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która przeprowadzona została pod hasłem: „w Dewulf  

kierujemy się potrzebami użytkowników”.

Luksusowe wnętrze kabiny, wyposażonej w proste  

elementy obsługowe, które pomagają w skupieniu całej 

uwagi na prowadzeniu zbioru, sprawia, że prowadzenie 

maszyny to czysta przyjemność. Kombajn zbudowany został 

w oparciu o wysokiej jakości, łatwo wymienialne i dostępne 

na całym świecie podzespoły. Mniejsze zapotrzebowanie 

na konserwację oraz większa wydajność to zalety, które 

sprawiają, że prowadzenie prac w najważniejszym okresie 

roku dostarcza bardzo dużo PRZYJEMNOŚCI.

Właściciel maszyny Dewulf wyróżnia się postępowym podejściem i wytrwałością. Zawsze WIE, CO ROBI. Jest osobą dumną ze swojej profesji. W obliczu coraz większej skali produkcji  

rolnej szuka bardziej efektywnych metod produkcji, starając się prowadzić ją w możliwie najbardziej EKONOMICZNY sposób. Nie ma tu miejsca na kompromisy.

Wprowadzony na rynek w 2010 roku kombajn Dewulf  

był pierwszą maszyną, w której połączono przednią 

jednostkę kopiącą z tradycyjnym torem przesiewania, 

taśmą jeżową, jednostką czyszczącą oraz największym na  

rynku zbiornikiem. Od tamtej pory dodajemy wciąż nowe 

INNOWACYJNE usprawnienia, nie tracąc jednak z oczu 

tego, co czyni maszynę wyjątkową. Na przestrzeni lat  

Kwatro zdobył uznanie ze względu na ponadprzeciętne 

walory użytkowe. W 2015 roku doczekał się modernizacji, 

POZNAJ MOŻLIWOŚCI PRAWDZIWEGO KOMBAJNU CZTERORZĘDOWEGO

RZEMIOSŁO W NAJCZYSTSZEJ POSTACI NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
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NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

PRZEDNIA JEDNOSTKA KOPIĄCA, KTÓRA NIE USZKADZA BULW

JEDNOSTKA KOPIĄCA HYDRAULICZNIE NAPĘDZANA TORPEDAKLAPY ZAMYKAJĄCE I KONTROLA GŁĘBOKOŚCI

Zlokalizowana z przodu jednostka kopiąca nie narusza struktury redlin, co daje gwarancję uzyskania wyższej jakości produktu. Gąsienice oraz szerokie koła tylne zapewniają  

doskonałą stabilność kombajnu. Dzięki takiej konstrukcji możliwe jest dłuższe prowadzenie zbiorów w warunkach dużej wilgotności podłoża. Dodatkową zaletą jest łatwa wymiana zestawów 

kopiących (w zależności od rodzaju zbieranych warzyw). Jednostka kopiąca jest wyposażona w system automatycznej kontroli głębokości (ADC) z dwiema płozami, oddzielne lemiesze 

kopiące oraz napędzane hydraulicznie duże tarcze. Podparcie dla jednostki kopiącej zapewniają trwałe rolki wspierające prowadzone pomiędzy redlinami. Wyposażenie obejmuje także  

system automatycznej kontroli nacisku (APC). Ustawione pomiędzy redlinami płozy zapewniają automatyczne prowadzenie maszyny wzdłuż rzędów (system DAS). Klapy zamykające 

zapobiegają wypadaniu bulw podczas unoszenia jednostki kopiącej. Mechanizm ten zapobiega także stratom w razie błędu operatora. Opcjonalnie dostępny jest zestaw rolek redlinowych.

Tor przesiewania składa się z taśmy kopiącej i dwóch taśm przesiewających. Brak zwężenia umożliwia prowadzenie prac z prędkością ponad 9 km/godz. Pierwszym etapem w modelu  

Kwatro jest krótka taśma kopiąca. Dzieli się ona następnie na dwie części, w związku z czym możliwe jest prowadzenie zbiorów w dwóch rzędach. Napędzana hydraulicznie  

torpeda zapobiega gromadzeniu się łęcin. Duże rolki łętowe zapewniają ochronę przed zatorem na zewnątrz. Przejście do następnej w kolejności taśmy przesiewającej odbywa się  

niezwykle płynnie. Elastyczny przegub w połowie długości taśmy przesiewającej 2 pozwala na precyzyjne utrzymywanie jednostki kopiącej zgodnie z ukształtowaniem terenu bez  

konieczności zmiany wysokości zrzutu pomiędzy taśmą kopiącą a taśmą przesiewającą 2. Przegubowa część ramy występuje jedynie w obrębie toru przesiewania, co eliminuje ryzyko  

akumulacji. Pomysłowo zaprojektowany tor powrotu taśm przesiewających zapobiega powstawaniu zatorów wewnątrz mat.

0,51 kg/cm² przy pustym zbiorniku 
0,75 kg/cm² przy pełnym zbiorniku

0,92 kg/cm² przy pustym zbiorniku  
1,04 kg/cm² przy pełnym zbiorniku

0,51 kg/cm² przy pustym zbiorniku 
0,75 kg/cm² przy pełnym zbiorniku

Mitas 1250/50 R32 
@ 1.4 bar



Taśma jeżowa (4) o szerokości 2,7 m składa się z dwóch łańcuchów 

jeżowych i zapewnia pierwszy etap czyszczenia. Podlega ona  

precyzyjnej regulacji kąta i prędkości, co przekłada się na 

wysoką skuteczność czyszczenia. Ziemia i łęciny są usuwane 

przez wykonaną z PCW taśmę odpadu (5), zlokalizowaną przed  

tylnym kołem maszyny. Poniżej taśmy jeżowej można  

wprowadzić opcjonalną rolkę ograniczającą upadek w miejscu 

przejścia do jednostki czyszczącej.

Swoją ponadprzeciętną wydajność przesiewania model Kwatro zawdzięcza dwustopniowej  
konstrukcji toru przesiewania (3), na który składają się: taśma kopiąca oraz dwie taśmy  
przesiewające. W celu dalszego podniesienia wydajności przesiewania możliwe jest  
wprowadzenie wytrząsacza obrotowego. Taśma przesiewająca 2 wyposażona jest standardowo 
w dwa wytrząsacze odśrodkowe. Na końcu taśmy przesiewającej 2 znajduje się trzymetrowa 
regulowana rolka łętowa, która odpowiada za wydajne usuwanie łęcin. Taśma przesiewająca 
3 jest także wyposażona w wytrząsacz odśrodkowy. W przypadku taśmy kopiącej oraz 
taśmy przesiewającej 2 istnieje możliwość zastosowania taśm przesiewających o rozstawie  
36, 40, 44 i 50. Taśma przesiewająca 3 umożliwia zastosowanie rozstawu 35, 40, 44 i 50.

1 2

3

10

Ścinacz łęcin odznacza się optymalnym rozłożeniem elementów tnących (1). 

Dopracowana konstrukcja obudowy wirnika zapewnia bardzo skuteczne 

usuwanie ściętych części roślin. Element ten jest wykonany głównie 

z odpornego na zużycie syntetycznego materiału, który zapobiega  

osadzaniu się ziemi. System automatycznej kontroli głębokości z 

dwiema płozami (2) zapewnia doskonałe rozdrabnianie podczas  

prowadzenia jednostki kopiącej wzdłuż redlin. Opcjonalnie dostępny  

jest ścinacz łęcin z wyrzutem bocznym.
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Zbiornik (10) ma pojemność 17,5 m³ i jest napełniany automatycznie. 

Jest to źródło ogromnych korzyści szczególnie w przypadku zbiorów  

prowadzonych na długich odcinkach w warunkach dużej ilości  

plonu. Jednoczęściowy zbiornik umożliwia błyskawiczny rozładunek 

podczas postoju lub jazdy. Automatyczny napinacz hydrauliczny 

odpowiada za prawidłowe naprężenie łańcucha w zbiorniku, co 

powoduje ograniczenie jego zużycia.

Model Kwatro jest standardowo wyposażony w moduł przesiewający. W razie  

zapotrzebowania na dokładniejsze czyszczenie możliwe jest rozszerzenie go o moduł 

axialny (30 rolek) lub moduł Flexyclean® (6). Moduł Flexyclean® to opatentowany 

system obejściowy, który współpracuje z rolkami axialnymi i zapewnia wydajne 

czyszczenie w każdych warunkach. Stopień dokładności czyszczenia w module 

Flexyclean® podlega bezstopniowej regulacji. Rolki axialne można pochylić za 

pomocą siłownika hydraulicznego na potrzeby wymiany lub codziennej konserwacji.

Ziemniaki są rozprowadzone na całej szerokości elewatora okrężnego  
(1,2 m) za pomocą trzyczęściowej taśmy podającej (7). Elewator okrężny 

jest wyposażony w aktywne ścianki boczne, które chronią bulwy 
przed uszkodzeniami. Elewator okrężny dysponuje także dwiema 
taśmami wewnętrznymi (8) z otworami zrzutowymi o różnej długości. 
Zapewnia to optymalne rozłożenie produktu na przenośniku 
podającym. Opcjonalnie możliwe jest wprowadzenie dodatkowej 

jednostki w obrębie przenośnika podającego w celu zapewnienia  
dodatkowego czyszczenia lub sortowania.
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Nowa kabina Claas oferuje dużo miejsca i PRZYJEMNE warunki pracy. Pojęcia komfortu i ergonomii 

nabierają tu nowego znaczenia. Doskonały widok z kabiny na jednostkę kopiącą w modelu Kwatro 

sprawia, że prowadzenie zbioru to czysta przyjemność. Do sterowania pracą kombajnu służy joystick. 

Funkcje kombajnu oraz funkcje jazdy mają odrębne sterowniki. Wszystkie elementy obsługowe są  

umiejscowione blisko siebie, co ułatwia prowadzenie pracy. Do sterowania gąsienicami oraz  

nachyleniem maszyny służą pedały.

ŚRODOWISKO PRACY, W KTÓRYM MOŻNA POCZUĆ  
SIĘ JAK W DOMU.

Ergonomiczny joystick doskonale leży w dłoni i zapewnia prostą obsługę w bardzo ograniczonym  

zakresie ruchów. Joystick dysponuje 20 przyciskami do obsługi dostatecznie dużej liczby  

pojedynczych funkcji. Ponadto wiele różnych parametrów prowadzenia zbioru można zapisać w 5  

konfigurowalnych zestawach. Pozwala to na zmianę konfiguracji maszyny za naciśnięciem przycisku.



ŚRODOWISKO PRACY, W KTÓRYM MOŻNA POCZUĆ  
SIĘ JAK W DOMU.

Przebieg zbioru można śledzić z wnętrza kabiny dzięki obecności ośmiu kamer oraz dwóch 10-calowych kolorowych  

monitorów (opcjonalnie dostępne 12 kamer i 3 monitory). W trybie podziału ekranu możliwe jest wyświetlenie na nim  

obrazu z 4 kamer. Dla dodatkowego komfortu wprowadzony został fabrycznie panel montażowy z przyciskami,  

które umożliwiają proste przełączanie obrazu z poszczególnych kamer. Do panelu można także zamocować różnorodne 

urządzenia peryferyjne.

UMIEJSCOWIENIE KAMER

Standardowo 
Opcjonalnie
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NAJWYŻSZE WALORY UŻYTKOWE W KAŻDYCH WARUNKACH

Doskonałe rozłożenie ciężaru, gąsienice o szerokości 900 mm oraz wyjątkowo  

szerokie opcjonalne koło tylne (Mitas 1250/50 R32) stanowią gwarancję utrzymania 

równego i nieubitego podłoża w czasie zbioru. Brak nadmiernie obciążonych kół  

tylnych oraz wąskich kół przednich, które powodowałyby powstawanie głębokich 

kolein pomiędzy redlinami sprawia, że model Kwatro zapewnia najmniejszy nacisk na 

glebę na centymetr kwadratowy. Opcjonalnie możliwe jest wprowadzenie dodatkowej 

osi pomiędzy gąsienicami, która wyraźnie ogranicza ich obciążenie. Maksymalny skręt 

Opcjonalne szersze koło tylne (1250/50 R32)

z ciśnieniem w oponie 1,4 bar.

Claas Terra Trac (900 mm x 2950 mm)

tylnego koła w zakresie do 60° przekłada się na zaskakująco wysoką zwrotność maszyny  

i wygodę pracy nawet na najmniejszych polach. Skręt wspomagają automatycznie 

gąsienice w momencie, gdy koło tylne osiągnie określony kąt skrętu.  Model Kwatro 

to maszyna, na której można POLEGAĆ: istnieje możliwość ustawienia siły ciągu  

indywidualnie dla każdej gąsienicy/każdego koła, co pozwala na kontynuowanie zbioru  

w najcięższych warunkach pogodowych.
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Model Kwatro jest wyposażony w silnik Scania DC13 Stage IV o mocy 500 KM. Niezależne 

chłodzenie zapewnia większą swobodę w zakresie prędkości pracy silnika. Wszystkie 

obiegi chłodnicze są połączone z jedną chłodnicą (woda, intercooler, olej i klimatyzacja) z  

proporcjonalnym sterowaniem rewersem wentylatora. Silnik spełnia najwyższe normy w zakresie 

emisji spalin.

MOCNY SILNIK, NISKIE ZUŻYCIE PALIWA

Prędkość silnika na drodze została ograniczona do 1550 obr./min, a zwykła prędkość podczas  

pracy mieści się w zakresie od 1250 do 1750 obr./min (w zależności od panujących warunków).  

W ten oto sposób najwyższa wydajność osiągana jest możliwie NAJNIŻSZYM KOSZTEM.  

Poprzeczne mocowanie silnika ułatwia dostęp do niego. W celu uproszczenia codziennych 

przeglądów oraz tankowania wprowadzono wygodną drabinkę. W efekcie ograniczono do  

minimum straty czasu w najważniejszym okresie roku, tj. podczas zbiorów.

Łatwy dostęp na potrzeby codziennych przeglądów i tankowania

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

Ten najwyższej klasy kombajn wykonany został z najwyższej jakości materiałów i spełnia  

najsurowsze normy.

Maksymalne wykorzystanie rur = brak tarć pomiędzy wężami hydraulicznymi
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DODATKOWA OŚ CZYSZCZENIE PRZENOŚNIKA PODAJĄCEGO

Dodatkowe czyszczenie przenośnika podającego 

zapewniają dwie gumowe rolki (ze wspólną hydrauliczną 

regulacją wysokości, kierunku obrotu i prędkości) w 

połączeniu z dwiema rolkami spiralnymi.

Dodatkowa oś zmniejsza obciążenie gąsienic o ok. 5000 kg 

w trybie drogowym. W trybie prac polowych oś jest  

automatycznie unoszona i opuszczana w celu zmniejszenia 

nacisku wywieranego na podłoże oraz zapobieżenia  

gromadzeniu się łęcin.

ZESTAW DO CEBULI ZESTAW DO MARCHWI ZESTAW DO CYKORII

Zestaw do marchwi oferuje możliwość dołączenia czterech 

zestawów ogławiających z indywidualną elektryczną 

regulacją wysokości na ścinaczu łęcin, co stanowi 

gwarancję precyzyjnego ogławiania. Jednostka kopiąca 

obejmuje 4 zestawy po 4 groty kopiące.

Zestaw do cykorii oferuje możliwość zamocowania czterech 

zestawów ogławiających na ścinaczu łęcin. Jednostka 

kopiąca obejmuje cztery składane zestawy po dwa  

hydraulicznie napędzane bębny. 

Zestaw do cebuli może zostać rozbudowany o jedną lub 

dwie rolki unoszące przy jednostce kopiącej. Za utrzymanie 

pożądanej głębokości odpowiadają płozy z systemem ADC.

ZESTAW ROLEK REDLINOWYCH

Zestaw rolek redlinowych jest doskonałym rozwiązaniem 

w sytuacji, gdy prace prowadzone są na suchym, silnie  

zbrylonym podłożu. Za pomocą systemu automatycznej 

kontroli nacisku (APC) można z wyprzedzeniem ustawić 

pożądaną siłę nacisku rolek redlinowych w zależności od 

panujących warunków.

OPCJE
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KWATRO XTREME

Z myślą o plantatorach sadzących w czterech rzędach po 90 cm lub zagonami o 

szerokości 1800 mm powstał model Kwatro Xtreme. Kombajn ten oferuje także tor 

przesiewania (bez zwężenia) złożony z krótkiej taśmy kopiącej oraz dwóch taśm 

przesiewających. Taśma kopiąca składa się z 2 taśm przesiewających o szerokości 

1760 mm każdy. Szerokość ta zostaje utrzymana na całej długości toru przesiewania, 

co wyróżnia maszynę na tle innych czterorzędowych kombajnów samobieżnych z 

przednią jednostką kopiącą o rozstawie 90 cm. Po etapie przesiewania masa  

produktu trafia na taśmę jeżową, gdzie ma miejsce wstępne czyszczenie produktu, a 

następnie do jednostki czyszczącej (moduł przesiewający, moduł axialny obejmujący 

36 rolek Flexyclean®). Możliwe jest wprowadzenie dodatkowej jednostki czyszczącej w 

elewatorze wyładowczym, tak aby do zbiornika o pojemności 17 m³ dostawał się tylko 

idealnie czysty produkt.



JEDNOSTKA KOPIĄCA Kwatro Kwatro Xtreme

Szerokość taśmy kopiącej [mm] 2 x 1460 2 x 1760

Hydraulicznie napędzane kroje • •

Rolki łętowe • •

Zestaw rolek redlinowych o o

Wykrywanie ścieżki oprysku o o

Miejsce ciągnika o o

System automatycznej kontroli nacisku (APC) • •

System kontroli synchronizacji (DSC) • •

System automatycznej kontroli głębokości (ADC) • •

System automatycznego prowadzenia (DAS) • •

TAŚMY PRZESIEWAJĄCE

Długość taśmy kopiącej [mm] 1870 1870

Długość przenośnika przesiewającego 2 [mm] 3250 3250

Długość przenośnika przesiewającego 3 [mm] 2280 2280

ODDZIELANIE ŁĘCIN

Ścinacz łęcin z systemem ADC • •

Ścinacz łęcin z wyrzutem bocznym o o

Rolka łętowa • •

CZYSZCZENIE

Rotujący wytrząsacz w obrębie taśmy kopiącej o o

Dwa wytrząsacze odśrodkowe w obrębie 
taśmy przesiewającej 2

• •

Wytrząsacz odśrodkowy w obrębie taśmy 
przesiewającej 3

• •

Taśma jeżowa • •

Moduł przesiewający z dodatkową rolką łętową • •

Moduł axialny o o

Flexyclean® o o

Jednostka czyszcząca na taśmie wyprowadzającej o o

ELEWATOR OKRĘŻNY Kwatro Kwatro Xtreme

Rozprowadzanie przed elewatorem okrężnym przez 3 taśmy przez 3 taśmy 

Szerokość elewatora okrężnego [mm] 1200 1200

Rolka usuwająca o o

ZBIORNIK

Min./maks. wysokość wyładunku [mm] 1800/4200 1800/4200

Wyładunek w ruchu • •

Automatyczne napełnianie • •

System automatycznego oliwienia • •

Pojemność 17,5 m3 17,5 m3

SILNIK

Typ Scania DC13, EU stage IV

Moc 368 kW (500 KM)

Prędkość silnika podczas zbioru [obr./min] 1250 - 1750

Zbiornik paliwa: 600 l • •

Zbiornik paliwa: 1000 l o o

Zbiornik AdBlue 60 l 60 l

WYMIARY

Długość całkowita podczas zbioru [mm] 14 892 14 892

Długość całkowita podczas transportu [mm] 14 090 14 090

Szerokość całkowita [mm] 3500 4100

Wysokość całkowita [mm] 4000 4000

Ciężar [kg] 27 750 30 250

Gąsienice 2 x Claas (900 x 2950 mm)

Dodatkowa oś pomiędzy gąsienicami o o

Koło tylne Continental 1050/50 R32 (1055 x 1858 mm): • 
Michelin 1050/50 R32 (1055 x 1858 mm): o 

Mitas 1250/50 R32 (1250 x 1858 mm): o

DANE TECHNICZNE     • Standard o Opcja

Moorseelsesteenweg 20             
8800 Roeselare              
Belgia               

+32 51 20 58 71 
www.dewulfgroup.com
info@dewulf.be12
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