
Combina
ACROS 595 Plus

ACROS 595 Plus este cel mai nou model al seriei de combine ACROS, proiectat sa creasca performanta atat in câmpuri 
cu recolte bogate , cat si atunci când recoltarea se desfasoara in condiții dificile.

ACROS 595 Plus are toate punctele forte ale seriei ACROS si aduce in plus noi atuuri:
– performanta mărită;
– conținut redus de impurități in materialul recoltat (de doua ori mai curat);
– funcționalitate crescută (management al reziduurilor);
– mai mare ușurința in operare si reglare.

Header
Header Power Stream – ●

Lățime header m 5.0/6.0/7.0/9.0

Lama taiere – ●

Antrenare lama taiere - eductor planetar – ●

Viteza de taiere a cutitelotr stroke/min 1,180

Sincronizare automata a vitezei cu viteza 
de înaintare a combinei – ●

 Ridicătoare plante – ○

Trailer – ○

Elevator central

Tip – lanț transportor
si accelerator

Sistem electrohidraulic de copiere  
a reliefului – ●

Sistem de batere
Diametru bătător mm 800

Lungime bătător mm 1,480

Acoperire contrabatator grade 130

Suprafața totala contrabatator m2 1.38

Viteza rotire (cu reductor) rot./min 335–1,050 (200–450)

Reductor pentru bătător – ○

Reglaj electric contrabatator din cabina rot./min ●

Sistem Jam Control – ●

Trapa pentru pietre – ●

Separare
Număr caisori buc. 5

Lungime caisori mm 4,220

Suprafața separare caisori m2 6.3

Sistem de curatare
Tip – 3-site (2 zone)

Suprafața totala a sitelor m2 5.2

Reglaj electric din cabina – ○

Ventilator – 2-sectiuni

Viteza ventilator rot./min 335–1,050

Precuratare – independent

Sistem centralizat de gresare automata – ○

Buncăr
Capacitate L 9,000

Viteza descărcare L/sec 90

Lungime snec descărcare m 4.50/5.70

Inălțime descărcare m 4.30/4.70

Fereastra prelevare probe – ●

Sistem Hidropulsator – ●

Power Stream este un header versatil, cu masa de taiere mare, rabator acționat 
hidraulic si componente controlate din cabina.

Jam Control este dispozitiv de debreiaj complet, conceput pentru a evita 
blocajul bătătorului fara oprirea treieratului.

Smart Launch este un sistem care actioneaza consecutiv snecurile 
de descărcare, asigurând viteza maxima de descărcare si minimizând riscul 
apariției blocajelor.

Comfort Cab II este o cabina pe arcuri, presurizata, cu scaun pasager, 
cu sistem audio, izolata fonic, aer condiționat, incalzire, torpedou frigorific.

Adviser III este un sistem de informare cu display color de 10".

Braila/Sediul Central 
DN 22B, Km 4
Tel: 0239.617.100
 

Iasi 
Sos Pacurari, Nr 189, 
Birou 1
Tel: 0748.230.052
 

Focsani/Vrancea
Str Calea Moldovei 
Tel: 0755.086.643
 

Slobozia/Ialomita
Str Calarasilor, Km 93
Tarla 822, Lot 1, Corp 8
Tel: 0751.058.137
 

Ghimpati/Giurgiu
Tel: 0745.078.939
 

Slatioara/Olt
Str Oltului, Nr 59
Tel: 0751.237.156

Senzori umplere – ●

Deschiderea trapei buncarului – ●

Sistem de descărcare (pe secțiuni, in orice
poziție a snecului de descărcare) + Smart Launch

Buncăr impermeabil ○

Managem entul reziduurilor

Viteza tocătorului rot/min 1,800 / 3,400

Număr cutite pcs 76

Distanta intre cutite mm 24.5

Așezare paie in brazda – + 

Imprastietor pleava – ○

Cabina

Configurație Comfort Cab – ●

Sistem informare Adviser III – ●

GPS – ○

Sistem de cartografiere recolta
si umiditate (GPS) – ○

Imprimanta – ○

Sașiu

Transmisie – hidrostatica

Număr de viteze – 3

Ampatament mm 4,000

Ecartament mm 3,100

Garda la sol mm 370

Raza de intoarcere mm 8,500

Anvelope fata – 30,5LR32

Anvelope spate – 18-24

Motor

Producător – Cummins/QSL9  
(Stage IV)

Cilindree, nr. cilindri L 8.9 L6

Putere (2,000 rot/min) kW/CP 248 / 333

Capacitate rezervor L 540

Compresor aer – ●

Dimensiuni si greutate

Lungime/latime/inaltime (fara header, in
poziție de transport) mm 8,850/3,880/3,940

Greutate (versiune standard cu tocător,
fara header si combustibil) kg 14,330±430

ROSTSELMASH își rezervă dreptul de a îmbunătăți caracteristicile 
individuale, fără o notificare prealabilă.

● – standard,           ○ – optional
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ACROS 595 Plus este dotata 
cu cabina Comfort Cab. Odata 
instalat inauntru, veți afla cat 
de confortabil poate fi un spațiu 
de lucru.
Confortul acestei cabine va 
ajuta sa lucrați mult mai eficient, 
reducând stresul si oboseala. 
Sistemul de informare Adviser III 
monitorizează permanent 
procesul de treierat si funcționarea combinei, urmărind 
stabilitatea operațiunilor si prevenind eventualele 
defecțiuni.

Performanta ACROS 595 Plus

ConturPro, sistemul electrohidraulic de copiere 
a solului, facilitează operațiunea de recoltare, eliminând 
neplăcerile cauzate de terenul denivelat, indiferent 
de viteza de înaintare a combinei. Toți operatorii 
care au lucrat cu acest sistem au confirmat reducerea 
nivelului de oboseala, urmărirea denivelărilor fiind 
preluata de sistemul electronic. Toate setările si reglajele 
sistemului de copiere a solului se realizează din cabina.

Elevatorul central este dotat 
cu o soluție noua, fara rival – o toba 
acceleratoare de flux la ieșirea din 
lanțul transportor.
Acum toata masa recoltata care 
merge către bătător nu este doar 
intinsa uniform, ci si accelerata. 
Ca urmare, incarcarile dinamice 
pe bătător sunt reduse, iar 
capacitatea acestuia crescută.

Combina ACROS 595 Plus poate 
fi echipata optional cu un imprastietor 
de pleava la ieșirea din site.
Viteza rotorului imprastietorului este 
reglabila atat din cabina combinei, 
cat si din afara acesteia, printr-o valva 
de debit. Atunci când nu aveți nevoie 
de imprastietor, il puteti detașa ușor 
si rapid, iar sistemul hidraulic va 
inchide circuitul.
Imprastierea plevei pe camp este 
elementul cheie in tehnologiile 
sustenabile no-till si minimum till.

ACROS 595 Plus este echipata 
cu tocător si imprastietor de paie 
diferite de celelalte modele ale 
seriei. Aveți posibilitatea de a alege 
intre a toca paiele sau de le așeza 
in brazda. Atunci când paiele nu 
se toaca, fluxul de material trece 
pe deasupra tocătorului si când 
combina este staționata, se aduna 
sub tocator.

Cu ACROS 595 Plus nu va trebui 
niciodată sa va grăbiți daca începe 
sa ploua si nu aveți un camion in care 
sa descarcati.
Toata recolta din buncăr va fi protejata 
de prelata. Un alt avantaj este acela ca, 
atunci când recoltați plante cu semințe 
mici, care pot fi ușor împrăștiate 
de vânt, acestea vor fi tinute in interiorul 
buncărului, indiferent de puterea 
si direcția vântului.

Pentru performanta crescută, 
lungimea caisorilor a fost mărită 
(+120 mm), iar suprafața lor 
modificata. Fantele de pe suprafața 
caisorilor sunt orientate de-a lungul 
curgerii materialului (nu perpendicular 
pe aceasta) si in trepte – pentru 
o cădere mai buna a boabelor.

Rezultatele testelor efectuate au demonstrat ca noua versiune 
a caisorilor asigura un proces de separare mult mai intens, mai ales 
in condiții de umiditate mare a boabelor.

Smart Launch este un dispozitiv patentat 
care pornește consecutiv, separat, atat snecul 
de descărcare, cat si snecul din buncăr.
Beneficiile acestui sistem sunt:
1.  Reducerea riscului de deteriorare 

la descărcare din cauza supraîncărcării 
la startul operațiunii. 
Acest sistem este cu atat mai important atunci 
când materialul recoltat are umiditate mare.

2.  Previne pierderea de boabe la închiderea snecului – snecul 
de descărcare ramane intotdeauna gol.

3. Facilitează descărcarea pe porțiuni.

ACROS 595 Plus este dotata cu un motor 
turbodiesel Cummins QSL 9 (Stage IV) 
cu 6 cilindri in linie, o cilindree de 8.9 L 
si 333 CP (248 kW la 2100 rot/min.). Motorul 
este controlat cu ușurința de către operator 
din panoul de control amplasat in cabina. 
Cuplul motor are capacitatea de creștere 
de pana la 25 %. Puternic dar compact, acest 
motor asigura un consum de combustibil 
foarte redus. Compresorul de aer intra 
in dotarea standard.

Noua suprafața de curatare are acum 2 zone: o zona de pre-curatare si doua zone 
de cădere cu ventilator, asigurând o performanta crescută cu aceeași suprafața a sitelor. 
Aria totala a acestora este semnificativ mai mare decât la modelele anterioare – 5.2 mp 
fata de 4.74 mp.
O alta inovație este ventilatorul de aer cu 2 secțiuni, cu flux de aer nu doar la capete, 
ci si in mijloc. Ventilatorul produce un flux de aer puternic, neinfluentat de variațiile 
de incarcare a sitei. Avantajul acestui sistem de curatare fata de sistemele clasice 
este o productivitate mai mare a combinei si scăderea considerabila a conținutului 
de impurități in buncăr. Puritatea conținutului buncărului este atat de mare, incat acesta 
poate fi descărcat direct in siloz.
Reglarea electronica a sitelor, opționala, este o alta inovație adusa de ACROS 595 Plus. 
Acum puteti realiza toate reglajele fluxului de aer si ale pozițiilor sitei fara a cobora din 
cabina. Mai mult, pentru o mentenanta usora, sitele se pot demonta extrem de rapid.
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ConturPro – sistem
de copiere a solului

Elevator central  
cu toba acceleratoare

Comfort Cab II  
cab cu sistem  
Adviser III

Control total  
asupra plevei

Noul tăietor/
imprastietor

Buncăr impermeabil

Caisori scuturatori 
cu arie mărită 
si suprafața 
optimizata

Smart Launch.
Descărcare ultra  
performanta – intotdeauna

Motor  
Cummins 333 CP

Suprafața de curatare mărită, in 2 trepte

Elevatorul central este mai lung 
cu 250 mm fata de modelele 
precedente, pentru o mai buna 
alimentare a bătătorului si o vizibilitate 
mai buna asupra lamei de taiere.
In plus, incarcarea/descarcarea 
headerului din trailer este acum mai 
ușoara.


