
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kombajn półrzędowy OSKAR 4WD i OSKAR 4WD Plus 

Kombajn charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz modułową konstrukcją: 

▪ Dzięki unikalnej konstrukcji zapewniającej odległość mniejszą niż 10 cm między 

krzewami, a taśmą przenośnika kombajn zbiera owoce doskonałej jakości 

przeznaczone na świeży rynek 

▪ Dokładność zbioru z prawidłowo prowadzonej plantacji przekracza 95%, a ilość 

zanieczyszczenia owoców nie przekracza 1%. 

 

▪ Mniejsze ugniatanie gleby związane z niższą wagą kombajnu 5000 kg 

 ▪ Silnik z certyfikatem Stage V (ECO) o niskim zużyciu paliwa, spełniający wymagania 

dotyczące emisji spalin, który eliminuje instalację filtra cząstek stałych 

Do borówki opracowaliśmy kombajn całorzędowy OSKAR 4WD Plus dedykowany w szczególności do odmian Duke 

lub innych podobnych rozmiarów. Kombajn zbiera owoce z całego rzędu bez elementów podporowych w środku 

krzaków. Kombajn rozłupuje krzaki pośrodku dzięki systemowi otrząsania w kształcie litery V 

Kombajn do zbioru jagód OSKAR 4WD to najnowsza wersja kombajnu przeznaczonego do zbioru jagód na 

plantacjach przygotowanych do zbioru mechanicznego z pełnego rzędu takich jak porzeczka czarna, porzeczka 

czerwona i porzeczka biała, aronia (aronia), agrest, jagody kamczackie, jesienno- owocujące maliny, jagody 

saskatoon i dzikiej 

▪ Dzięki nowej konfiguracji innowacyjnej głowicy otrząsającej 920, która umożliwia 

hydrauliczną regulację kąta otrząsania oraz regulację pochylenia pozwala na 

indywidualne otrząsanie wysokich i niskich krzewów.  

▪ Niezawodność: Nowa lokalizacja silnika i układu napędowego, która obniżyła 

wysokość, poprawiając widoczność dzięki lokalizacji stanowiska operatora 

▪  

▪ Skuteczny system oczyszczania owoców: Efektywny system czyszczenia usuwający 

liście i zanieczyszczenia z zebranych owoców sterowany hydraulicznie z 

możliwością regulacji prędkości do 1000 obr/min. 

 

 www.jagoda.com.pl/en  

▪ Klimatyzowana kabina operatora 

▪  

▪ Napęd na cztery koła 

▪  

https://jagoda.com.pl/harvesters/blueberry-harvester-oskar-4wd-plus/
http://www.jagoda.com.pl/en


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja OSKAR 4WD OSKAR 4WD Plus 
Typ kombajnu Samojezdny: hydronapęd na 4 koła 
Liczba rzędów 1 
Głowica otrząsająca 2 ( BOS/920) 
Prędkość Robocza 0.5 - 2 km/h 
Prędkość Transportowa 20 km/h 
Wydajność powyżej 0.5 ha/h 
Dokładnośc zbioru powyżej 95% 
Nieczystości % < 1% 
Ilość osób do obsługi Kierowca + Dwie osoby 
Silnik 74 KM (ECO) Doosan Stage V 
Tonaż zbioru Max 2 tony 
Wymiary kół przód :10/75-15    tył:15/55-17.0 
Pochylenie Terenu Droga utwardzona: 15°; Uprawa: 12° 

Wersja OSKAR 4WD OSKAR 4WD Plus 
Masa sucha 5,000 Kg 5,500 Kg 
Wysokość robocza 3,45 m 3,9 m 
Wysokość transportowa 3,45 m 3,9 m 
Długość robocza 6,10 m 6,10 m 
Długość transportowa 4,97 m 4,97 m 
Szerokość Robocza 3.8 m to 4.6 m 3.8 m to 4.6 m 
Szerokość Transportowa 2.88 m 3.00 m 

 

Specyfikacja techniczna: 

Wymiary: 

Możliwość odbioru owoców w kilku wariantach 

▪ Możliwość konfiguracji tylnego podestu zgodnie z życzeniem klienta 

Indywidualna konfiguracja 

zespołu roboczego do 

odbioru owoców: 
Konfiguracja tylnego podestu dla 

wszystkich kombajnów naszej 

produkcji 
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Jednostka robocza + opcja: podest rolkowy 

Jednostka robocza + opcja: separator do malin 

Jednostka robocza + opcja: wózki do skrzyniopalet 

Jednostka robocza + opcja: podest na skrzynki  

http://www.jagoda.com.pl/en

