Előrendelés
Profitáljon az innovatív megoldásokból!

2021-as kiadás

12%-kal alacsonyabb üzemanyag fogyasztás

CEMOS most már traktorokhoz is

28. oldal

Az év gépe

25%-kal több áteresztés

Korrekciós jellel együtt

Új felhasználóbarát terminál

LEXION
8000 / 7000

LEXION
6000 / 5000

GPS PILOT
SATCOR-ral

CEMIS 700
bálázók számára

4. oldal

8. oldal

34. oldal

36. oldal

Minden idők legnagyobb
teljesítményű kombájnja
LEXION 8000–5000
Az új LEXION forradalmasítja a cséplést. Csak egy LEXION lehet még hatékonyabb
egy LEXION-nál. Még nagyobb hatékonyság, pontosság, kényelem, megbízhatóság.
Erőssége hosszú évek sikertörténetén, és a tapasztalatokon alapul. Egy olyan konstrukció,
amit generációkon keresztül fejlesztettünk az Önök számára.
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Tapasztalja meg Ön is,
mi minden rejlik benne!

Növelje hatékonyságát

Profitáljon Ön is pontosságából

Kényelem mindenek felett

Alapozzon megbízhatóságára

Egyedülálló teljesítőképessége nyereséget eredményező
hatékonysággá válik benne. Az új LEXION topmodellek
legnagyobb teljesítményüket nyújtják akkor, amikor Önnek
arra szüksége van. Időt és üzemanyagot takaríthat meg
ezáltal, és olyan eredményeket érhet el, amit eddig soha.

A még nagyobb produktivitás érdekében, Önnek szüksége
van egy pontos, megbízható kombájnra. Az új LEXION-ban
magától tanuló kezelő támogató rendszerek dolgoznak a
háttérben, mint amilyen a CEMOS AUTOMATIC, mely minden
percben a betakarítást segíti.

Alig van másik olyan márka, mint a CLAAS, melynél ennyire
fontos lenne a kényelem, ami megkönnyíti a gépkezelő dolgát,
vagy épp tehermentesíti a szántóföldi munka során. A LEXION
új funkciói olyan egyénre szabható megoldásokat nyújtanak,
amelyek segítségével teljes mértékben tud a munkára figyelni
és még hatékonyabban dolgozni.

Ha egy forradalmian új kombájn erőben és teljesítményben
új mércét állít fel, ezzel párhuzamosan kitartásban és megbízhatóságban is követnie kell ezt. A LEXION intelligens
hajtásrendszere egy a számos tényező közül, amelyek a
karbantartásigényt csökkentik és a munkabiztonságot növelik.
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LEXION 8000 / 7000
Machine of the year 2020

APS SYNFLOW HYBRID
Éllovas – LEXION 8000 / 7000
Ferdefelhordó, APS SYNFLOW cséplőrendszer, ROTO PLUS másodlagos leválasztás, szalmakezelés –
elméletileg számos paraméter változtatható az anyagáram gyorsítása érdekében. A gyakorlatban is így
van. Szoros együttműködésben a partnereinkkel az alapoktól fogva újra gondoltuk a LEXION összes
rendszerét. Az APS SYNFLOW cséplőegység és a ROTO PLUS másodlagos leválasztás kombinációja
az APS SYNFLOW HYBRID cséplőszerkezetet a maga kategóriájának éllovasává teszi.

LEXION
Cséplődob szélesség
Cséplődob átmérő
Gyorsítódob átmérő
Rotorok
Magtartály térfogata
Motor gyártója / típusa

mm
mm
mm
db
l

Maximális motorteljesítmény (ECE R120)

kW/LE

1

8900 / 8900
TERRA TRAC
1700
755
600
2
15000 / 180001
MAN D42
581/790

8800 / 8800
TERRA TRAC
1700
755
600
2
13500 / 15000
Mercedes-Benz
OM 473 LA
480/653

8700 / 8700
TERRA TRAC
1700
755
600
2
12500 / 13500
Mercedes-Benz
OM 473 LA
430/585

7700 / 7700
TERRA TRAC
1420
755
600
2
12500 / 13500
MAN D26

7600 / 7600
TERRA TRAC
1420
755
600
2
11000 / 12500
MAN D26

404/549

373/507

7500 / 7500
TERRA TRAC
1420
755
600
2
11000 / 12500
Mercedes-Benz
OM 470 LA
340/462

7400
1420
755
600
2
10000 / 11000
Mercedes-Benz
OM 470 LA
300/408

Csak TERRA TRAC-kal

APS SYNFLOW HYBRID

1
2
3

Gyorsítódob
Cséplődob
Oszlatódob

3
2

1
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APS SYNFLOW HYBRID

Előnyei:

Gyorsabb terményáram

Pontos törekterítés

A tangenciális APS SYNFLOW cséplőszerkezet és az axiális
ROTO PLUS másodlagos leválasztás forradalmi összjátéka a
maximális leválasztási teljesítményért felel. Az APS SYNFLOW
a terményáramot egyenletesen, 20 m/s sebességig gyorsítja.
A két excentrikusan csapágyazott rotor fordulatszáma a
CEBIS-en keresztül fokozatmentesen állítható.

−− A cséplőszerkezet fordulatszáma független a rotorok
fordulatszámától
−− Változtatható fordulatszám a változó szalma- és leválasztási
körülményekhez történő gyors igazodás érdekében
−− Különálló gyűjtőasztal a rotorok alatt
−− Egyértelműen jobb szalmaminőség a rotorok alatt található
nyitott körmös kosaraknak köszönhetően

Az egyenes vonalú terményáram egyenletesen gyorsul
20 m/s sebességre.
−− A terményáramban nincsenek felesleges sebességés irányváltások
−− Nagy dobátmérő és kisebb átfogási szög

A CLAAS radiális oszlatója biztosítja a pontos szecskaoszlatást
- még nagy mennyiségű szalma, erős oldalszél vagy dőlés
esetén is. A sugárirányban oszlatott pelyva és szalma keverék
egyenletesen terül szét a teljes munkaszélességen, amely akár
13,80 m is lehet.
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Jubileum
25 éve LEXION

Hibrid cséplőrendszerek APS-sel
Együtt fejlődött az elvárásokkal - már 25 éve
Mint ahogy a betakarítás áll a mezőgazdasági munkák középpontjában, a cséplőszerkezet minden
LEXION szíve. 25 éve folyamatosan fejlesztjük, hogy megfeleljen az Ön növekvő igényeinek.
Jelentősen megnöveltük cséplőszerkezeteink teljesítményét és hatékonyságát annak érdekében,
hogy az Ön betakarítási körülményeihez igazodjanak, az első reggeli napsugártól az esti harmatig.
Ami 1995-ben elkezdődött a LEXION 480-ban az APS HYBRID rendszerrel, az ma a CLAAS legnagyobb teljesítményű APS SYNFLOW HYBRID cséplőrendszer a LEXION 8000-es kombájnokban.
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Új időszámítás

Hidraulikusan állítható rotortakaró lemezek

CEMOS AUTO SEPARATION

4D tisztítás

1995-ben a CLAAS először kombinálta az APS cséplőrendszert a ROTO PLUS másodlagos leválasztással. Ezzel az
APS HYBRID rendszerrel a LEXION 480 korábban elképzelhetetlen 40 t / h teljesítményt ért el. Ma a LEXION 8900 a
legnagyobb teljesítményű CLAAS kombájn, APS SYNFLOW
HYBRID cséplőrendszerrel.

A szélsőséges időjárási viszonyok vagy a különböző vetésforgók maximális rugalmasságot követelnek. Pontosan ezt
kínálja Önnek a LEXION hidraulikus rotortakaró lemez állítása.
A CEBIS segítségével könnyen beállíthatja, hogy mekkora
legyen a másodlagos leválasztási felület. A hidraulikusan vezérelt rotortakaró lemezek aratás közben akár négy rotorszegmenst zárnak le.

A LEXION ötvözi a maximális munkakényelmet a legjobb
betakarítási eredményekkel. A kombájn a CEMOS AUTO
SEPARATION segítségével folyamatosan optimalizálja a
ROTO PLUS másodlagos leválasztást. A rotor sebessége
és a rotortakaró lemezek helyzete automatikusan igazodik
a megváltozott betakarítási körülményekhez.

A nem sík terepen történő betakarítás különös kihívást jelent
a kombájn tisztítórendszerének. A 4D-nek köszönhetően a
tisztítási teljesítmény dombos terepeken is stabil marad. A
rendszer automatikusan szabályozza a rotortakaró lemezek
helyzetét. A rotortakaró lemezek a lejtés és a veszteségszint
függvényében kerülnek szabályozásra.
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APS SYNFLOW WALKER
25%-kal nagyobb áteresztés: LEXION 6000 / 5000
Ahhoz, hogy folyamatosan sikeresek lehessünk, nem szabad túl gyorsan megelégednünk.
Hűen ehhez a mottóhoz kifejlesztettük az APS SYNFLOW WALKER cséplőszerkezetet, amely
új osztályt nyit a szalmarázóládás gépek kategóriájában. A terményáram APS-sel történő
gyorsítását kombinálja egy, a cséplődob után található kiegészítő leválasztódobbal. Ezzel a
megoldással Ön egyedülálló mértékű áteresztést érhet el kitűnő szalmaminőség mellett.

LEXION
Cséplődob szélesség
Cséplődob átmérő
Leválasztódob-átmérő
Szalmarázóládák száma
Magtartály
Motor gyártója / típusa

mm
mm
mm
db
l

Maximális motorteljesítmény (ECE R120)

kW/LE

1

6900 / 6900
TERRA TRAC
1700
755
600
6
12500 / 135001
MAN D26
373/507

6800 / 6800
TERRA TRAC
1700
755
600
6
11000 / 12500
Mercedes-Benz
OM 470 LA
340/462

6700 / 6700
TERRA TRAC
1700
755
600
6
10000 / 11000
Mercedes-Benz
OM 470 LA
300/408

6600
1700
755
600
6
10000 / 11000
Mercedes-Benz
OM 936 LA
260/354

5500
TERRA TRAC
1420
755
600
5
10000 / 11000
Mercedes-Benz
OM 470 LA
300/408

5400

5300

1420
755
600
5
10000
Mercedes-Benz
OM 936 LA
260/354

1420
755
600
5
9000 / 10 000
Mercedes-Benz
OM 936 LA
230/313

Csak TERRA TRAC-kal

1
2
3
4

DLG Silver Medal
2019

Gyorsítódob
Cséplődob
Leválasztódob
Utóverődob

4
3
2

1
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APS SYNFLOW WALKER

Előnyei:

Nagy cséplő- és leválasztódob

Rekord a Rügen-szigeten

Az APS SYNFLOW WALKER cséplőrendszer különösen
egyenes vonalú terményárammal óvja a szalmát. A termény
a legrövidebb úton jut át a cséplőszerkezeten. A cséplő- és
a leválasztódobok nagy átmérője kis átfogási szöget és
lapos szállítást tesz lehetővé a dobok között.

−− A szalma mechanikus igénybevétele nagyon alacsony
−− Jobb szalmaminőség a számos beállítási lehetőségnek
köszönhetően
−− Párhuzamos, független cséplő- és leválasztókosár állítás
−− A cséplőkosár toklászoló lemez és a behajtható cséplést
segítő dörzsbetét léc a CEMOS AUTO THRESHING-be
integrálva
−− Akár 25%-kal nagyobb áteresztés

A cséplődob 26%-kal, 755 mm-re, a leválasztódob
37%-kal, 600 mm-re lett megnövelve.
−− Párhuzamos cséplőkosár-állítás túlterhelés elleni
védelemmel
−− A cséplőkosár szegmens egyszerűen oldalra kihúzható
−− Behajtható cséplést segítő dörzsbetét léc
−− Kiegészítő cséplőkosár toklász lemez kényelmes
kezeléssel

A 2019-es profi teszten a LEXION 6900 megmutatta teljesítményét. A munka kezdetekor mért 20% nedvességtartalom
ellenére nyolc óra alatt rekord eredményt ért el:
−− Áteresztő képesség: 43,7 t/h
−− 34,5 ha őszi búza
−− Üzemanyagfogyasztás 1,55 l/t, 15,7 l/ha
−− Bekapcsolt szalmaszecskázó
−− Veszteség aránya 0,8-1%
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Profik által tesztelve,
az ő ajánlásukkal

Felszereltségek, melyek még
hatékonyabbá teszik
A LEXION nem hagy kívánnivalót maga után. Minden LEXION modell úgy konfigurálható, hogy pontosan
megfeleljen a betakarítási feltételeknek. A lehetőségek sokasága között vannak olyanok, amelyeket a
szakemberek már nem akarnak nélkülözni. Ide tartozik a V-KANAL, a CRUISE PILOT, az automatikus
oldalszél szabályozás és a karbantartást segítő berendezések. Profi gépkezelők számtalan üzemóra
alatt tesztelték őket, és másoknak is ajánlják. Használja ki ezeket a tapasztalatokat az üzemeltetés
minden pillanatában.

Veszteségmentes betakarítás a V-KANAL-lal

Hatékony szecskázás és oszlatás

Az optimális vágási szög csökkenti a feltorlódásra való hajlamot.
Ez megkönnyíti és kevesebb veszteséggel teszi lehetővé a
dőlt gabona, fűfélék vagy szója betakarítását. A V-KANAL
lehetővé teszi a vágási szög gyors és mechanikus beállítását,
még csatlakoztatott adapterrel is. A láncvezető henger
magassága kényelmesen és egyszerűen állítható.

A behajtható dörzselem és az ellenkés lehetővé teszi a vágás
minőségének könnyű beállítását. Az automatikus oldalszél
szabályzás egyenletes oldalirányú elosztást garantál oldalszél
vagy dőlés esetén is. Így megakadályozza az egyenetlen
szalmaeloszlást az állomány vagy a tábla szélein, amely
ronthatja a következő fogásban a vágóasztal munkáját.

10%-kal több teljesítmény a CRUISE PILOT
segítségével

Időtakarékos karbantartás

Az optimális betakarítási sebesség akár 10% -kal növeli a
betakarítás teljesítményét. A CRUISE PILOT a motor terhelésétől függően határozza meg a maximális menetsebességet.
A veszteségek figyelembevételével választhat, hogy állandó
sebességgel, vagy maximális teljesítménnyel arat.
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A LEXION még a nap végén is sok mindent kínál. Kiváló hozzáférés az összes lényeges karbantartási ponthoz, a sűrített
levegős kompresszor tárolótartállyal és az automatikus csévélhető dob még könnyebbé teszi a szántóföldön elvégzett
tisztítást. Még a nehezen elérhető kenési pontokat is biztonságosan zsírral látják el a kihelyezett zsírzótömbök.

11

ÚJDONSÁG

Kényelmes
vezetőfülke
Beszállás és indulás
Az új kialakítású kényelmes fülke pontosan a LEXION új teljesítmény szintjére van méretezve. A CEBIS érintőképernyőn
és az új multifunkciós kartámaszon keresztül kombájnját
pontosan és egyszerűen kezelheti. Egész nap arathat úgy,
hogy közben el sem fárad. A cséplőrendszer egyedülálló,
közvetlenül a fülkéből történő beállításának lehetősége megkíméli Önt az állandó ki- és beszállástól.

Fedezze fel Ön is,
milyen egyszerű az új
LEXION kezelése!
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CEBIS érintőképernyő

Multifunkciós kartámasz

Kényelmes cséplőszerkezet állítás

Gyorsabb váltás a terményfajták között

Leheletnyi érintés az érzékeny érintőképernyőn, és a
CEBIS terminál rögtön reagál.
−− Az áttekintő képernyőn a teljes gép megjelenik
−− Közvetlen hozzáférés minden funkcióhoz
−− A terminál helyzete egyénileg beállítható a szabadon
mozgatható tartóval

A legfontosabb gépfunkciók a kartámaszban elhelyezett
kapcsolókkal közvetlenül állíthatók
−− A szimbólumok egyszerűek és könnyen érthetők
−− Beépített telefon és rádió vezérlés
−− A töltőkábel USB-csatlakozója karnyújtásnyira található

A cséplőszerkezetet közvetlenül a fülkéből lehet a legkülönfélébb betakarítási körülményekhez igazítani.
−− A behajtható cséplést segítő dörzsbetét léc, a cséplőkosár
toklászlemeze és a cséplődob fordulatszámát csökkentő
hajtómű is hidraulikusan kapcsolható
−− A termény minőségének, fajtájának vagy az állománynedvesség változására gyorsan lehet reagálni

A cséplőkosár-szegmens egyszerűen oldalra kihúzható és
cserélhető.
−− Az előkosár-szegmensek a kőgyűjtő vályún keresztül
érhetők el
−− Dobfordulatszámcsökkentő hajtómű szerszám nélkül
kapcsolható
−− Opcionális: terményfajta váltás hidraulikusan, a fülkéből
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Kezelőtámogató rendszerek
Még több támogatás
Használja ki jobban a gép lehetséges teljesítményét, és minimalizálja
az állási időket. A LEXION sorozat CEMOS kezelőtámogató rendszerével
a jó gépkezelők még jobbak lesznek és nagyobb kényelmet élvezhetnek,
mint valaha.
Amikor az a feladat, hogy a kombájn részegységeit a betakarítási körülményekhez kell állítani, a CEMOS AUTOMATIC leveszi ezt a terhet
gépkezelőről és segít kiválasztani a megfelelő beállítási paramétereket.
Nagy pontosságú érzékelők segítségével folyamatosan meghatározásra
kerül az aktuális állapot, és a megfelelő beállításokról a mesterséges
intelligencia alkalmazása gondoskodik.

DLG Silver Medal 2019
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CEMOS AUTOMATIC a CEBIS-ben

Nagyobb rálátás a CEBIS MOBILE-lal

Kiváló szalmakezelés

Több lehetőség a CEMOS-szal

Optimalizáljon öt betakarítási célt egyszerűen a csúszka
állításával a CEBIS-ben
−− Szemminőség
−− Cséplési minőség
−− Tisztaság
−− Áteresztés
−− Szalmaminőség (kivéve szecskázás módban)

Az új CEBIS MOBILE-lal egyszerű koppintással elölnézetről
hátul- vagy felülnézetre válthat.
−− Minden gépfunkció és gépegység megfelelően
áttekinthető
−− Minden fontos paramétert pillanatok alatt lehet
optimalizálni

A vágás minőségének optimalizálásához használja a
CEMOS AUTO CHOPPING funkciót. A DLG által 2019-ben
ezüstéremmel kitüntetett rendszer folyamatosan meghatározza
a szalma nedvességtartalmát és szalmamennyiségét, és
automatikusan a szalmaszecskázóban található ellenkés és
dörzsbetét helyzetét állítja be a szalma jelenlegi állapotához.
Ezek akár 10% üzemanyagfogyasztást is megtakaríthat.

Használja a CEMOS AUTO THRESHING rendszert, hogy
gyorsan és pontosan reagálhasson a lekülönbözőbb betakarítási körülményekre. A következő automatikus beállítások
lehetségesek:
−− Cséplődob fordulatszáma
−− Cséplődob kosárhézag
−− Behajtható cséplést segítő dörzsbetét léc
−− Cséplőkosár toklászlemez
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TUCANO 580–320
Őstehetség
Akár meredek domboldal, akár hirtelen eleredt eső – a természet
mindig új kihívásokat állít. A TUCANO a MONTANA technológiával és
DYNAMIC POWER motorvezérléssel felkészült minden körülményre.
Kezelési megoldásai fokozzák az intelligenciát és kényelmet. A több
beállítási lehetőség növeli a teljesítményt.

TUCANO
Cséplőszerkezet / mm
szélesség
Másodlagos
leválasztás
Magtartály
l

580 / 580
MONTANA
APS / 1580

570 / 570
MONTANA
APS / 1580

560 / 560
MONTANA
APS / 1320

ROTO PLUS

ROTO PLUS

10000 /
11000
Motor
Mercedes-Benz Mercedes-Benz
OM 936 LA
OM 936 LA
Max. teljesítmény kW/LE 280/381
260/354
(ECE R120)
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11000

550
APS / 1320

450 / 450
MONTANA
APS / 1580

ROTO PLUS

ROTO PLUS

9000

9000

440

420

340

APS / 1580

430 / 430
MONTANA
APS / 1320

320

APS / 1320

6-ládás

6-ládás

5-ládás

5-ládás

hagyományos / hagyományos /
1580
1320
6-ládás
5-ládás

10000

9000

8000 / 9000

7500

8000

6500 / 7500

Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz
OM 936 LA
OM 936 LA
OM 936 LA
OM 936 LA
OM 936 LA
OM 936 LA
OM 936 LA
OM 936 LA
260/354
230/313
230/313
210/286
210/286
180/245
210/286
180/245

TUCANO 400-300

TUCANO 500 APS HYBRID rendszerrel

Intelligencia a fülkében

Teljesítményében dinamikus

A TUCANO 400 sorozat APS cséplőszerkezet + rázóládás
modelljei akár kisgazdáknak, akár több gazdaság közös
betakarítógépének is ideálisak. Aki ezt választja, az nagy
kosárhézaggal történő kíméletes cséplés mellett alacsony
üzemanyag-fogyasztással számolhat. A sokoldalú TUCANO
300 hagyományos CLAAS cséplőszerkezete egy cséplődobból és egy szalmaoszlatóból áll.

A TUCANO 500-as az APS HYBRID rendszerrel más leválasztási paraméterekkel rendelkezik, mint a szalmarázóládás
kivitelűek. Nagyon hatékony másodlagos leválasztást, a
rotor és a kosarak között tízszer nagyobb terményáramlási
sebességet és nagy centrifugális erőt kínál. Használja ki az
APS és a ROTO PLUS verhetetlen párosítását.

Az érintőképernyős CEBIS terminálon a gépkezelő a gép
minden funkcióját kényelmesen eléri. A legfontosabbakat
a kartámaszon levő kapcsolókkal közvetlenül állíthatja. A
TUCANO kezelése egyszerűen megérthető, nem szükségesek
hozzá előzetes ismeretek. Így még az új gépkezelők is, a
lehető legrövidebb idő alatt eljutnak odáig, hogy a gépet
biztosan kezeljék, és teljesítményhatáron dolgozzanak.

Minden TUCANO modell szériafelszereltségéhez tartozik a
DYNAMIC POWER rendszer. Az intelligens motorvezérlés a
különböző fordulatszámokhoz különböző motorteljesítmény
görbéket rendel, és a motorfordulat tartományokat a szükséges teljesítményhez igazítja. Így részleges leterheltségnél
(rendképzés) akár 10% üzemanyagot is meg lehet takarítani.
Az ürítési folyamat során a teljesítmény maximálisra növekszik.
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TUCANO MONTANA
A legnagyobb teljesítmény is növelhető
Meredek lejtőkön is olyan hatékonyan és nagy teljesítménnyel csépelni, mint sík területen –
ezzel a képességgel a CLAAS MONTANA kombájnjai már nemzetközi berkekben is nevet
szereztek maguknak. A TUCANO sorozatban öt MONTANA modell közül választhat.

TUCANO
Cséplőszerkezet / szélesség
Másodlagos leválasztás
Magtartály
Motor
Maximális motorteljesítmény (ECE R120)

18

580 MONTANA
APS / 1580
ROTO PLUS
l
11000
Mercedes-Benz
OM 936 LA
kW/LE 280/381

mm

570 MONTANA
APS / 1580
ROTO PLUS
10000 / 11000
Mercedes-Benz
OM 936 LA
260/354

560 MONTANA
APS / 1320
ROTO PLUS
9000
Mercedes-Benz
OM 936 LA
260/354

450 MONTANA
APS / 1580
6-ládás
10000
Mercedes-Benz
OM 936 LA
230/313

430 MONTANA
APS / 1320
5-ládás
8000 / 9000
Mercedes-Benz
OM 936 LA
210/286

Öt MONTANA modell

2 fokozat, 2 vezetési tartomány

Az öt új modell az akár 11 000 literes magtartály térfogatukkal az ideális kombájnok a kicsi, szétszabdalt és a lejtős
területekhez. Három APS HYBRID cséplőrendszerrel, kettő
APS rázóládás technológiával szerelt. A TUCANO 560 és
430 MONTANA modellek szélessége a 800-as gumiabroncsokkal 3,50 méter alatt marad, 680-as gumiabroncsokkal
még a 3,30 métert sem érik el.

A TUCANO MONTANA-ban egy 2-fokozatú váltó található
automatikus teherkapcsolással. Mindkét fokozatban két tartomány van, melyeket a járószerkezet terhelésétől függően
kapcsol a rendszer. Ha maximális vonóerő szükséges, a gép
automatikusan a kisebb fokozatba kapcsol. Nincs szükség
kézi sebességváltásra.

18% dőléskiegyenlítés

20% oldalirányú kiegyenlítés

Az új MONTANA első hídja akár 18 százalékos dőléskiegyenlítést garantál. Minden MONTANA funkció automatikusan fut –
a lejtők dőléséhez igazodva. Az opcióban rendelhető differenciálzár a nagyobb vonóerőért felel extrém körülmények
között. Gombnyomásra szállítási pozícióba engedhető a
járószerkezet. Ilyenkor a gép magassága kisebb mint 4 méter.

A MONTANA ferdefelhordójában két függőleges munkahenger felel az AUTO CONTOUR irányításáért, mely akár 20%-os
oldalirányú dőléskiegyenlítést is lehetővé tesz. Az AUTO
CONTOUR a vágóasztalt pontosan vezeti a talajfelszín felett,
és biztosítja a termény tiszta felvételét, a zavartalan cséplést,
és az egyenletes tarlóképet bármely körülmény esetén.
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AVERO 240/160
Az erőgép a kompakt gépek között
Az AVERO a kompakt osztályban az első kombájn APS cséplési technológiával.
Az APS cséplési és leválasztási rendszer a LEXION-ban és a TUCANO-ban már
kitűnően dolgozik. Akár 20%-kal nagyobb áteresztés érhető el azonos üzemanyag-felhasználás mellett.

AVERO
Cséplőszerkezet
Másodlagos leválasztás
Magtartály
Motor
Lökettérfogat
Max. teljesítmény
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mm
l
l
kW/LE

240
APS
4 ládás
5600
Cummins B6.7
6,7
157/213

160
Hagyományos
4 ládás
4200
Cummins B6.7
6,7
116/158

Tágas vezetőfülke

Nagy rugalmasság

Egyedülálló APS-cséplőszerkezet

Elismert CLAAS cséplőszerkezet

Hosszú a munkanap, de nincs kedve hozzá. Az AVERO-t olyan
kényelmes utastérrel szereltük fel, hogy teljes mértékben a
munkájára koncentrálhasson. Ergonomikus kialakítás, tágas
tér, jó kilátás minden oldalról és könnyen kezelhető kezelőegységek teszik a napodat az AVERO kombájnban a lehető
legnagyobb mértékben stresszmentessé.

Maximális teljesítmény ott is, ahol kevés a hely. Az összecsukható C450 vágóasztalnak köszönhetően az AVERO
sorozat kompakt modelljeit különösen rugalmasan lehet
használni.
−− Keskeny szélesség
−− Verhetetlen hatékonyság, leginkább az elaprózott
területeken

Az APS döntő versenyelőnyt biztosít Önnek azzal, hogy a
terményáramot a cséplődob előtt 3-ról 20 m/s sebességre
gyorsítja fel.
−− A terményt egyenletesen szállítja
−− A terményáram akár 33%-kal gyorsabb
−− Nagy centrifugális erők optimalizálják a szemleválasztást

Az AVERO 160-at a hagyományos CLAAS cséplőszerkezettel
van szerelve. Évek óta újra és újra bizonyítja, milyen kitűnően
uralja a két betakarítási alapelvet: a szemek kicséplése és
leválasztása, még a legelképzelhetetlenebb körülmények
között is. Teljesen mindegy, milyen terményről legyen is szó,
az AVERO 160 meggyőző teljesítményt ér el.
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CONVIO FLEX / CONVIO
Intelligens út a nagyobb eredményhez
A CONVIO FLEX adaptert flexibilis kaszasínnel univerzális használatra fejlesztették ki, mint
például a gabona, repce, szója, borsó, fűfélék. A CONVIO merev kaszasínnel különösen
alkalmas gabona és repce betakarítására.
A CONVIO vágóasztaloknál különféle, a fülkéből kezelhető asszisztencia rendszerek állnak
a gépkezelő rendelkezésre. Az ACTIVE FLOAT, AUTOMATIC BELT SPEED és az AUTO FLEX
abban támogatják a gépkezelőt, hogy a vágóasztal optimális beállítását a mindenkori
körülményekhez egyszerűen és gyorsan megtalálja.

CONVIO
Vágásszélesség
A kaszasín rugalmassága
felfelé
lefelé
Az oldalsó szalagok mélysége
Asztal mélysége
Repcekészlet
Vágóasztal automatika

m
mm
mm
mm
mm

FLEX 1380
13,80

FLEX 1230
12,30

FLEX 1080
10,80

FLEX 930
9,30

FLEX 770
7,70

1380
13,80

1230
12,30

1080
10,80

930
9,30

770
7,70

90
135
1079,5
1329
○
○

90
135
1079,5
1329
○
○

90
135
1079,5
1329
○
○

90
135
1079,5
1329
○
○

90
135
1079,5
1329
○
○

–
–
1079,5
1329
○
○

–
–
1079,5
1329
○
○

–
–
1079,5
1329
○
○

–
–
1079,5
1329
○
○

–
–
1079,5
1329
○
○

○		opció						–		nem rendelhető
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Veszteségmentes betakarítás

Automatikus motollabehúzás-szabályzás

Megfelelő választás nagy mennyiségű
repcéhez

AUTO FLEX a legalacsonyabb vágásért

A CONVIO vágóasztalokat nagyon egyértelmű céllal fejlesztettük ki: az összes termény veszteségmentes betakarítása
és a lehető legjobb terményáram minden elképzelhető körülmények között. Ez a koncepció magában foglalja a különösen
mély, rendkívül lapos szögű szállítószalagokat. Legyen rövid
tavaszi árpa vagy nagyhozamú repce: a CONVIO felkészült
a betakarításra.

A hidraulikus motollameghajtásnak köszönhetően a motolla
behúzóerejét a nehezebb körülményekhez automatikusan
lehet igazítani, például fekvő állományban. Az automatikus
magasságvezetés az előre megadott nyomási és érzékenységi
értékekhez igazodik és megakadályozza az ujjak földbe túrását.

A CONVIO sorozat vágóasztalai kérésre repce
felszereltséggel is kaphatók:
−− Jobb és / vagy bal oldali repce oldalkasza
−− Gyorscsatlakozó a repce oldalkasza egyszerű
felszereléséhez
−− Hidraulikus meghajtású repce oldalkaszák
−− Behordócsiga repcéhez
−− Hátfal magasítás

Az új AUTO FLEX mód a vágóasztal magasságát automatikusan állítja: ekkor a CONVIO FLEX önmaga, folyamatosan
meghatározza, hogy a kaszasínt tovább lehet-e süllyeszteni,
hogy a legalacsonyabb vágási magasságot lehessen elérni.
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VARIO és CERIO
Még több erő aratáskor
Annak érdekében, hogy teljes mértékben kihasználhassa kombájnjának teljesítményét, a CLAAS
a megfelelő vágóasztalt kínálja minden csépelhető növényhez. A VARIO és CERIO új vágóasztalok
nagy hatékonysággal és kiváló területteljesítménnyel rendelkeznek, függetlenül attól, hogy alacsony
vagy magas hozamúak a táblák.

VARIO
Vágásszélesség
Repcekészlet
Vágóasztal automatika
CERIO
Vágásszélesség
Vágóasztal automatika

m

1380
13,80
○
○

1230
12,30
○
○

1080
10,80
○
○

m

930
9,30
○
○

770
7,70
○
○

680
6,80
○
○

620
6,20
○
○

560
5,60
○
○

500
5,00
○
○

930
9,30
○

770
7,70
○

680
6,80
○

620
6,20
○

560
5,60
○

500
5,00
○

○		opció
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VARIO, az állítható vágóasztal

Gyors átállás repcebetakarításra

Gyakorlatias a legapróbb részletekig

CERIO vágóasztalok

Optimális terményáram, biztos és tiszta vágás, illetve tartósság
jellemzi a VARIO vágóasztalok új modelljeit. A kaszaszerkezet
teljes állíthatósága: 70 cm (-10 cm; + 60 cm), ez minden
betakarítási körülményhez és minden terményfajtához való
alkalmazkodást tesz lehetővé, számos automatikus funkcióval
együtt.

Az integrált repcebetét lemezek és az oldalkaszák szerszám
nélküli rögzítése biztosítja, hogy percek alatt válthasson repcére.
A repcekaszák hidraulikus csatlakoztatása automatikusan
aktiválja a hidraulikus szivattyút az oldalkaszák meghajtásához.
Ha az oldalkaszákat nem használjuk, azok kényelmesen
elhelyezhetők a szállító kocsi szállítódobozában.

A magas kényelem már a vágóasztalnál kezdődik.
−− Kalászemelők és konzolcsiga bedobó ujjak
gyorscsatlakozóval
−− Szerszám nélkül átszerelhető repceszett
−− Még több munkalámpa a jobb láthatóságért
−− Kalászemelőtartó szállításkor
−− A leválasztólemez kívülről állítható

A CERIO sorozat a VARIO 930-560 vágóasztalok technikai
megoldásain alapulnak, és megfelelő alternatívát kínálnak
gabonabetakarításhoz. A vágóasztal manuálisan, +/- 100
milliméterrel állítható, így könnyen igazítható a különböző
körülményekhez és terményfajtákhoz.
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Hálózatban lévő gépek
A teljes géppark szem előtt
Gépeink már ma kínálják a holnap hálózatát. Így Ön a legmodernebb technológiával dolgozhat,
és nagyobb eredményt érhet el kisebb felhasználás mellett. Egy kiválasztott TELEMATICS
licensz most egy évig ingyen jár több géphez is, így Ön gépének adatait online is használni
tudja. A szolgáltatást saját igényeinek megfelelően lehet bővíteni. Ezen felül a CLAAS a
Remote Service távdiagnosztika szolgáltatás költségeit öt évre átvállalja.

DataConnect: az első közvetlen Cloud-to-Cloud megoldás a
mezőgazdaság részére
A vegyes gépparkkal rendelkező gazdák eddig kizárólag adott gépen, a gyártó adott alkalmazásán tudták az adataikat megjeleníteni, feldolgozni és dokumentálni. A DataConnect
rendszerrel a CLAAS, a 365FarmNet, a John Deere, a Case, a Steyr és a New Holland egy
közvetlen, gyártókon túlnyúló, független Cloud-to-Cloud megoldást biztosít a gazdálkodóknak.
A gépek egy interfészen keresztül továbbítják adataikat, így a teljes gépparkját a CLAAS
TELEMATICS portálon irányíthatja és felügyelheti.
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Kösse hálózatba gépeit!
Optimalizálja munkáját!
connected-machines.claas.com

Remote Service

TELEMATICS

Automatikus dokumentáció

CLAAS API

A távdiagnosztika segítségével lehetősége van arra, hogy
CLAAS hivatalos márkaszervize közvetlen hozzáférjen a gép
bizonyos adataihoz. Ez lehetővé teszi, hogy a rövid betakarítási
időablakban a márkaszerviz gyorsabban és hatékonyabban
segítsen a karbantartási vagy javítási munkákban.

Számok, adatok és tények objektív alapot nyújtanak a
működési hatékonyság optimalizálására. A TELEMATICS
segítségével a legfontosabb információkat érheti el adott
munkafolyamatról és adott gépről, akár mobil eszközön
keresztül is. Mindez tehermentesíti a gépkezelőt, Ön pedig
időt takarít meg az adatfeldolgozáskor.

A rendszer teljesen automatikusan és gépkezelőtől függetlenül
összesíti az adatokat minden egyes területhez, és létrehoz
ezekből egy optimalizált hozamtérképet – több géppel vagy
több napig tartó betakarítás esetén is. Ezen felül meghatározza
az idő- és üzemanyag-felhasználás össz-értékét. A rendszer
minden adatot ISO-XML formátumban ad meg.

Az online programozási felület feldolgozza az automatikus
dokumentáció adatait, és lehetővé teszi azok gyors, biztonságos és kényelmes továbbítását az interneten. A rendszert
így Ön a saját igényei szerint használhatja. A programozási
felület harmadik fél számára is elérhető.
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ÚJDONSÁG

CEMOS traktorokhoz
A jó gépkezelőket még jobbá teszi
A CEMOS kifejezés alatt a CLAAS egyesíti az összes rendszert, amely a gép optimalizálását
szolgálja. A CEMOS már évek óta a CLAAS kombájnok legfőbb vezető asszisztens rendszere,
amit már traktorokban is alkalmaznak.

Gyors és hatékony munkavégzés
cemos.claas.com

Mi a CEMOS?
A CEMOS az Ön személyes szakértője a fedélzeten, ami a napi munkájában aktívan segíti.
A rendszer javaslatokat tesz a beállítási értékekre, segítve ezzel a gépkezelőt, hogy folyamatosan a mindenkori munkafeltételekhez igazodva tudjon a gép dolgozni. A CEMOS csökkenti
a beállításokra fordított időt.

A traktorokhoz fejlesztett CEMOS rendszer a 2017-es
Agritechnika kiállításon ezüstérmet nyert.

A CEMOS előnyei:
−− 11%-kal nagyobb területteljesítmény
−− 12%-kal alacsonyabb üzemanyag
fogyasztás
−− Csökkenő gumiabroncskopás
−− Kevesebb talajtömörítés az optimális
abroncsnyomás által
−− Csökkenő üzemeltetési költségek
a nagyobb területteljesítménynek
köszönhetően
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−− A gép potenciáljának teljes kihasználása
−− Csökken a munkaeszköz kopása
−− Kevesebb széndioxid kibocsátás

Pótsúlyozás

Motor / hajtómű

Abroncsnyomás

Munkaeszköz
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ÚJDONSÁG

CEMOS
traktorokhoz
Lenyűgözi a
cégtulajdonosokat és
gépkezelőket egyaránt

"Számomra a CEMOS ösztönző."

Mennyiben tudja Önt a CEMOS segíteni a napi
munka során?
Nicolai Schulz: Nagyon sokszor használtuk már. Óriási
segítség abban például, hogy: Mekkora pótsúlyokkal kell
dolgozni? Milyen abroncsnyomást alkalmazzunk? Milyen
értékeket kell a motorhoz és váltóhoz beállítani?
Jörg Andersen: Az én traktorom látja el a legfőbb talajmunkákat, évente kb. 1.200 üzemórát dolgozunk. A CEMOS-t
folyamatosan használom. Időről időre minden munkaeszközt
rögzíttettünk a CEMOS-ban. A gép folyamatos optimalizálása
a mindennapjaink szoros része.
Mi az ami leginkább tetszik ebben a rendszerben?
Nicolai Schulz: Minden váltásnál azonnal jelzi a dízel
üzemanyag fogyasztást, így a kezelő pontosan láthatja:
Amit éppen csinálok, mit eredményez.
Jörg Andersen: Engem nagyon is ösztönöz a CEMOS
rendszer. A munka során a CEMOS folyamatosan figyeli
a beállításokat és javaslatot tesz azok korrigálására, ha
szükséges. Motiváló, ha tudod ma még jobban dolgozhattál,
mint tegnap.

Hof Wiesbyll – CEMOS ügyfél az első perctől
Helyzet:
24852 Sollerup-Mühle,
Schleswig-Holstein, Németország
Tevékenységek: Biogáz, földművelés,
sertéstenyésztés
Üzem nagysága: 1.350 ha szántóföld
12 fő
Gépesítés:
2 AXION 950 CEBIS CMATIC
1 AXION 870 CEBIS CMATIC
1 AXION 830 CEBIS HEXASHIFT
1 AXION 810 CEBIS CMATIC
1 ARION 550 CEBIS HEXASHIFT
Interjúalany:
Dr. Volker Schulz, cégtulajdonos
Nicolai Schulz, tulajdonostárs
Jörg Andresen,
AXION 900 gépkezelő
Nicolai Schulz, Dr. Volker Schulz, Jörg Andresen

"Ezt a pénztárcánkon azonnal észrevesszük."
Hogy lehet a CEMOS gazdaságosságát kiszámítani?
Dr. Volker Schulz: Nem számítottam rá, hogy ennyi előnye van.
A kollegák sokkal hatékonyabbak és a talajmunka minősége
is jelentősen javult. Ezt a saját pénztárcámon érzem. Ha az
abroncsnyomást szabályozó rendszerrel hektáronként 2 liter
üzemanyag takarítható meg, minden egyéb munkafolyamat
során éves szinten észrevehető a költséghatékonyság. Ez
pénzben mérhető.
Nicolai Schulz: Nekünk nagy szükségünk van az abroncsnyomás szabályozó rendszerre, mivel itt nálunk nem lehet
ikerkerékkel dolgozni. Drasztikusan csökkenteni kell a nyomást.

Dr. Volker Schulz: Optimális abroncsnyomással dolgozni
annyit jelent, mintha átülnénk egy kisebb gépbe, amely
ugyanazzal a vonóerővel bír. Az önsúly kevesebb, ezáltal
a talajnyomás is.

"A gépek súlyát egyértelműen csökkenteni
tudtuk."
Hogy segít a CEMOS a gépek jobb megismerésében?
Jörg Andersen: Mindig tanulunk valamit. A pótsúlyozásnál
rácsodálkoztam én is a CEMOS-ra. A szükséges súlyozás
kevesebb lett, mint azelőtt. Először nem akartam elhinni, de
bevált. Most már kisebb súlyokkal dolgozunk, és ugyanazt
tudjuk teljesíteni így is.

Nicolai Schulz: Az eke megfelelő beállítása a legjobb gyakorlás,
hogy a kopást minimalizálni lehessen. Itt is nagy segítség a
CEMOS, ami kézbe veszi a beállításokat, és kiválóan működik.
A legfontosabb kérdés: Ajánlaná másoknak
a szakmában, vagy nem?
Nicolai Schulz: Mindenképpen. Kivétel nélkül mindenkinek, aki
CLAAS traktort vásárol, szívből ajánlom, hogy vegye fontolóra
a CEMOS-t is.
Dr. Volker Schulz: A jövő az automatizálásban van, és a
gépkezelők munkájának megkönnyítése a cél.

Jörg Andersen: Talajmunkák során a lehető legalacsonyabb
abroncsnyomással dolgozom anélkül, hogy az abroncs
károsodna.
A teljes interjú itt
nézhető meg!
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CEMOS most már traktorokhoz is
A munkaeszközt is optimalizálja
A CEMOS egy öntanuló asszisztens rendszer. Első és egyetlen olyan rendszer a piacon, amely
nemcsak a traktort, de a munkaeszközt is optimalizálja, mint pl, eke, tárcsa. Segít a gépkezelőnek a megfelelő súlyozás meghatározásában, és az abroncsnyomás beállításában.
A CEMOS-szal növelhető a területteljesítmény, jobb a munkaminőség, és akár 12%-os
üzemanyag megtakarítás érhető el.
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CEMOS önmagát tanítja és képezi
a használót

1. fázis
Előkészületek

2. Fázis
Alapbeállítások a szántóföldön

3. Fázis
Optimalizálás munka közben

A CEMOS minden fontos beállításhoz jelzi a javasolt értéket,
mint pl. motor, váltó, vagy munkaeszköz. Így Ön mindig
optimális teljesítménnyel és talajkímélő módon dolgozhat
gépével. CEMOS a CEBIS kezelőegységbe került beépítésre,
és utólag számos 2017 után készült traktorba beszerelhető:
AXION 900 / 800 és ARION 600 / 500, CMATIC fokozatmentes hajtóművel.

A kiválasztott munkaeszköz és a feladat típusa szerint a
CEMOS felajánlja a szükséges súlyozást és optimális gumi
nyomást még mielőtt a vezető elhagyná gépudvart. A dinamikusan tanuló rendszer több információt gyűjt be munka
közben, és a begyűjtött mérési adatok szerint fog javaslatokat
tenni a következő munkafolyamatnál.

Az CEMOS adatbázisa munkagépek illusztrációjával biztosítja lépésről lépésre az alap utasításokat. Az adatbázisban
számos ekéhez van már beállítás. További munkagépek
szintén elérhetőek lesznek ezzel a funkcióval a jövőben.
Ezek értékes segítséget nyújtanak a vezetőnek az új vagy
ismeretlen munkagépekkel való munkához.

A gépkezelő az optimalizálást a szántón kezdi el. A CEMOS
ellenőrzi az összes alapbeállítást és javaslatokat tesz a paraméterekre, mint például erő vagy hatékonyság, melyeket a
gépkezelő tud elfogadni vagy visszautasítani. Minden beállítás
megváltoztatása után a mérés következik és a CEMOS megmutatja, hogy a teljesítmény és dízel fogyasztása javult-e, és
mennyivel.

33

SATCOR - A CLAAS műholdas
korrekciós jele
Precíz, automata kormányzás mobil és
RTK hálózat nélkül
A SATCOR a GPS PILOT kormányzási rendszerünk folyamatos továbbfejlesztésének az eredménye: a CLAAS első saját
műholdas korrekciós jele. A világon szinte bárhol elérhető és biztosabb alappontosságot nyújt. Két változat közül lehet
választani: a SATCOR 15 ± 15 centiméteres, illetve a SATCOR 5 ± 5 centiméteres pontossággal. A SATCOR használata
leginkább ott ajánlott, ahol az RTK vagy a mobil hálózat elérése nehézkes.

SATCOR

GNSS

SATCOR

AKCIÓS ajánlat

Vásároljon egy új kormányzási rendszert
és ajándékba kap egy 5 éves SATCOR 15
korrekciót licencmentesen!
Csökkentse költségeit minden munkafolyamatnál és profitáljon
a SATCOR pontosságából, plusz költségek nélkül:
−− 5 éves SATCOR 15, GPS PILOT S7-tel együtt
−− 12 hónap SATCOR 15, GPS PILOT S10-zel együtt

Végtelen hatósugár

SATCOR 5 (± 5 cm)

A SATCOR működését tekintve nagyon hasonlít az EGNOShoz, és a világon szinte bárhol elérhető. Mivel azonban ez
a rendszer egy 2-frekvenciás GPS vevővel is fel van szerelve,
sokkal nagyobb GPS pontosságot lehet vele elérni. A korrekciós jel vevő készülék gyorsan reagál, és a kezdőérték
megadása után pontos pozíciós adatokkal áll a rendelkezésre.

A SATCOR 5 a ± 5 centiméteres pontosságával leginkább ott
jöhet számításba, ahol az RTK vagy mobilhálózathoz nehezen
vagy egyáltalán nem lehet hozzáférni.

SATCOR 15 (± 15 cm)

GPS PILOT S10 terminállal

A SATCOR 15 a ± 15 centiméteres alap pontosságával
az EGNOS / E-DIF -hez képest egyértelmű javulást jelent.
A korrekciós jel így sok mezőgazdasági alkalmazáshoz
megfelelő, és rövid inicializálási idő után teljesíti a megadott
pontosságot.

Az S10 terminál nem csak a kormányzási rendszerekhez
alkalmas, hanem ISOBUS-terminálként is használható. A
TC-BAS és TC-GEO feladatkezelők automatikusan tudják
a megbízás adatait tárolni, vagy a helyspecifikus megbízásokkal, mint az applikációs térképek, dolgozni. Az ISOBUS-TC-SC automatikusan kapcsolja a szakaszolást a
terület pontosabb megműveléséért.

A GPS PILOT kormányzási rendszert gyorsan fel lehet szerelni
a SATCOR-ral, és ehhez sok esetben további hardver sem kell.

GPS
PILOT
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CEMIS 700
ROLLANT 540-hez
és QUADRANT-hoz
Új technológia még több
kényelemért
Előnyei:
−− Új kontroll terminál a felhasználóbarát
kezelőfelülettel és érintőképernyővel
−− Nagy képernyő magas felbontással
−− Többféle kamerarendszerrel is kompatibilis
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Késhasználat

Akár 20 partner / terület nyilvántartása

Ergonomikus kontroll terminál

Kiemelkedően sokoldalú

−− Kés aktiválás és deaktiválás
−− Késcsoport aktivilása ROLLANT 540 COMFORT esetén
−− Szecskázó ki-be kapcsolása
−− A korai figyelmeztető jelzések segítségével a gép képes a
teljesítmény határain működni

Rögzíti a fontosabb adatokat, így nagyobb
átláthatóságot biztosítva:
−− Össz bálaszám
−− Napi bálaszám
−− Szecskázott bálák száma
−− Üzemóra

−− Egyszerű irányíthatóság a könnyebb használatért
−− Gombokkal, illetve potméterrel működtethető
−− Már bizonyított CLAAS kezelési logika és szimbólumok
az egyszerűbb használatért

−− ISOBUS-kompatibilis
−− AEF szabványoknak megfelel
−− Az összes CLAAS bálázóval és
betakarító géppel kompatibilis
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A ROLLANT UNIWRAP bálázó/
csomagoló kombináció 20 éve

20 éves tapasztalat az igények
kiszolgálásában
Együtt a kezdetek óta
20 évnyi fejlesztés és fejlődés:
−− Nagy abroncsok és egy tengely: optimális talajkövetés
20 éven keresztül
−− A kések száma 14-ről 25-re emelkedett
−− 7.056-tól 10.600-ig: több percenkénti vágás magasabb
takarmány minőségért
−− A kések és a vágófenék mindig állítható a kabinból
−− A hengerek kétszer olyan vastag anyagból készülnek,
mint az első ROLLANT UNIWRAP modelleknél

−− Átrakási idő 15-ről 12 másodpercre csökkent
−− Bála átrakási és kötözési ciklus 50-ről 35 másodpercre
csökkent
−− Csomagolás idő bálánkénti 6 réteggel 35-ről
23 másodpercre csökkent
−− Hálós kötözéssel és fóliás csomagolással is

Szakértelem
ROLLANT 255 / 355 / 375 / 454-455 UNIWRAP:
négy generáció alatt folyamatosan fejlődő csomagolós körbálázók

Nagyobb tömörség az MPS segítségével
Nedves és száraz takarmány esetén, illetve legelő és kukoricás esetén is biztosítja a MAXIMUM PRESSURE SYSTEM (MPS), hogy a ROLLANT UNIWRAP
bálái nagyon magas tömörségűek legyenek a kiemelkedő takarmányminőség
érdekében.

A ROTO CUT 30 éve
Az első ROTO CUT szecskázó 1991-ben került beépítésre. Csak a
CLAAS-nál elérhető 4 rotorcsillag, ami több percenkénti vágást tesz
lehetővé ezzel emelve a vágási minőséget. A ROTO CUT vágórotor
már elérhető volt a legelső ROLLANT 255 UNIWRAP-ban is.
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VARIANT
Magas teljesítmény, nagy tömörítő képesség
és felhasználóbarát működtetés
Már 3.000 bálát állítottál elő VARIANT 485 RC-vel. Ajánlanád a barátaidnak?
Anton Pistracher Eisengraberamtból, Alsó-Ausztriából:
„Mindenképpen. A VARIANT megbízható és produktív bálázó, ami kiemelkedően jó minőséget biztosít.”
„Kifejezetten kedvelem a nagy áteresztő képességét is. Egyáltalán nem találkoztunk anyag torlódással.
A legnagyobb előnye más bálázókkal szemben pedig a magas tömörítő nyomás. Kőkemény bálákat készít.”

Anton Pistracher, gazdálkodó
és Franz Hebenstreit, CLAAS képviselő

bálázás költsége €-ban / bála
2,75
2,70

2,70 €

2,65

2,65 €

2,60
2,59 €
2,57 €

2,55
2,50
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VARIANT 480

A legjobb választás

Megbirkózik mindennel, akár rizzsel is

100%-osan garantált bálaindítás

Kiemelkedő kényelem a PRO lenyitható
vágófenék segítségével

A francia "Entraid" (entraid.com) szerint a VARIANT rendelkezik
a legjobb teljesítmény/karbantartási költség aránnyal.

A VARIANT képes jól megformált bálákat készíteni rizsszálakból is, ahogy ez látható Camargueban, Dél-kelet Franciaországban. Ez is egy újabb indok a VARIANT sokoldalúságának.

Az egyedi aktív rotor és a hevederek garantálják a kamrában
a bálaindítást bármilyen körülmények között. Továbbá segít
elérni a nagyfokú bálasűrűséget.

A PRO lenyitható vágófenék kényelmesen működtethető
a a kabinból. Az egyedi korai figyelmeztető jelzések segítségével a bálázó magabiztosan működtethető egészen a
teljesítményhatárokig.
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Előrendelési akció
DÖNTSÖN IDŐBEN!
Használja ki az előrendelés
kedvező feltételeit!

Érdeklődjön területi
képviselő kollegáinknál!
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Baja – Petres Csaba

Bács-Kiskun megye

+36 30 348 6811

Békéscsaba – Szász Attila

Békés megye

+36 30 349 0620

Csorna – Vados Norbert

Győr-Moson-Sopron megye

+36 30 488 9632

Debrecen – Szatmári László

Hajdú-Bihar megye

+36 30 655 2475

Dombóvár – Baráth Zsolt

Somogy megye

+36 30 823 7499

Hódmezővásárhely – Kanka Roland

Csongrád megye és Békés megye nyugati része

+36 30 348 6808

Kerecsend – Csillag Ferenc

Heves megye

+36 30 249 9086

Kaposfő – Baráth Zsolt

Somogy megye

+36 30 823 7499

Miskolc – Csillag Ferenc

Heves és Borsod-Abaúj Zemplén megye

+36 30 249 9086

Nyíregyháza – Görömbei Sándor

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

+36 30 348 6809

Orosháza – Kanka Roland

Orosháza-Hódmezővásárhely

+36 30 348 6808

Pécs – Tóth Csaba

Baranya megye

+36 30 995 5511

Szekszárd – Tóth Csaba

Tolna megye

+36 30 995 5511

Székesfehérvár – Pintér Péter

Fejér megye

+36 30 647 2884

Szolnok – Szabó Gábor

Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megye délkeleti része

+36 30 516 4806

Szombathely – Horváth Sándor

Vas és Veszprém megye nyugati része

+36 30 348 6805

Tatabánya – Beszedics Zoltán

Komárom-Esztergom megye

+36 30 348 6804

Üllő – Nagy Miklós

Pest és Nógrád megye

+36 30 348 6807

Zalaegerszeg – Borbély Balázs

Zala megye

+36 30 348 6806

43

AXIÁL Kft.
Gépek | Alkatrészek | Szerviz
6500 Baja,
Szegedi út 147.

Tel.: +36-79/525-400
Fax: +36-79/525-447
E-Mail: axial@axial.hu
www.axial.hu | www.claas.hu

