható. sich stufenlos den 

blatt- und unkrautverhältnissen anpas-sen. Az integral-kombi-

Fejező két, magasságában hidraulikusan állítható támasztókerékkel 
rendelkezik. 

r6e 45/50 cm kiszedő
Az új fejlesztésű, lengő rendszerű kiszedőberendezés 45 cm 
sortávolságban dolgozik.Opcionálisan a kabinból állítható 45/50 
sortávolsággal, vagy fix 50 cm sortávolsággal. A rázótárcsákat egy 
hidraulikus meghajtású excenter tengely hajtja. A fordulatszám, a 
kiszedési mélység, a tárcsák helyzete a kabinból fokozatmentesen 
állítható. A kiszedőtárcsák 70 mm oldalirányú elmozdíthatósága 
pontos sor illeszkedést biztosít.

„oPti-cut“ finomfejező
A módosított, vágóerő-automatikával ellátott finomfejező a kabinból 
kitűnően látható és mind a magassága, mind a fejezés erőssége állít-

ható. Így a precíz fejezés bármely 

körülmények között szavatolt. 
A központi olajzás csökkenti a 

karbantartási költségeket.

A másolás kizárólagos joga a TEMPEL Kft. tulajdona. Másolás csak a TEMPEL Kft.engedélyével lehetséges
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sense-controL

Bunkerürítés
A cukorrépa kiürítése a bunkerből egy 1400 mm széles, magasságában 
fokozatmentesen állítható ürítőszalaggal történik. A 4,5 m maximális 
átrakómagasság nagyméretű szállítójárművek folyamatos töltését is 
lehetővé teszi. A bunker hatékony kiürítését a kihordó padozat segíti. 
A nagy átrakóhossznak köszönhetően a cukorrépa akár 10 m széles 
halomba is rakható.

Tisztítóegység
Közvetlenül a kiszedőberendezés mögött található a kilenc 
tengelyből álló, hidraulikusan meghajtott, változtatható 
forgásirányú tengelycsoport. A kiszedési folyamat során a lazán 
feltapadt föld a tengelyeken keresztül visszahullik a talajra. A 
tengelycsoport és a rostaegység végzik a cukorrépa előtisztítását. 

5 rostás tisztítóberendezés

A 900 mm széles, a haladási irányra merőlegesen elhelyezett 
elevátor alacsony zuhanást biztosítva, kíméletesen rakja a 
cukorrépát a bunkerbe.Opcióként a továbbfejlesztett „FLoW-

record“ mennyiségrögzítő rendszeris elérhető. A FLOW-RECORD 

segítségével a kombájn a betakarítás közben adatokat küldhet a 
szállítmányozók felé.

A hengerek fordulatszáma fokozatmentesen, a mindenkori 
viszonyoknak megfelelően állítható. Az új BeetLiner öt rostás 
tisztítóberendezése tisztán, kíméletesen dolgozik, mindig
kiváló tisztítóhatást garantál. Az új fejlesztésű váz - első tengely 
kapcsolat miatt az első kerekek között átáramló mennyiség 
lényegesen megnövekedett. A 12m hosszú tisztítóút a leválasztott 
földet egyenletesen teríti el a talajon. Az új konstrukciójú 
berendezés a legnehezebb talajviszonyok esetén is maximális 
termelékenységet biztosít a tisztítóhatás csökkenése nélkül.
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Kormányzás
A gépkezelő tehermentesítése érdekében a  beetliner compact egy új fejlesztésű kormányautomatikával rendelkezik. Az automatikus 
kormányzás az első és hátsó tengelyeket vezérli, kiváló nyomtartást biztosítva még lankás terepen is. Az összkerék kormányzás gondoskodik a 
nagyfokú fordulékonyságról is.

Meghajtás
A beetliner compact amen Mercedes-benz  oM460LA erős és 
takarékos dízelmotorjával van felszerelve.A legmodernebb 
kipufogógáz kezelési eljárásnak (Ad-blue-technológia) a motor 
eleget tesz az  eu  3b fokozatú előírásának. A meghajtás dugattyús 
szivattyú segítségével hidraulikusan a hátsó tengelyen keresztül 
történik. Az automatikus vezérlés a motor fordulatszámát 
szántóföldi és közúti körülmények között is  1.200 és 1.600 ford/
perc tartományban tartja.

kabin
Természetesen a kabin , mint a BeetLiner egyik legfontosabb 
eleme különös figyelmet kapotta tervezéskor. Alegmodernebb 
dizájnt egyesíti a kiváló kilátással és a nagyfokú zajvédelemmel. 
A légrugós vezetőülés, az alapfelszereltséghez tartozó 
klímaberendezés és a modern, felhasználóbarát kezelőpanel

lkényelmes munkavégzést tesz lehetővé. A BeetLiner irányítása egy 
joystick és egy kezelőpanel segítségével történik. A kezelőpanelen 
lekérdezhetők a gép aktuális üzemi adatai.

A másolás kizárólagos joga a TEMPEL Kft. tulajdona. Másolás csak a TEMPEL Kft.engedélyével lehetséges
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Az rL 350 V -vel a piacra bevezetett és 
világszerte bizonyított 10 m széles V-alakú 

felvevőrendszer és a 15 m átrakóhossz 
koncepcióját a   cleanliner Mega következetesen 
továbbviszi.

A KLEINE Cleanliner Mega a kielégíti a széles halmokba 
rakott cukorrépa rakodása és a rakodás alatti kíméletes 
terménykezelés igényeit.
A Mega nyitott V-alakú felhordóasztala könnyen behatol a halom 
aljába. A répák saját súlyuknál fogva rágurulnak a felvevőasztalra. 
A cleanliner Mega V-alakú kialakítása nem csak 
homlokirányból bontja meg a halmot, hanem a répákat a 
halomoldaláról is a felhordóasztalra irányítja rüben-

schüttkegels in richtung der  Aufnahmetische.

A kLeine cleanliner Mega V-
alakú felhordórendszer előnyei
■■- A szabadalmaztatott 10 m széles V-alakú felvevőrendszert a széles

halmok rakodási igénye alapján fejlesztettük 
Energiaigényes elosztórendszerek nem szükségesek.

■■ ■■ A 8 m magas halmok rakásához eddig szükséges költség- és    

energiaigényes berendezések használata megszüntethető

■■ A meghosszabbított tisztítóút növeli a tisztítóhatást.

A cukorrépa mechanikai terhelése kisebb.
A szélesebb halmok csökkentik a veszteséget.

Az alacsonyabb tolóerő igény csökkenti az 
üzemanyagfelhasználást.
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dynamic balance control

die neue schwenkbare Antriebseinheit dbc (dynamic balance 

control) sorgt für zusätzliche stabilität während der Verladearbeit. 

hier wird vorhandene Masse genutzt statt Aufballastierung und 

erhöhung des Fahrzeuggewichts. dieses system ist einzigartig 

und bereits patentiert.
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Felhordóasztal
Közúti közlekedés esetén a felhordóasztal a kabin alá behajtható, 
kiváló kilátást biztosítva a forgalomban

kabin
A Mega új fejlesztésű kabinja 5 m magasságig felemelhető.. 
Különböző pozíciókba állítható közúti közlekedésnek, vagy az 
aktuális feladatnak megfelelően. Így biztosítható a mindenkori 
zavartalan munkavégzés.

Meghajtás
A Mega  a szükséges erőt egy 325 LE teljesítményű, soros 6 hengeres 
töltőlevegő hűtős, turbófeltöltős Mercedes benz  oM 926 LA 

motorból nyeri. Az  Ad-blue technológiának köszönhetően megfelel 
az euro 3b normának.

Irányítás
A Mega irányítását teljesen 
újraterveztük.Az összes fődarab 
teljesítményszabályzott hidraulikával 
hajtott és felügyeleti rendszerrel 
ellátott. A színes monitor tájékoztatja 
a  gépkezelőt az összes információról.

Felszereltség

Teleszkópos felvevőasztal
Közúti forgalomban a felvevőasztal a kabin mögé felhajtható, így 
nem akadályozza a vezetőt a kilátásban.

A másolás kizárólagos joga a TEMPEL Kft. tulajdona. Másolás csak a TEMPEL Kft.engedélyével lehetséges
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Tisztítóhengerek
A hosszított tisztítóhengerek és a hozzájuk 
kapcsolható elosztó növelik a tisztítás 
intenzitását.

Behúzószalag
A cukorrépa továbbítása a 
tisztítóhengerektől a behúzószalagra egy 
ejtőfokozaton keresztül történik. amely 
elősegíti a répák tisztulását. A 
behúzószalag úgy van elhelyezve, hogy 
optimális továbbhaladást biztosítson a 
terménynek a köztes szalag irányába. 

Köztes szalag
A köztes szalag egy további ejtőfokozaton 
át továbbítja a répákat az átrakószalagra. 
Ezen kívül itt töténik a termény mérlegelése 
is (opció).

Hatékony tisztító- és rakodórendszer

Átrakószalag
Az átrakószalag egy állítható szalagvég segítségével tölti át a cukorrépát a szállítójárműbe. A köztes- és 
átrakószalag a kabinból vezérelhető. A 340 fokos elfordulási képesség problémamentes átrakaást tesz lehetővé 
minden oldalon. A 15 m átrakási távolság és a 6 m átrakási magasság a Megát bármely rakodási feladat 
elvégzésére alkalmassá teszi.

A másolás kizárólagos joga a TEMPEL Kft. tulajdona. Másolás csak a TEMPEL Kft.engedélyével lehetséges



Kiegészítő tengely
Közúti forgalomban egy 
kiegészítő tengely használata 
szükséges. Opcióként elérhető.
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Különleges kivitel

Opciók

Halomosztó
A 10 m-nél szélesebb halmok rakodásához a Mega opcionálisan felszerelhető 
egy 2 m hosszú bal oldali asztallal, amely magában foglalja a halomosztót.

Felhordás
Az alapfelszereltségű hengerek spirálhengerekre cserélése (opció) 

az oldalasztalokon lehetővé tezsi a felhordást szilárd burkolatok 
esetén is.

Föld elosztó
A letisztított földet egyenlete-
sen a gép alá teríti. Opció.

Vízpermetező
Igény esetén az oldalasztalokra szerelhető vízpermetező még 
kíméletesebb tisztítást tesz lehetővé. A kapcsolható folyamatos- vagy 
szakaszos üzemmódnak köszönhetően a vízkészlet egész napra 
elegendő.

A másolás kizárólagos joga a TEMPEL Kft. tulajdona. Másolás csak a TEMPEL Kft.engedélyével lehetséges
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Kíméletes és tiszta 
rakodás 
8 m széles halmokig

Hatékony tisztítás
A felhordórendszer egy 8 m széles, háromrészes asztalból áll. A 
felhordótengelyek felveszik a cukorrépát a talajról és négy vízszintes, 
ellenirányban forgó tengely a gép belseje felé szállítja azokat, ahol hat 
szállító- és tisztítótengely továbbítja. A tengelyek elhelyezését 
átterveztük a  hatékonyság növelése érdekében.

Intelligens vezérlés
A classic az intelligenciáján és működésén keresztül bizonyítja 
fölényét. Szériafelszereltség a fedélzeti számítógép , amely CAN-Bus 
rendszer segítségével számos adat tárolására és előhívására képes. 
Opcionálisan a Classic mérleggel is felszerelhető.

Tökéletes irányítás
A classic alapesetben három nagyfelbontású infravörös kamerával 
van felszerelve. Ezek segítségével a színes monitoron követhető a 
felvevőasztal működése és az átrakodás folyamata.

Opciók
A letisztított föld Földosztó  (bal oldali kép) segítségével egyenletes 
eloszlásban kerül a talajra, egyszerűsítve ezzel a későbbi munkákat. 
Igény esetén vízpermetező (jobb oldali kép) szerelhető a felhordó 
berendezésre, még kíméletesebb tisztítást lehetővé téve ezzel.

nagyfelbontású infrakamera Földosztó vízpermetező

A másolás kizárólagos joga a TEMPEL Kft. tulajdona. Másolás csak a TEMPEL Kft.engedélyével lehetséges
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Modell Cleanliner Mega Cleanliner Classic

Hosszúság 12,50 m 11,45 m 

Szélesség 3,12 m 3,11 m

Magasság 4,00 m 4,00 m

Súly 23.800 kg 19.800 kg

Motor daimler benz oM 926 LA, 240 kw / 325 LE euro 3b , Adblue daimler benz oM 926 LA, 240 kw / 325 LE, euro 3b

Üzemanyagtartály 1000 l gázolaj 1000 l gázolaj

Tengelyek ■ állandó első tengely hajtás
Kormányszög elöl 15°, hátul 35°

■ közúton hátsótengelykormányzás, hidraulikusan kapcsolható
összkerékhajtás

■ differenciálzár az első és hátsó tengelyen

■ mechanikusan kapcsolható őszzkerékhajtás, differenciálzár 
hosszirányban és keresztben ■ állandó első 

tengely hajtás  
Kormányszög elöl 15°,  hátul 40° ■

közúton hátsótengelykormányzás

Kerekek 710/75 r 34  650/75 r 32 · 680/75 r 32 · 710/75 r 34

Meghajtás aközúton automata menetvezérlés
hidraulikusan ,fokozatmentesen szabályozható 0-3km/h und 5-20km/h

hidraulikusan ,fokozatmentesen szabályozható 0-3km/h und 5-20km/h

Hidraulika ■ osztómű beépített dugattyús szivattyúkkal 
a felhordócsigák részére

■ fogaskerékszivattyú a szállítószalagoknak
■ fogaskerékszivattyú a vezérlésnek
■ hidraukikaolaj 300l
■ olaj előmelegítés

■ osztómű beépített dugattyús szivattyúkkal
a felhordócsigák  és szállítószalagokrészére

■ fokozatmentesen szabályozható dugattyús szívattyú a futóműnek
■ fogaskerékszivattyú a vezérlésnek
■ hidraukikaolaj 300 l,  kérésre bio olaj, olaj előmelegítés

Felhordás ■ 3részes V-alakú felhordóasztal
■ cleanliner Mega: 10,00 m felhordószélesség
■ cleanliner Fender: 8,00 m felhordószélesség halomosztóval a 

bal oldalasztalon
■ tüskés csigahenger felcsavarozott tüskékkel
■ csillaghenger és 4 csigahenger a jobb és baloldalon 
■ hidraulikusan állítható csúszósaru
■a középső részen 6 továbbító és tisztítóhenger

kapcsolható elosztóval

■ 3részes felhordóasztal
■ 8,00 m felhordószélesség
■  tüskés csigahenger
■ csillaghenger és 4 csigahenger a jobb és baloldalon 
■  hidraulikusan állítható csúszósaru
■a középső részen 6 továbbító és tisztítóhenger 

Maradék felhordás forgó tengelyek, három dimenzióban állíthatók forgó tengelyek, három dimenzióban állíthatók

Szalagok 1. behúzószalag 1,00 m széles
2. köztes szalag 0,90 m széles, csuklós karral behajtható
3. átrakószalag 0,80 m széles

hidraulikusan állítható szalagvég

1. behúzószalag 1,00 m széles
2. köztes szalag 0,90 m széles, csuklós karral behajtható
3. átrakószalag 0,80 m széles, 

hidraulikusan állítható szalagvég

Átrakótávolság 15,00 m
 340° -ban ellfordítható gém

max. 13,20 m 
 340° -ban ellfordítható gém

Átrakómagasság max. 6,00 m max. 6,00 m

kabin ■ zajszigetelt
■ légrugós ülés beépített multifunkciós emelővel
■ vezérlés és felügyelet színes monitoron
■ állófűtés és klímaberendezés
■ MP3 rádió, bluetooth

■ zajszigetelt
■forgószék beépített multifunkciós emelővel 
■ állófűtés alapfelszereltség

Központi olajzás alapfelszereltség alapfelszereltség

opciók ■ felhordás szilárd burkolatról
■ mérleg
■ földelosztó
■ halomosztó
■ a központi kenőrendszer pneumatikus töltése
■vízporlasztó
■ Xenon-fényszórócsomag
■ közúton 32 km/h vagy 40 km/h 
■ kiegészítö tengely

■ kerekek 680/75-r32 elöl és hátul, vagy 
710/75-r34 elöl és hátuln 

■ felhordás szilárd burkolatról
■ mérleg
■ Xenon-fényszórócsomag
■ a központi kenőrendszer pneumatikus töltése 
■ vízporlasztó
■ földelosztó

Műszaki adatok

A másolás kizárólagos joga a TEMPEL Kft. tulajdona. Másolás csak a TEMPEL Kft.engedélyével lehetséges
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salzkottener Maschinenbau Gmbh 
A Grimme csoport tagja

2012 november 15. óta a KLEINE a Grimme csoport tagja. 

Salzkottener Maschinenbau GmbH
Ferdinand-henze-str. 6-10 · 33154 salzkotten · Germany

telefon + 49 (0) 52 58 / 973 - 0 · telefax + 49 (0) 52 58 / 973 - 214

info@franz-kleine.com · www.franz-kleine.com

Pontos halomrakás
Minden körülményeskedés nélkül.

 kLeine cargoliner und beetliner 
nagy hasznos terhelés

Lényeges előnyök
■■ Gyors halomrakás
■■ Nagy teljesítmény
■■ Az ürítés alatt további tisztítás
 ■Az alacsony önsúly miatt alacsony tengelyterhelés 
■■ optimális hasznos teher
■■ nagy kerekek
■■ Talajkímélő
■■ Hatékony és üzembiztos

Műszaki adatok
Hossz 7,60 m

szélesség munka közben 3,00 m

szélesség közlekedéskor 3,00 m

Magasság 4,00 m

önsúly 6.100 kg

Bunkertérfogat 28 m³

Töltőtömeg 18 t

Kerekek 800 / 65 r 32

Átrakómagasság bis 4,20 m
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A másolás kizárólagos joga a TEMPEL Kft. tulajdona. Másolás csak a TEMPEL Kft.engedélyével lehetséges




