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Orta ve büyük ölçekli çiftlikler için 
en iyi çözümleri sunan Erkunt Comia 
Serisi Biçerdöverler, düşük yakıt 
tüketimi ve yüksek performansıyla 
biçim kalitesinden taviz vermeden hem 
cebinizi hem rahatınızı düşünür. 

Erkunt Comia Serisi ile daha detaylı 
bilgi için bayilerimizle iletişime geçebilir 
ya da www.erkunttraktor.com.tr 
adresimizden bize ulaşabilirsiniz.
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Sınıfının en geniş ve sessiz kabine sahip olan Comia 
Serisi’nin standart donanımlı rahat koltuğuna 
kurulunca, uzun bir hasat gününü bile hiç yorulmadan 
keyifle yaşayacaksınız. Kullanıcı ihtiyaçları 
düşünülerek yenilenen kabinde, her yer görüş 
alanınızda, tüm kontroller elinizin altında olacak. 

BÜYÜK İŞLERİ ONA 
BIRAKIN SİZ RAHATINIZA 

BAKIN
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CSP-Ayırma Batörü
%20’ye kadar daha fazla sarsak alanı kapasitesiyle 
nem oranı yüksek alanlarda daha verimli hasat .

Harmanlama Silindiri
Geniş ve büyük silindir ile 
daha etkili ve hassas hasat.

Ön Harmanlama Batörü
Tek silindirli batörlere göre 
%20 daha etkili.

ÖN HARMANLAMA BATÖRÜ İLE DAHA FAZLA VERİMLİLİK
Ön harmanlama batörü (ikinci batör), makinenin verimliliğini makine düzeneğini 
değiştirmeye gerek kalmadan artırır. Koşullara bağlı olarak, ön harmanlama silindirli  
( çift batörlü ) C8 veya C12 modeller,  tek batörlü biçerdöver ile karşılaştırıldığında  
%20’ye kadar daha verimlidir. Normal koşullarda, harmanlamanın %40’a kadar olan 
kısmı ön harmanlama silindirinde gerçekleşir.

Comia Serisi’nin sağlam Ağır Hizmet harmanlama batörü, en zor harmanlama  koşullarında 
bile kusursuz performans sağlar. 
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Sarsaklar
Modele bağlı olarak 5 veya 
6 sarsak kullanılabilir. Saha 
testlerine uygun olarak bir 
çift sarsak eklenmesi, sarsak 
kapasitesini % 10 oranında 
artırır. 

Elekler
Modele bağlı olarak 3,40-
4,50 m2 arasında geniş eleme 
alanı.

Geri Dönüş Sistemi
Ayrı ve etkili ön harmanlama.

8 pervazlı 500 mm çapa sahip batör silindiri, dökme demirden üretilmiştir. Sınıfında 
başka hiçbir markanın sunmadığı bu özelliğiyle Comia Serisi dayanıklılıkta rakipsizdir. 

Comia Serisi, iki farklı tip batör-kontrabatör ile her işin altından kalkar. 

Hububat hasadında ayrı, ince kafes telli ve hassas harmanlama batör-kontrabatörü 
vardır. Standart olarak sunulan modelin güçlü kafes telleri mısır, soya ve ay çekirdeği 
harmanlama için çok kullanışlıdır.
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TEK ELLE HER ŞEY KONTROL ALTINDA

Comia Serisi biçerdöverler en zor işleri yaparken sizin için her şey çok 
kolay olacak. Koltuğa entegre kontrol konsolu ve Avara kabin sayesinde 
tek elinizle bile her şeye hakim olacaksınız. 

12,3 inç geniş dokunmatik ekran, hassas kontrol kolu, her özelliği bir 
araya toplayan kontrol konsoluyla Com Vision II, Comia Serisi için özel 
tasarlandı. 

45 derece açılı kontrol koluyla, elinizi koldan hiç ayırmadan farklı işlevleri 
kontrol edebilirsiniz. Makine donanımı ve kesme tablası gibi hasat biçme 
ile ilgili tüm özellikleri kol desteğinde yer almaktadır.

12V ve USB girişleri ve kullanışlı saklama bölmeleri de kolayca 
ulaşabileceğiniz şekilde konsola entegre edilmiştir.

Sınıfının en geniş dokunmatik ekranını harmanlama esnasında tek elinizle 
kolaylıkla kontrol edebilirsiniz. Ekran, statik ve alternatif olmak üzere iki 
alana bölünmüştür. Alternatif görünümü kendiniz düzenleyebilir, istediğiniz 
göstergeyi yerleştirebilir veya geri görüş ekranı olarak kullanabilirsiniz. 
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Daha ferah çalışma ortamı sağlamak için 30 cm genişletilmiş yeni 
kabinde sekiz adet çalışma ışığı, modern LED gündüz sürüş ışıkları 
bulunur. Panaromik camları sayesinde sürücü hem çevresini hem 
de kesme tablasını net olarak görür. Havalı koltuk, avara kabinde 
standart olarak bulunur. 

Yeni kabine oturmanız ile birlikte, kullanışlı birçok ayrıntının farkına 
varacaksınız. Kabinin tavanında, aşağı doğru indirebileceğiniz güneş 
siperliği bulunmaktadır. Sürücü koltuğu altındaki geniş alan da 
dahil olmak üzere yeni Avara kabinlerde çok daha geniş depolama 
alanlarına yer verilmiştir. 

AVARA - BİR KABİNDEN 
ÇOK DAHA FAZLASI
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ERKUNT Comia Serisi Biçerdöver, yeni SCR dizel teknolojisi 
kullanarak, çevreyi korur ve yüksek basınçlı yakıt sistemlerine 
kıyasla %10 yakıt tasarrufu sağlar. Motorun egzoz gazları, 
AdBlue ile işlenir. Kabinde Com Vision ekranı kullanarak, katkı 
maddesi tüketimini gösterir.

Motor güç özellikleri, C6 modelde 172 hp’den başlar ve C12’de 
300 hp’ye kadar yükselir. Mükemmel torktaki AGCO Güç 
motorları, 2.000 dev/dak hıza sahiptir.

GÜCÜNÜN KAYNAĞI 
YENİ NESİL MOTOR
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DANE DEPOSU
Comia C6 ve C8’de, dane deposu modele bağlı olarak 4.400 ile 5.400 
litre arasında değişmektedir. İki modelde de boşaltma yüksekliği 
standart 4.00 m., boşaltma hızı 75 litre/sn’dir.

C10 ve C12 biçerdöver modellerin dane deposu 6.000 litre ve 7.600 
litredir. Her iki model de etkili, kapalı tip boşaltma dane deposu ile 
donatılmıştır. Boşaltma hızı 100 litre/sn’ye kadar çıkarılabilir.

Geniş kabin camı, kabinden mükemmel depo görüşü sağlar. Görüş, 
kabinden ayarlanabilen dane deposu çalışma ışığı ile daha da 
artırılmıştır. 
Depo, sesli alarm sistemi barındırmaktadır. Boşaltma helezonu, 
kol desteğine entegre kontrol konsolu vasıtasıyla döndürülebilir ve 
boşaltma başlatılabilir. 

Bu özellik, boşaltmayı önemli ölçüde kolaylaştırır. Özellikle de sürüş 
esnasında işlem yaparken.

COMIA C10 VE C12
• Dane deposu ölçüleri, 6.000 ve 7.600 litre
• Boşaltma yüksekliği standardı 4,4 m.
• Boşaltım hızı 100lt/sn 
• Elektrikli boşaltma bağlantısı

COMIA C6 VE C8
• Dane deposu ölçüleri, 4.400 ve 5.400 litre
• Boşaltma yüksekliği standardı 4,00 m.
• Elektrikli boşaltma bağlantısı
• Boşaltım hızı 75lt/sn 
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TEMİZLİK VE BAKIM 
HİÇ BU KADAR KOLAY 
OLMAMIŞTI
Sunduğu teknik çözümlerle temizlik kabiliyeti konusunda sınıfının tartışmasız 
lideri olan Erkunt Comia Serisi biçerdöverler her zaman temiz iş çıkarır. 

Çıkarılabilir elekler ve sarsak tabanları sayesinde temizlik rahatça yapılabilir. 
Sarsaklar tabanları, biçerdöverin arka kapağından kolayca çekilebilir. Tüm 
bunları çalışma sahasında, makine ile sunulan özel aletleri kullanarak kolayca 
yapabilirsiniz. Üstelik rakiplerinin aksine temizlik için servis alanına gitme 
zorunluluğunu ortadan kaldırır. Bu sayede, temizlik işlemini sahada yapabilir 
ve zaman tasarrufu sağlarsınız.
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TEMİZLİK VE BAKIM 
HİÇ BU KADAR KOLAY 
OLMAMIŞTI

Erkunt biçerdöverlerin yurt içinde yaygın bir servis ağı 
bulunmaktadır. Fabrika eğitimi almış olan mekanik uzmanlara 
gönül rahatlığıyla biçerdöverlerinizi emanet edebilir, en hızlı 
şekilde çözüme ulaşabilirsiniz. 

En iyi şekilde donatılmış servis araçlarımız, en güncel 
teknik bilgilerimiz ve her sahaya uygun ölçüm aletlerimizle 
biçerdöverlerinizin teknik bakım ve servis hizmetini vermeye 
her zaman hazırız. 

İster periyodik bakım ister hasat biçme sezonu sonrasındaki 
servis için profesyonel hizmetlerimizden yararlanmanızı 
tavsiye ederiz.

KOLAY ULAŞILABİLİR
SERVİS VE YEDEK

PARÇALAR



14



15



16

• 6 silindirli 210 hp AGCO Güç motoru
• 4,5 m kesme başlığı:
•AVARA kabin
• Klima
• Comvision II -dokunmatik gösterge ekranı
• 8 pervazlı ağır hizmet silindiri
•TS-ön harmanlama silindiri
• 5.400 litre dane deposu
• 5 sarsak
• Saman kıyıcı 3.300 dev/dak
• 600/65R34 ön lastikler
• 420/65R20 arka lastikler

• 4 silindirli 172 hp AGCO Güç motoru
• 4,2 m kesme başlığı:
•AVARA kabin
• Klima
• Comvision II -dokunmatik gösterge ekranı
• 8 pervazlı ağır hizmet silindiri
• 4.400 litre dane deposu
• 5 sarsak
• Saman kıyıcı 3.300 dev/dak
• 600/65R34 ön lastikler
• 420/65R20 arka lastikler

C8

C6

TEKNİK ÖZELLİKLER
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• 6 silindirli 210 hp AGCO Güç motoru
• 4,5 m kesme başlığı:
•AVARA kabin
• Klima
• Comvision II -dokunmatik gösterge ekranı
• 8 pervazlı ağır hizmet silindiri
•TS-ön harmanlama silindiri
• 5.400 litre dane deposu
• 5 sarsak
• Saman kıyıcı 3.300 dev/dak
• 600/65R34 ön lastikler
• 420/65R20 arka lastikler

• 4 silindirli 172 hp AGCO Güç motoru
• 4,2 m kesme başlığı:
•AVARA kabin
• Klima
• Comvision II -dokunmatik gösterge ekranı
• 8 pervazlı ağır hizmet silindiri
• 4.400 litre dane deposu
• 5 sarsak
• Saman kıyıcı 3.300 dev/dak
• 600/65R34 ön lastikler
• 420/65R20 arka lastikler

• 6 silindirli 300 hp AGCO Güç motoru
• 5,7 m kesme başlığı:
• AVARA kabin
• Klima
• Comvision II -dokunmatik gösterge ekranı
• 8 pervazlı ağır hizmet silindiri
• TS-ön harmanlama silindiri
• 7.600 litre dane deposu
• 6 sarsak
• Saman kıyıcı 3800 dev/dak
• 650/65R38 ön lastikler
• 480/65R24 arka lastikler

C12

• 6 silindirli 238 hp AGCO Güç motoru
• 5,1 m kesme başlığı:
• AVARA kabin
• Klima
• Comvision II -dokunmatik gösterge ekranı
• 8 pervazlı ağır hizmet silindiri
• 6.000 litre dane deposu
• 6 sarsak
• Saman kıyıcı 3800 dev/dak
• 650/65R38 ön lastikler
• 480/65R24 arka lastikler

C10



18

Teknik Özellikler C6 C8 C10 C12

Biçim Tablası
Genişlik m 4,20 4,50 5,10 5,70

Opsiyonel m 3,90/4,50 4,20/4,80 4,80 5,10/6,30

Kesme yüksekliği m -0,20...+1,20 -0,20...+1,20 -0,20...+1,20 -0,20...+1,20

Bıçak Hızı Devir/dk 1020 1020 1020 1020

Geri Kusturma Tip Hidrolik Hidrolik Hidrolik Hidrolik

Dolap
Genişlik m 1,05 1,05 1,05 1,05

Dolap Hızı Devir/dk 15...49 15...49 15...49 15...49

Hız Ayarlama Hidrolik Hidrolik Hidrolik Hidrolik

Öne Arkaya Ayar Hidrolik Hidrolik Hidrolik Hidrolik

Ön Harmanlama Silindiri
Genişlik / çap m 1,11 1,33-0,40

Devir Devir/dk 600...1300 600...1300

Batör Alanı m2 0,34 0,41

Harmanlama Silindiri
Genişlik / çap m 1,11/0,50 1,11 1,33/0,50 1,33/0,50

Raspe (Parmak) Sayısı adet 8 8 8 8

Dönüş Hızı mm 600... 1300 600... 1300 600... 1300 600... 1300

Hız Ayarı Elekt. Elekt. Elekt. Elekt.

Batör
Alanı m2 0,51 0,51 0,62 0,62

Sarma açısı O 105 105 105 105

Raspe (Parmak) Sayısı adet 12 12 9 9

Kademesiz Ayar mm 6...42 6...42 6...42 6...42

Batör Ayarı Elekt. Elekt. Elekt. Elekt.

Sarsaklar
Sarsak adet 5 5 6 6

Sarsak alanı m2 4,80 4,80 6,30 6,30

Ayırma alanı m2 3,40 3,40 4,50 4,50

Depo
Kapasite lt 4400 5400 6000 7600

Boşaltım Borusu Yüksekliği m 4,00 4,00 4,40 4,40

Motor Sisu Power Sisu Power Sisu Power Sisu Power

Güç kW/hp 127/172 154/210 175/238 221/300

Silindir Sayısı 2000/4 2000/6 2000/6 2000/6

Yakıt Tank Kapasitesi 350 350 450 450

Lastikler
Ön 600/65R34 750/65R26 800/65R32 800/65R32

Arka 420/65R20 420/65R20 48065R24 48065R24
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Teknik Özellikler C6 C8 C10 C12

Kabin
Koltuk Modeli Havalı Havalı Havalı Havalı

Ekstra koltuk Standart Standart Standart Standart

Aydınlatma cihazı Standart Standart Standart Standart

Ağırlık
Kabin ve parçalayıcı kg 8000 9000 11700 12600

Tabla olmadan uzunluk m 7,86 8,28 8,61 9,03

Taşıma yüksekliği m 3,65 3,65 3,97 3,97

Standart lastiklerle kesim 
tablasız taşıma genişliği

m 3,12 3,30 3,70 3,70



ERKUNT TRAKTÖR SANAYİİ A. Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Batı Hun Cad. No:2 06935 Sincan / Ankara

T: 0 312 267 44 88 (Pbx) F: 0 312 267 44 91 e-posta: info@erkunttraktor.com.tr

erkunttraktor.com.tr

Erkunt tanıtım broşüründeki resim, aksesuar, donanım, opsiyon ve teknik özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. 
Yapılan değişikliklerden dolayı şirketimiz sorumlu tutulamaz. Broşürde kullanılan resimler temsilidir. Model üzerindeki aksesuarlar ile satılanlar 

farklılık gösterebilir.


