
GRAPES’LINES 40 45 60 70 80

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ελάχιστο πλάτος φυτεύσεων 1,50 m 1,50 m 1,50 m /  1,40 m* 1,50 m 1,50 m

Απαιτούμενη ισχύς τράκτορα 55 κ.εκ. 55 κ.εκ. 70 κ.εκ 80 κ.εκ 80 κ.εκ

Συνολικό ύψος (m) 3,13 m 3,13 m 3,38 m 3,42 m 3,42 m

Πλάτος κάδου (m) 2,50 m 2,50 m 2,50 m /  2,20 m* 2,50 m 2,50 m

Μέγιστη κλίση πλαγιάς 27% 27% 27% 27% 27%

Μέγιστη κλίση χωρίς σύστημα διαλογής 15% 30% 30% - -

Μέγιστη κλίση με σύστημα διαλογής - - 25% 25%

Ελαστικά 385/65R22.5 400/70-20 400/70-20 400/70-20 400/70-20

Προαιρετικά* 340/80R20 
440/65R20 440/65R20 440/65R20

ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ

Χειριστήριο EASY DRIVE

Εύκολη Οθόνη Αφής 7

Τηλεχειριστήρια

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Έλξη AUTO TORQUE (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ)

Μηχανοκίνητο τροχοφόρο με υδραυλικό φρένο

Υδραυλικό φρένο διπλής γραμμής

Διόρθωση στάθμης υδραυλικών

Λειτουργία ECO POWER

ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ

Απεικόνιση κλίσης

% απεικόνιση κλίσης

Απεικόνιση ύψους εργασίας

Κάτω και άνω στάσεις

Αισθητήρας εδάφους

Μετρητής έκτασης

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αριθμός στάσεων έκτακτης ανάγκης 3 3 4 4 4

Ηχητικό σήμα οπισθοπορείας

Ηχητικό σήμα χαμηλώματος κάδου

Ορατή πίσω κάμερα στο Easy Touch

Λάμπες εργασίας

Ρύθμιση κλίσης

ΚΕΦΑΛΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ

Αυτο-καθοδήγηση με ηχητικό σήμα μπλοκαρίσματος

Προστασία από πασσάλους

Μήκος στεγανοποίησης δαπέδου 2.50 m 2.50 m 2.62 m 2.62 m 2.62 m

Μεταφορά της συγκομιδής με εύκαμπτο ταινιόδρομο διαλογής

Μηχανισμός ασφαλείας σε περίπτωση μπλοκαρίσματος του 
ταινιόδρομου

Ημιαυτόματη τάνυση του εύκαμπτου ταινιόδρομου διαλογής

2 ανεμιστήρες χαμηλής αναρρόφησης με ρυθμιζόμενο ύψος μηχανικός μηχανικός χωρίς εργαλεία χωρίς εργαλεία χωρίς εργαλεία

Διαλογέας φύλλων

Σύστημα διαλογής: Τραπέζι διαλογής και Διαχωρισμού Διαδικασία Επιλογής Διαδικασία Επιλογής

Κάδοι 2x1,500 λίτρα 2x1,500 λίτρα 2x1,800 λίτρα 2x1.600L 2x1.600L

Προαιρετικοί κάδοι 2x1,250 λίτρα

Τρυπάνι κάδου

Δείκτης στάθμης κάδου

Ύψος του άξονα για την εκκένωση των κάδων 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Λιπαντήρες ομαδοποιημένοι  

Τηλεχειριστήρια πλύσης

Πλατφόρμα ασφαλούς πρόσβασης

  κανονικό
 προαιρετικό
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Αυτόματες βαλβίδες 
κλεισίματος για χοάνες

Πλατφόρμα πλύσης + τηλεχειριστήριο
= άμεση πρόσβαση στα σημεία πλύσης

Κάμερα οπίσθιας όψης

Χωρητικότητα δοχείου:
Μέχρι 2 x 1800 L

Λίπανση 
ομαδοποιημένη

Ρυθμιζόμενου ύψους
χαμηλότεροι ανεμιστήρες

Έλξη AUTO TORQUE  
(ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ)

Διόρθωση κλίσης: 70 cm

Ράβδος έλξης 
ευρείας γωνίας

Σύστημα αυτόματης 
καθοδήγησης στους  
στοίχους «ACTIV»

Νέα 
Υδραυλική 
διαχείριση  
«Eco Power»

Μονάδα 
υδραυλικής ισχύος

Ημιαυτόματη τάνυση του 
Εύκαμπτου Ταινιόδρομου 
Διαλογής

Διαλογέας
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GRAPES'LINE
Η ΝΕΑ ΓΕΝΝΙΑ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 
ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ



GRAPES'LINE

Pictos Bénéfices

Pictos Bénéfices

Pictos Bénéfices

Η ΝΕΑ ΓΕΝΝΙΑ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 
ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΙ
•   Ικανότητα συγκομιδής πανομοιότυπη 

με εκείνη αυτοκινούμενης μηχανής 
συγκομιδής

•   50% λιγότερο δαπανηρή από μια 
αυτοκινούμενη μηχανή συγκομιδής

•   Εξοικονόμηση καυσίμου μέσω 
της διαχείρισης ECO POWER: 
βελτιστοποίηση της ταχύτητας  
PTO σύμφωνα με τις υδραυλικές 
απαιτήσεις του μηχανήματος.

•   Συνολική χωρητικότητα κάδου  
μέχρι 3600 λίτρα

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
•   Ευέλικτος Ταινιόδρομος διαλογής: έως 

και 5% περισσότερη συγκομιδή στους 
κάδους σας!

•   Νέο σχήμα δίσκου: βέλτιστη σφράγιση
•   Βραχίονας συλλογής νέας γενιάς
•   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:  

99,82% καθαριότητα

ΕΥΧΡΗΣΤΟ
•   Οθόνη αφής 7 ιντσών
•   Ασφαλής πλατφόρμα πλύσης
•   Τηλεχειριστήρια πλύσης
•   Κεντρική λίπανση

ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
•   Σύστημα αυτόματης καθοδήγησης 

στους στοίχους
•   Ημιαυτόματη ρύθμιση κλίσης
•   Βελτιστοποιημένη περιστροφή  

στο αμπελοτεμάχιο με την ράβδο  
έλξης ευρείας γωνίας

•   Έλξη AUTO TORQUE: μια μηχανή  
με τεχνολογία υποστήριξης οδηγού  
για πλαγιές και αμπελοτεμάχια



ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ

«EASY TOUCH» ΔΙΕΠΑΦΗ:     
•   Οθόνη αφής 7 ιντσών.
•   Ρυθμίσεις συγκομιδής που διαχειρίζονται  

από την καμπίνα χρησιμοποιώντας την  
οθόνη EASY TOUCH.

•   Ευκολονόητα εικονογράμματα και μενού.
•   Άνεση στην εργασία.

Βοήθεια οδηγού:
•   Αυτόματη λειτουργία και στάσεις στο ύψος 

του αμπελοτεμαχίου.
•   Ανίχνευση εδάφους με αισθητήρες.
•   Απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο της κλίσης 

πλαγιάς, ποσοστό κλίσης και ύψους μηχανής.
•   Δείκτης στάθμης κάδου.
•   Μετρητής έκτασης.

ΔΙΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ  
ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ:       
•   Απλοποιημένη διαχείριση και χρήση των ρυθ-

μίσεων συγκομιδής από τη μηχανή.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
«EASY DRIVE»:
•  Όλες οι λειτουργίες για το GRAPES’LINE σας, 

στο ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Pellenc.

ΜΟΝΤΕΛΑ 60 ΚΑΙ 80
ΜΟΝΤΕΛΑ 40, 45 ΚΑΙ 70

ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ



ΕΥΚΟΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΣΤΟΝ ΣΤΟΙΧΟ
•  Με το σύστημα αυτόματης καθοδήγησης «ACTIV», 

η κεφαλή συγκομιδής κεντράρεται αυτόματα στον 
στοίχο. Τα πλήκτρα του χειριστηρίου μπορούν πάντα 
να παρακάμψουν. Ένα ηχητικό σήμα προειδοποιεί 
τον οδηγό σε περίπτωση που υπάρχει εμπόδιο ξένου 
σώματος· ο αμπελώνας προστατεύεται πάντα.

•  Η διόρθωση κλίσης έως και 70 cm επιτρέπει την εργασία 
σε κάθε είδους έδαφος.

ΣΕ ΑΚΡΕΣ ΑΜΠΕΛΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
•  Ο ζευκτήρας ρυμουλκούμενου διευκολύνει την προ-

σάρτηση και βελτιώνει την ασφάλεια.
•  Η ράβδος έλξης ευρείας γωνίας διευκολύνει τους ελιγ-

μούς στο αμπελοτεμάχιο.
•  Η έλξη «AUTO TORQUE» ρυθμίζει την ισχύ του τροχού 

ακόμη και στα άκρα των αμπελοτεμαχίων χωρίς να 
χρησιμοποιεί το χειριστήριο.

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
•  Η ράβδος έλξης ευρείας γωνίας διατηρεί την κεφαλή συγκομιδής στον άξονα του τράκτορα κατά την 

οδήγηση στο δρόμο.
•  Ένα πλάτος κάδου μόλις 2,50 μέτρων διευκολύνει τους ελιγμούς και τη οδήγηση στο δρόμο.

•  Εμφυτευμένοι βραχίονες συλλογής.

• Μεγαλύτερη αντίσταση στη φθορά.

• Δεν υπάρχει παραμόρφωση.

•  Γρήγορη εφαρμογή με την χρήση  
ενσωματωμένων χιτωνίων στερέωσης.

•  Ηπιότερο πάνω στο φυτό.



ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΔΙΣΚΟΥ

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ

•  Το νέο υλικό και το νέο του προφίλ βελτιώνουν τη στε-
γανοποίηση, τη μεταφορά των καρπών πάνω στους 
ταινιόδρομους και την αντοχή στη φθορά.

•  Η άρθρωση είναι ενσωματωμένη μέσα στο δίσκο για 
ευκολότερη συναρμολόγηση.

•  Το μήκος στεγανοποίησης των 2,62 μέτρων εγγυάται 
τη βέλτιστη ταχύτητα εργασίας.

ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ
•  Ο καινοτόμος σχεδιασμός του εύκαμπτου ταινιόδρομου διαλογής επιτρέπει τη διαλογή από τη στιγμή 

που πέφτουν τα σταφύλια.
•  Μόνο το 30% της συγκομιδής περνά κάτω από τους ανεμιστήρες: έως και 5% περισσότερη συγκομιδή.
•  Η ημιαυτόματη τάνυση του ταινιόδρομου μειώνει τη συντήρηση και διασφαλίζει ότι η μηχανή λειτουργεί 

πάντα με τη σωστή ένταση.
•  Το σύστημα μπορεί να αποσυναρμολογηθεί πλήρως για να ελαχιστοποιηθεί το κόστος συντήρησης.
•  Γρήγορος καθαρισμός.
•  Δεν χρειάζεται να αποσυναρμολογήσετε τους ταινιόδρομους στο τέλος της σεζόν.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟΥ ΣΕ ΜΟΡΦΗ «L»
•  Ο ταινιόδρομος ανοίγει από πίσω για την αφαίρεση ξένων σωμάτων και την αποφυγή εμπλοκών.

• Κατάλληλο για εργασία στην στάθμη του εδάφους χάρη στο προστατευτικό του περίβλημα από χάλυβα.

• Ο ταινιόδρομος είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα για απλοποιημένη συντήρηση και πλύσιμο.

Δείκτης έντασης  
για τον εύκαμπτο  
ταινιόδρομο διαλογής

Ευέλικτος ταινιόδρομος 
διαλογής

Ανοιγόμενος από πίσω 
ταινιόδρομος σχήματος «L»



ΑΣΥΓΚΡΙΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΥΓΟΥ

ΔΙΑΛΟΓΕΑΣ
• Σύστημα διαλογής που χωρίζει το χυμό από τα φύλλα.

•  Ο χυμός και οι διαχωρισμένοι καρποί περνούν μέσω του 
πλέγματος του ταινιόδρομου.

•  Ο ανεμιστήρας αφαιρεί μόνο τα υπόλοιπα φυτικά υπολείμ-
ματα στον ταινιόδρομο.

•  Χωρίς απώλεια χυμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ «ΕΠΙΛΟΓΗΣ»: ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ + ΤΡΑΠΕΖΙ ΔΙΑΛΟΓΗΣ 

Διαχωριστής
•  Διαχωρίστε και διαλέξτε τη συγκομιδή σας στο πεδίο για 

απευθείας μεταφορά στη δεξαμενή.
•  Χρησιμοποιήθηκε και δοκιμάστηκε από περισσότερους από 

2000 χρήστες.

Γραμμικός διαχωριστής υψηλής συχνότητας
•  Διαχωρισμός χωρίς απώλειες, ακόμη και με δύσκολες ποικιλίες 

σταφυλιών και πάντα διατηρώντας τους καρπούς. Τα ξένα 
σώματα αφαιρούνται από τα δάκτυλα του τροφοδότη.

Τραπέζι διαλογής με ρυθμιζόμενες σήτες και κυλίνδρους
•  Οι συμπαγείς οδοντωτοί κυλινδρικοί τροφοδότες οδηγούν 

τους μίσχους των φύλλων στις κυλινδρικές σήτες.

•  Οι κυλινδρικές σήτες επιτρέπουν στους διαλεγμένους 
καρπούς να διέλθουν και αφαιρούν τους μίσχους των φύλλων 
και άλλα απορρίμματα από το τραπέζι διαλογής.

•  Η ρυθμιζόμενη σήτα επιτρέπει γρήγορη προσαρμογή σε όλες 
τις ποικιλίες σταφυλιών και σε όλες τις συνθήκες εργασίας.

•    Απομακρύνεται το 100% των φύλλων, καθώς και το 95% των 
μίσχων των φύλλων.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ
• Συνολική χωρητικότητα μέχρι 3600 λίτρα.

• Ύψος εκκένωσης: 3 μέτρα.

• Ταυτόχρονη εκκένωση των δύο κάδων.

• Η στάθμη του κάδου απεικονίζεται στην οθόνη «Easy Touch».



ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
•  Η υδραυλική μονάδα του μηχανήματος είναι αυ-

τόνομη.

•  Ο ζευκτήρας της μονάδας είναι ανεξάρτητος 
από το μηχάνημα, πράγμα που διευκολύνει τους 
ελιγμούς προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά στα 
αμπελοτεμάχια, ανεξάρτητα από το ύψος του 
μηχανήματος.

•  Γρήγορη τοποθέτηση στον τράκτορα.

•  Η καθημερινή λίπανση ομαδοποιείται σε 9 σημεία.

•  Ο καθαρισμός, που κυμαίνεται από 20 έως 45 
λεπτά ανάλογα με το μοντέλο, πραγματοποιείται 
εύκολα από μια ασφαλή πλατφόρμα.

•  Πίδακας νερού για εύκολο πλύσιμο.

•  Το τηλεχειριστήριο ανοίγει τους ανεμιστήρες, τα 
τραπέζια διαλογής και τους διαχωριστές.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ «ECO POWER»
•  Βελτιστοποίηση της ταχύτητας PTO σύμφωνα 

με τις υδραυλικές απαιτήσεις της μηχανής 
ώστε να εξασφαλίζεται η χαμηλότερη δυνατή 
ταχύτητα κινητήρα και να εξοικονομείται 
καύσιμο.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΞΗΣ AUTO TORQUE  
(ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ)
•  Το μηχάνημα προσαρμόζει αυτόματα την ταχύτη-

τά του σε σχέση με εκείνη του τράκτορα σύμφωνα 
με τη δύναμη έλξης στον δακτύλιο σύζευξης.

•  Το μηχάνημα είναι αυτόνομο σε όλες τις καταστά-
σεις εργασίας: κίνηση προς τα εμπρός ή προς τα 
πίσω, καθώς και στα άκρα των αμπελοτεμαχίων.

•  Ο οδηγός μπορεί να επικεντρωθεί στην οδήγηση.

•  Το «AUTO TORQUE» παράγει αυτόματα την απαι-
τούμενη ισχύ στην κατάλληλη στιγμή χωρίς να πα-
ρεμβαίνει ο οδηγός.

•  Η έλξη «AUTO TORQUE» καθιστά δυνατή την άνο-
δο πλαγιών με κλίση έως και 30%.

•  Σε μοντέλα με EASY TOUCH, υπάρχει μια έγχρωμη 
κάμερα νυχτερινής όρασης τοποθετημένη στο πίσω 
μέρος. Αυτή η κάμερα ενεργοποιείται αυτόματα 
κατά την αναστροφή ή την εκκένωση του κάδου.

•  Ο διακόπτης έκτακτης ανάγκης είναι πάντα διαθέ-
σιμος: στο χειριστήριο, στο πίσω μέρος του μηχα-
νήματος και στην πλατφόρμα πλύσης.

•  Διαφορετικές συσκευές ηχητικών σημάτων τοπο-
θετούνται ως στάνταρ για πλήρη ασφάλεια.


