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Аз и моят брат стопанисваме 3000 хектара 
в качеството си на арендатори, от които 
800 хектара са наши и управляваме 
международна спедиция. Много добрите 
взаимоотношения са от съществено 
значение.
Повече за това ще намерите в нашето 
видео и доклад на: tractor.claas.com

189

CLAAS Service & Parts

Надеждността може да се планира.

Нашите сервизни продукти ще Ви помогнат да повишите 
експлоатационната надеждност на Вашите машини, да 
сведете до минимум риска от загуби и точно да 
калкулирате разходите. CLAAS MAXI CARE Ви предлага 
предвидима надеждност за Вашата машина. За да 
продължите напред.

От Хам по целия свят.

Централният ни склад за резервни части бързо и 
надеждно доставя пълния асортимент части ORIGINAL по 
целия свят. Вашият местен партньор на CLAAS ще Ви 
предложи решението в рамките на най-кратък срок: за 
Вашата реколта, за Вашето предприятие. За да 
продължите напред.

Разрешаване на проблеми чрез 
дистанционна диагностика:  
CLAAS TELEMATICS.
CLAAS TELEMATICS във Вашата машина обединява два 
важни за Вас аспекта: бързата помощ от сервизните 
техници на CLAAS плюс икономическите предимства от 
Вашата работа, благодарение на свързването в безжична 
мрежа. Решаваме проблемите Ви на място, дори и да не 
ни виждате. За да продължите напред.

CLAAS Parts Logistics Center в Хам, Германия, 
разполага с над 155 000 различни части върху 

фирмена площ от 100 000 м2.

„Dzień dobry“ 
от Полша.

Истински добра работа. 
Тракторите на CLAAS.
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1 Стопанска година 2016

ФирматаРеализиране на идеи.

Развитие на оборота.1Оборот по региони.1

Търговски представителства на групата CLAAS.

В момента се наблюдават множество сфери на иновации 
в селскостопанската техника, върху които CLAAS работи 
систематично. От създаването на нашето предприятие 
основната му стратегия е ориентирана към иновациите, 
защото те не само ни позволяват да вървим напред, но 
и позволяват пълноценното използване на бъдещия 
потенциал за растеж. Все повече се акцентира върху 
компютърно и програмно управляема зона „Свързване 
в мрежа и Farming 4.0“ с предизвикателството за 
намиране на общ език, откритостта на системата, която 
позволява обмен на данни по отношение на различните 
данни без разкриване на вътрешните познания. 

Многобройните патентовани технологии са доказателство 
за нашата иновационна сила в много различни отрасли. 
С колесния товарач – новият продукт в семейството на 
CLAAS, ние разширяваме гамата си от оптимални 
решения в сферата на цялата агрокултурната логистика. 

Решаващ фактор, че CLAAS е утвърдил традицията си 
като технологичен новатор, са ангажираните 11 300 
сътрудници. Благодарение на тях, семейното 
предприятие CLAAS оцеля при доста трудни пазарни 
условия. От важно значение в средата на стремителния 
напредък обаче е и здравият „компас на ценностите“. 
Затова за нас като семейно предприятие във всеки 
случай важи правилото: ползата за земеделеца е винаги с 
предимство. 

1 Канада
Келоуна
Canada West Harvest Centre Inc.
2 САЩ
Columbus, Индиана
CLAAS of America Inc.
Omaha, Небраска
CLAAS of America Inc.,
CLAAS Omaha Inc.
San Francisco, Калифорния
CLAAS Financial Services LLC.
Wilmington / Delaware
Nebraska Harvest Center Inc.
3 Бразилия
Porto Alegre
CLAAS América Latina Representação Ltda.
4 Аржентина
Sunchales
CLAAS Argentina S.A.
5 Франция
Le Mans
CLAAS Tractor S.A.S.
Metz-Woippy
Usines CLAAS France S.A.S.
Paris
CLAAS Financial Services S.A.S.,
CLAAS France S.A.S.,
CLAAS Réseau Agricole S.A.S.
Vélizy
CLAAS Tractor S.A.S.
6 Великобритания
Basingstoke
CLAAS Financial Services Ltd.

Saxham
CLAAS U.K. Ltd.
7 Испания
Madrid
CLAAS Ibérica S.A.
8 Италия
Vercelli
CLAAS Italia S.p.A.
9 Германия
Bad Saulgau
CLAAS Saulgau GmbH
Gütersloh
CLAAS E-Systems KGaA mbH & Co KG
Hamm
CLAAS Service and Parts GmbH
Harsewinkel
CLAAS KGaA mbH,
CLAAS Global Sales GmbH,
CLAAS Selbstfahrende Erntemaschinen GmbH,
CLAAS Service and Parts GmbH,
CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH
Paderborn 
CLAAS Industrietechnik GmbH
10 Украйна
Киев 
TOV CLAAS Ukraina
11 Румъния
Afumaţi
CLAAS Regional Center South East Europe 
S.R.L.
12 Унгария
Törökszentmiklós
CLAAS Hungaria Kft.

13 Полша
Познан
CLAAS Polska sp. z o.o.
14 Русия
Краснодар 
OOO CLAAS
Москва 
OOO CLAAS Vostok
15 Китай
Пекин
CLAAS Agricultural Machinery Trading 
(Beijing) Co., Ltd.
Gaomi
CLAAS Jinyee Agricultural Machinery 
(Shandong) Co. Ltd.
16 Тайланд
Bangkok
CLAAS Regional Center South East Asia Ltd.
17 Индия
Chandigarh
CLAAS India Private Ltd.
Faridabad
CLAAS India Private Ltd.
Ню Делхи
CLAAS Agricultural Machinery Private Limited

Оборот в % в чужбина
Оборот в % в Германия

Германия
Франция

Централна и Източна Европа
Останалата Западна Европа

Извъневропейски държави

в милиони € (разлика спрямо предходната година в %) в милиони €

2012 3.435,677,3 22,7

2013 3.824,678,1 21,9

2014 3.823,077,2 22,8

2015 3.838,577,2 22,8

777,7
(–11,2%)

705,1
(–14,4%)

705,0
(+7,2%)

688,5
(–5,3%)

755,3
(+0,1%)

Освен това CLAAS има над 1000 търговски 
партньори в над 100 държави в целия свят.

2016 3.631,678,6 21,4
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CLAAS POWER SYSTEMS

При това нашата водеща идея за „интелигентна сила“ 
означава комбинация от всички компоненти. Винаги с цел 
да повишим полезния ефект от машините по време на 
работа.

CLAAS стига по-далеч от оптимизирането на двигателя 
и пречистването на отработените газове: разработките 
като DYNAMIC POWER, DYNAMIC COOLING или 
интелигентната настройка на цялата задвижваща система 
в тракторите ни са само примери, които илюстрират 
факта, че CLAAS POWER SYSTEMS мисли в перспектива. 
Защото решаваща е производителността.

Новите машинни разработки на CLAAS олицетворяват 
постоянния стремеж към по-висока ефективност, 
по-голяма надеждност и още повече рентабилност. Това, 
разбира се, важи за всички компоненти и системи на 
зърнокомбайните, силажокомбайните и тракторите 
CLAAS. Решаващо значение при тях има системата за 
задвижване. А тя включва много повече компоненти от 
един мощен двигател.

Под името CLAAS POWER SYSTEMS фирмата CLAAS 
комбинира най-добрите компоненти в система за 
задвижване. Висока производителност, когато 
е необходима. Отлично приспособена към работните 
системи, с техника за икономия на гориво, което води до 
бързото и изплащане.

Важна съставна част на CLAAS POWER SYSTEMS 
е интелигентният двигател. Той осигурява мощност при 
едновременен нисък разход на гориво.

CPS комбинира всички параметри на работната и на 
задвижващата система в съответствие с целта. Така 
определени компоненти, важни за съответната работа, се 
използват целенасочено.

Мощност. Интелигентност.

CLAAS POWER SYSTEMS.  
Оптимално задвижване за отлични резултати.
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ТракториИнтелигентна мощност.  
Трактори над 125 к.с.

В този клас на мощност може да си позволите малко 
повече екстри – естествено, винаги според нуждите Ви. 
Оборудване с най-интелигентната техника, която 
изчерпва ресурсите на двигателя, вместо тези на 
резервоара.

 − Безстепенно движение с CMATIC от 125 до 530 к.с.
 − Силни и универсални 4-цилиндрови трактори с до 
165 к.с.

 − Оборудване CIS, CIS+ или CEBIS
 − Единна ергономична концепция на обслужване за 
всички модели
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XERION 5000–4000 TRAC / TRAC VC

6 3600 мм междуосово разстояние с диаметър на 
гумите 2160 мм

7 До шест връзки отзад, опционална силова 
хидравлика 90 кВт

8 Налична номинална мощност на силоотводния 
вал, силоотводен вал 1000 при 1730 об./мин   

9 Предна навесна система с регулиране на 
височината/дълбочината

10 Ергономичен подлакътник 
и мултифункционален лост CMOTION

1 Двигател Mercedes-Benz OM 471 LA 
(XERION 5000 / 4500), макс. 530/490 к.с.1 
OM 470 LA (XERION 4000), макс. 435 к.с.1

2 Компактен капак на двигателя
3 Хидравличен реверсивен вентилатор
4 Горивен резервоар с вместимост 740 л, 

предлаган като опция допълнителен 
резервоар с вместимост 190 л; резервоар 
за карбамид с вместимост 90 л 

5 Цялостна рама с винтови съединения

11 Полуактивно окачване на кабината (избор 
между три степени)

Версия TRAC. Вариант TRAC VC.

Вариантът TRAC с неподвижно фиксираната между 
мостовете кабина е идеален за тежки теглителни 
дейности на полето.

TRAC VC (Variable Cab) предлага допълнителни 
възможности за използване с висок комфорт, 
благодарение на движението на заден ход.

Постоянна величина.
XERION 5000–4000 TRAC / TRAC VC.

Висок комфорт на движение.Ефективна система за задвижване.

Полуактивното окачване на кабината осигурява повишен 
комфорт на движение при всички приложения.

6-цилиндровите двигатели от Mercedes-Benz 
и предавателната кутия ZF-Eccom ефективно предават 
мощността към четири задвижващи колела.

Убедени сме, че големият размер има значение само 
тогава, когато умее всичко. Големият трактор XERION 
категорично доказва това с мощността на двигателя до 
530 к.с., която той превръща в ефективна, благодарение 
на многобройните интелигентни системи и използва 
надеждно, благодарение на четирите еднакви по размер 
водещи колела.

1 Съгласно ECE R 120
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6 Голямо пространство зад кабината
7 Задна навесна система с преместване за 

работа в странично положение
8 Мощна хидравлика 90 кВт с макс. 250 л/мин
9 Комфортна кабина с ниско ниво на шума (макс. 

69 dB)
10 Ергономичен подлакътник с 

мултифункционален лост CMOTION 

1 Двигател Mercedes-Benz OM 470 LA, макс. 
435 к.с.1

2 Предавателна кутия ZF-Eccom, безстепенна 
3 Две направляващи оси, всяка предвидена 

за 15 т до 50 км/ч
4 Хидравлично блокиране на моста 

с независимо окачване
5 Конструкция с цялостна рама с два 

напречни сектора 

11 Интензивно осветление с до дванадесет 
фара отпред и осем отзад

12 TELEMATICS за професионално 
документиране

Подвижният подемник. Ергономичен подлакътник.

Подвижният подемник дава възможност за използване на 
работни инструменти и при щадящо почвата движение 
встрани от браздата.

Подлакътникът с мултифункционалния лост CMOTION 
е конструиран така, че ръката и дланта на водача да са 
разположени спокойно и той да може да обслужва 
удобно най-важните функции.

С междуосово разстояние от 3,6 м и товароносимост на 
всяка от осите до 15 т, SADDLE TRAC предлага голям 
капацитет за допълнителни уреди.

С новия преден подемник XERION с гребло или вилка 
с макс. работна ширина съответно 5,50 м или 3,50 м 
може ефективно да изтласква и уплътнява силажа.

Максимална уплътнителна мощност.Размерите.

7593 мм (вкл. подемника)

63% 37%

М
ак

с.
 3

99
0 

м
м

525 мм

3600 мм

XERION 4000 SADDLE TRACТежкотоварният.
XERION 4000 SADDLE TRAC.

1 Съгласно ECE R 120
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Варианти на оборудване AXION / ARION

CIS. Просто добро.

В базовата версия тракторът е оборудван с механични 
уреди за управление и информационна система CLAAS 
INFORMATION SYSTEM (CIS). Дисплеят CIS предлага 
с компактния си дизайн предлага превъзходна 
ергономичност на обслужването: Всички настройки могат 
да се извършват удобно чрез въртящ бутон и бутона ESC. 
По избор в CIS версията се предлагат и два електронни 
клапана на челния товарач, които се обслужват чрез 
ELECTROPILOT в подлакътника.

НОВО: CIS+. Просто повече.

CIS+ ни печели с повече прегледност и подразбиращо се 
оформление. Въпреки приятната опростеност то 
предлага необходимата функционалност и автоматични 
функции за лесна и ефективна работа. Освен това CIS+ 
се предлага в изпълнение с безстепенна предавателна 
кутия CMATIC или предавателна кутия HEXASHIFT 
с превключване под товар. Цветният 7-инчов дисплей CIS 
интегриран в предния сектор комбинира възможности за 
изобразяване и настройка на предавателната кутия, 
електронните уреди за управление, F-бутоните 
и автоматизацията на повтарящите се дейности CSM. 

НОВО: CEBIS. Просто всичко.

Оборудване с предавателна кутия HEXASHIFT или 
CMATIC: CEBIS версията се отличава с електронни 
клапани и преди всичко с CEBIS терминал с 12" сензорен 
дисплей. Към това, освен разширените автоматични 
функции като автоматичната система за обръщане в края 
на полето CSM и приоритизиране на клапаните, се 
предлагат още много други функции – CEBIS изпълнява 
всички Ваши желания. Благодарение на сензорното 
управление и логичната структура на менюто, всички 
настройки могат да бъдат извършени за няколко секунди.

CIS в детайли.

1 Дисплей CIS на арматурното табло и индикация 
за предавателната кутия HEXASHIFT в предния 
отсек

2 Мултифункционален подлакътник
3 DRIVESTICK за обслужване на предавателната 

кутия HEXASHIFT
4 Кръстосан лост ELECTROPILOT
5 Мех. уреди за упр.

CIS+ в детайли.

1 Цветен дисплей CIS в предния сектор
2 Мултифункционален подлакътник
3 DRIVESTICK за обслужване на предавателната 

кутия CMATIC или HEXASHIFT
4 Кръстосан лост ELECTROPILOT
5 Електр. уреди за упр.

CEBIS в детайли.

1 12-инчов дисплей CEBIS със сензорно 
управление

2 Мултифункционален подлакътник
3 Многофункционален лост CMOTION за 

обслужване на предавателната кутия CMATIC 
или HEXASHIFT

4 Кръстосан лост ELECTROPILOT
5 Електр. уреди за упр.

CIS, CIS+ и CEBIS. 
Индивидуални решения за всеки.

НОВО
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AXION 960-920

ICT (Implement Controls Tractor). Широки колела за добро придвижване.

В комбинация с пресата за паралелепипедни бали 
QUADRANT или товарно ремарке CARGOS, благодарение 
на ISOBUS от инвентара могат автоматично да се 
регулират две функции на AXION CMATIC.

Задни гуми с ширина до 900 мм и диаметър до 2,15 м 
гарантират ефективно оползотворяване на теглителната 
мощност.

Готов за най-сериозните Ви задачи: Новият AXION 
900 предлага повече оборудване още във 
варианта на оборудване CIS+ с цветен дисплей, 
а във варианта на оборудване CEBIS със сензорен 
дисплей получавате всичко. А след като сами 
изпитате мощността от 445 к.с. в комбинация 
с безстепенната предавателна кутия CMATIC, Вие 
също ще сте готови за новия AXION 900.

Готови ли сте?
AXION 900.

Напълно балансиран.Истинска стабилност.

С многобройните възможности за натоварване на 
предната и задната ос AXION 900 може да се нагоди 
оптимално към всяко приложение.

Носачът на предната ос и специалният структурен 
елемент на двигателя поемат целенасочено 
възникващите сили и правят излишна допълнителната 
рама.

7 До осем клапана за управление на инвентара
8 Предна ос с паралелограмно окачване, 

с интегрирана спирачка
9 Преден подемник с подемна сила до 6,5 т  
10 Оборудване на кабината CEBIS или CIS+
11 Механично 4-точково окачване на кабината
12 До 20 работни светлини LED
13 Автоматична система за управление GPS PILOT

1 Двигател FPT с мощност до 445 к.с.1 
2 Безстепенна предавателна кутия CMATIC
3 50 или 40 км/ч при намалени обороти на 

двигателя
4 Задни колела: диаметър до 2,15 м
5 Обща дължина от само 5,75 м  
6 1000 ECO силоотводен вал

1 Съгласно ECE R 120

НОВО
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AXION 870-800

 − Охладител на подавания въздух и 
турбокомпресор с променлива геометрия (VGT) 

 − Напълно интегрирана система SCR и DOC 
(дизелов окислителен катализатор)

4 Специфично разработеният от CLAAS 
структурен детайл на двигателя с интегрирана 
маслена вана

5 Предавателна кутия HEXASHIFT или безстепенна 
CMATIC

1 Седем модела с мощност от макс. 205 до 
295 к.с.1 и въртящ момент до 1276 Nm

2 Електронно управление на вентилаторите 
Visctronic

3 Двигател Stage IV (Tier 4) FPT с:
 − 4-клапанова технология
 − Впръскваща система под налягане 

Common Rail

6 1000 ECO силоотводен вал   
7 Вграден пр. подемник с позиционно 

регулиране, пр. силоотводен вал, хидр. 
връзки и външно обслужване

8 Оборудване на кабината CEBIS, CIS+ или CIS
9 Вентилирани седалки с активно окачване
10 Автоматична система за управление GPS 

PILOT

Удобно окачване. Седи по-добре. Работи по-добре.

Активно предно окачване PROACTIV, преден и заден 
подемник с амортисьори, 4-точково окачване на кабината 
и отлично удобство.

Седалката с активна вентилация осигурява приятно 
чувство при седене при всякакви климатични условия.

Красноречив.
AXION 800.

Тънка талия за малък радиус на завои.Добре обмислено регулиране на 
предавателната кутия CMATIC.

Двигателят е монтиран в солиден рамков елемент 
с интегрирана маслена вана, който поема идеално цялата 
мощност на предния подемник и предното шаси. 

Мощно ускорение, плавно намаляване на скоростта 
и бърза реакция при промени в натоварването: CMATIC 
управлението на двигателя и скоростната кутия показва 
своята зрялост при всякакви условия и при всякаква 
употреба. 

Трактор, чиито предимства са красноречиви сами по себе си. Обслужване, в което 
няма тайни. Удобство, при което дългият работен ден изглежда къс. Интелигентна 
работна сила, задоволяваща всички изисквания.

1 Съгласно ECE R 120

НОВО
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ARION 660-610

4 Концепция на полурамата, разработена за 
големи натоварвания и висока мобилност

5 До четири налични стойности на обороти на 
силоотводния вал (540 / 540 ECO / 1000 / 1000 
ECO)

6 Активно окачване на предната ос PROACTIV 
с кинематика на окачването CLAAS

7 Интегриран преден подемник с позиционно 
регулиране, преден силоотводен вал и външно 
обслужване  

1 Мощни двигатели с 6 цилиндъра от 145 до 
185 к.с.1  във връзка с CPM дори до 205 
к.с.1

2 Безстепенна предавателна кутия CMATIC 
за всички модели с оборудване CEBIS или 
CIS+

3 Предавателна кутия HEXASHIFT с пълно 
превключване, с автоматика на 
превключването HEXACTIV темпомат 
и SMART STOP  

8 4-точково окачване на кабината
9 Оборудване на кабината CEBIS, CIS+ 

или CIS
10 До 14 работни светлини LED
11 Автоматична система за управление GPS 

PILOT

Възможно е запаметяването на две стойности за 
натоварването на двигателя в режим с педал на газта 
и режим с лост за управление, именно ECO и Power. 
Те могат да бъдат извикани чрез бърз достъп 
с F-бутоните.

Моделите ARION 660-630 могат да бъдат оборудвани 
с гуми до 42" съответно 1,95 м диаметър, за да се 
увеличи контактна повърхност и тягата.

Защото той може.
ARION 600.

Благодарение на функцията SMART STOP тракторите 
ARION 600 с предавателна кутия HEXASHIFT могат да 
бъдат спрени чрез натиск на спирачката без да бъде 
задействан педала на съединителя.

Двустранно действащото окачване при промяна на 
натоварването и 100 мм ход на окачването гарантира 
най-добър комфорт.

Ние Ви послушахме и дадохме на новият ARION някои неща, които значително 
улесняват ежедневната Ви работа. Нов топмодел с максимална мощност 205 к.с., нов 
дисплей CEBIS със сензорно управление и нов подлакътник в оборудване CIS+. 
Новият ARION 600 ще Ви впечатли и с интелигентна и ефективна безстепенна 
предавателна кутия с превключване под товар – защото той може.

1 Съгласно ECE R 120

НОВО: Натоварване на двигателя чрез 
натискането на бутонa.

НОВО: Възможни са всички до 42 инча.НОВО: SMART STOP.НОВО: Активно окачване на предната ос 
PROACTIV.

НОВО
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ARION 550-510

4 Концепция на полурамата, разработена за 
големи натоварвания и висока мобилност

5 До четири налични стойности на обороти на 
силоотводния вал (540 / 540 ECO / 1000 / 1000 
ECO)

6 Предно окачване PROACTIV
7 Интегриран преден подемник с позиционно 

регулиране, преден силоотводен вал и външно 
обслужване  

1 Бързи 4-цилиндрови двигатели с мощност 
от 125 до 165 к.с.1

2 Безстепенна предавателна кутия CMATIC 
за всички модели с оборудване CEBIS или 
CIS+

3 Предавателна кутия HEXASHIFT с пълно 
превключване, с автоматика на 
превключването HEXACTIV темпомат 
и SMART STOP  

8 4-точково окачване на кабината
9 Оборудване на кабината CEBIS, CIS+ 

или CIS
10 До 14 работни светлини LED
11 Автоматична система за управление GPS 

PILOT

Кабината е изцяло изолирана от шасито чрез четирите 
точки на окачване. Така до водача изобщо не достигат 
удари и вибрации.

Широко разположени цилиндри на окачването с активна 
стабилизация при завои допринасят за отлична 
стабилност при движение и безопасност.

Защото той може.
ARION 500.

Техниката на големите в компактен 4-цилиндров формат. 
Със серията ARION 500 фирмата CLAAS предлага 
техниката и комфорта на големите трактори CLAAS 
в класа на мощност от 125 до 165 к.с.1.

1 Съгласно ECE R 120

4-степенно пружинно окачване. НОВО: Активно окачване на предната ос 
PROACTIV.

НОВО

Серията ARION 500 се предлага и с безстепенна 
предавателна кутия CMATIC. В този клас на мощност 
новата предавателна кутия на CLAAS определя водещи 
стандарти по отношение на производителността 
и разхода на гориво.

4-цилиндровите модели от серията ARION 500 с до 
163 к.с. впечатляват с още повече разностранност 
и мощност, особено при работа със силоотводния вал, 
при транспорт и с челния товарач.

CMATIC. Просто карате безстепенно.4-цилиндъра до 165 к.с.
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Трактори до 140 к.с.Гъвкави като Вас.  
Трактори до 140 к.с.

През последните години CLAAS обнови изцяло 
програмата си в този сегмент. Три серии едновременно 
Ви предлагат богат избор – като се започне 
с обикновената техника за ежедневна работа и стигнем 
до автоматичните функции за интензивна употреба.

 − Лесно и ергономично обслужване
 − Многобройни възможности за оборудване 
и надграждане

 − Компактни размери за работа на малки площи
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Цветният дисплей CIS в предния сектор е разположен 
оптимално пред очите Ви. Той доставя всички 
необходими данни за трактора в особено прегледен 
и систематизиран вид. Настройките могат да се 
извършват удобно от въртящия превключвател на 
арматурното табло.

Мултифункционалният лост улеснява обслужването на 
предавателната кутия, челния товарач, задната навесна 
система и клапаните за управление. По този начин лявата 
ръка Ви е необходима действително само за обслужване 
на лоста REVERSHIFT при смяна на посоката на 
движение.

Масивната и стройна отлята рама с интегрирана вана за 
маслото на двигателя поема силите на предния подемник, 
челния товарач и предното шаси. За по-голям ъгъл 
и малък радиус на завиване.

Кабината PANORAMIC предлага предно стъкло с площ 
2,41 м2 и 90° видимост към челния товарач. 
Конструкцията на кабината няма пречещи напречни 
конзоли между предното стъкло и стъкления покрив. 
Идеална за работи с челен товарач.

Цветен дисплей CIS.Всичко от едно място.Уникална концепция на предното шаси.Кабината PANORAMIC.

1 4-цилиндрови турбодвигатели FPT, макс. 
мощност от 90 до 140 к.с.1 

2 Предавателна кутия QUADRISHIFT с 16 V / 
16 R или HEXASHIFT с 24 V / 24 R

3 Автоматизирано превключване 
QUADRACTIV или HEXACTIV

4 Максимална хидравлична мощност 110 л/
мин със система Load Sensing и връзки 

7 CLAAS INFORMATION SYSTEM (CIS) 
8 Активно окачване на предната ос PROACTIV
9 Динамично управление
10 CSM (CLAAS SEQUENCE MANAGEMENT)
11 GPS PILOT и GPS COPILOT

Power Beyond, с до шест уреда за управление
5 До три диапазона на оборотите на силоотводния 

вал 540 / 540 ECO / 1000 и автоматика на 
силоотводния вал

6 Избор от четири варианта на кабината: 
PANORAMIC, с висок покрив, с нисък покрив 
с мин. обща височина 2,52 м, кабина с 5 
конзоли, идеална за комунални приложения

Всеки ден носи нови предизвикателства, никой не знае това по-добре от Вас. Трябва 
Ви трактор, който да извърви Вашия път. Но не искате той да е стандартен. Искате 
този, който умее точно това, което очаквате от него – не повече и в никакъв случай не 
по-малко. ARION 400 е точно такъв, какъвто Ви е нужен. Какъвто го искате.

Както желаете.
ARION 400.

ARION 460–410

1 Съгласно ECE R 120

НОВО
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ATOS 350–220

5 Заден силоотводен вал 540 / 540 ECO и 1000 / 
1000 ECO

6 Дискови спирачки на всичките четири колела
7 Задна навесна система с товароподемност до 

5,4 т
8 Макс. четири уреда за управление   

1 Шест модела от 76 до 109 к.с.1
2 3- или 4-цилиндрови двигатели с Common 

Rail 
3 Дизелов резервоар с макс. 150 л
4 Предавателна кутия с до 30 предавки, две 

или три степени (TWINSHIFT / TRISHIFT) 

9 Интегриран преден подемник и преден 
силоотводен вал

10 Налична конзола за челен товарач CLAAS
11 Кабина с четири конзоли
12 Стъклен люк на покрива

Интегриран преден подемник. Подредена задна част.

Интегрираният преден подемник дава възможност за 
прибиране на рамената, за да се намали дължината на 
превозното средство. Максималната товароподемност 
е 1,8 т. 

Задната навесна система е оборудвана с механично или 
електронно регулиране. В зависимост от модела, 
максималната товароподемност е от 3,5 до 5,4 т.

Един от семейството.
ATOS 300 / 200.

Достатъчно уреди за управление.Удобна кабина с четири конзоли.

ATOS разполага с дебит на помпата от 55 л/мин. На 
разположение са два механични и един електрически 
уред за управление. Версията ECO има две хидравлични 
помпи и достига дебит от 60 л/мин още при 1600 оборота 
на двигателя.

Кабината със само четири конзоли предлага отлична 
видимост към работната площ. Освен големите врати, 
даващи възможност за удобно качване, предното стъкло 
също може да се отваря широко.

Човек не може да избере семейството си, нали? 
Напротив! Мощността му е точно съгласувана 
с потребностите Ви. Обслужването му е праволи- 
нейно, без излишни дреболии. Чувството при 
движение е като при истински CLAAS. Той е на 
мястото си в нашето семейство, но и във Вашето! 
ATOS.

1 Съгласно ECE R 120



32 33

1 9

8 2

3

4

5

6

7

ELIOS 240–210

Реверс REVERSHIFT. Имате избор.

Благодарение на реверса REVERSHIFT, можете почти да 
забравите за педала на съединителя: бутонът за 
съединител на скоростния лост предлага много 
предимства, особено при работи с челния товарач. Освен 
това, REVERSHIFT позволява плавна и бърза смяна на 
посоката, особено при работи с челния товарач.

За повече комфорт и прецизност ELIOS може опционално 
да се оборудва с до четири хидравлични разпределителя, 
два от които се обслужват с ELECTROPILOT.

За някои неща е нужен талант. В тесните ферми или на 
стръмни склонове е необходим трактор с правилния 
формат. Благодарение на ниския си център на тежестта, 
ELIOS си проправя път към работните места, които са 
недостижими за класическите трактори. Челният товарач, 
електронните уреди за управление и предният 
силоотводен вал разширяват възможностите за 
използването му. Компактен и маневрен навсякъде, 
където Ви е нужен: новият ELIOS.

По мярка като никой друг.
ELIOS 200. 

Всичко пред погледа.Подвижността е всичко.

Общата ергономия на кабината и добрата видимост 
осигуряват положение на тялото без напрежение 
и максимална концентрация дори и при дълги работни 
дни. Стъкленият покрив FOPS (Falling Object Protective 
Structure) предлага свободна видимост към челния 
товарач. 

Благодарение на малкия си радиус на завиване от 3,47 м, 
ELIOS винаги се придвижва пъргаво. С малката си обща 
височина (от 2,43 м с кабината без стъклен покрив), той 
преминава перфектно през фирмени сгради с ниски 
покриви.

5 Заден силоотводен вал 540, 540 / 540 ECO или 
540 / 1000

6 Избор от три варианта: платформа, кабина 
с или без стъклен покрив  

7 Механична или електронна задна навесна 
система с максимална товароподемност 3,2 т 

1 4-цилиндрови турбодвигатели FPT, макс. 
мощност от 75 до 103 к.с.1 

2 Избор от четири предавателни кутии с до 
24 предавки, TWINSHIFT и REVERSHIFT

3 Хидравличен кръг 59 или 85 л за задната 
навесна система и уредите за управление 

4 До три механични или четири електронно 
управляеми уреда 

8 Опционално интегриран преден подемник 
с товароподемност 2,8 т, преден 
силоотводен вал 1000 или 540 ECO 

9 Налична конзола за челен товарач CLAAS

1 Съгласно ECE R 120



34 35

NEXOS 250-210

Завой без прекъсване. Щедър в детайлите.

Насладете се на комфорта и издръжливостта на 
ламелния куплунг с маслено охлаждане при опростено 
оборудване на предавателната кутия: чрез комбинацията 
от механична предавателна кутия с 24 предавки и реверс 
REVERSHIFT.

Кабината на NEXOS е изключително щедра във всяко 
отношение: например вратата е с обем, максимален за 
тези размери на трактора. Във всеки детайл ще откриете 
високо качество и гъвкавост. За работата при прилагане 
на мерки за растителна защита, фабрично може да 
постави филтър с активен въглен и филтрираща система 
CAT 4.

По-силен, по-ефективен, по-гъвкав. За овощарство 
и лозарство, или за комунални дейности: NEXOS се 
адаптира към Вашите желания и стил на работа. Защото 
размерът не е еднозначен.

Малкият може повече.
NEXOS.

Голяма сила в малък формат.Създаден за тесни пространства.

4-цилиндровия двигател FPT в NEXOS по впечатляващ 
начин комбинира мощността с икономичния разход. 
Благодарение на CPM (CLAAS POWER MANAGEMENT), 
NEXOS 250 F и VL предлага усилване на мощността с до 
9 к.с. при работи със силоотводния вал и транспорт с над 
13 км/ч. От значение е реалната сила, а не размерът.

В типичния за CLAAS дизайн, NEXOS подчертава своята 
пъргавина. По-голямото междуосово разстояние 
и по-малкото нависване напред осигуряват стабилно 
придвижване и прецизно управление. С малката си 
външна ширина от само 1,00 м, той е по-гъвкав от 
всякога – и се промъква през всеки ред.

5 Макс. подемна сила 3,1 т (VE макс. 2,5 т) на 
точките на навесване на задния подемник 

6 Скорости на силоотводния вал: 540, 540 / 540 
ECO или 540 / 1000

7 До 4 ел. разпределителя за управление, 
с обслужване с ELECTROPILOT и 2 прекъсвача    

8 Хидравличен кръг 60 или 87 л за задната 
навесна система и уредите за управление

1 Пет 4-цилиндрови модела, макс. мощност 
на двигателя от 75 до 112 к.с.1

2 Минимална обща ширина от 1,00 м на 
NEXOS VE, 1,26 м на NEXOS VL и 1,45 м на 
NEXOS F

3 Избор от пет варианта на предавателната 
кутия

4 Реверс REVERSHIFT за повече комфорт 
 

9 Пр. подемник с вграден силоотводен вал 
10 Климатична инсталация за приятно 

охлаждане на работното място
11 Филтърът с активен филтър и филтрираща 

система CAT 4 за допълнителна защита на 
водача при пръскане

1 Съгласно ECE R 120
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FL 250-60 / FL C 140-40 / FL E 100-40

Отлично свързване. Блокировка с едно натискане на бутона.

Уплътняващите бързи връзки за MACH и MACH 2 
спомагат за избягване на загубата на масло при 
съединяване.

Всичко под контрол.
Челен товарач от CLAAS.

Силен, стабилен и просто добър.Механично или хидравлично паралелно 
водене.

Със серията FL E CLAAS Ви предлага ефективно 
запознаване с челните товарачи. Моделите се предлагат 
като опция и с механично паралелно водене.

Допълнително към челните товарачи FL с хидравлично 
паралелно водене, CLAAS предлага серията FL C 
с механично паралелно водене.

FASTLOCK за хидравлично блокиране на инвентара от 
кабината.

4 Поглъщане на вибрациите SHOCK ELIMINATOR
5 Интегрирани хидравлични маркучи за добра 

видимост и избягване на повреди
6 Система SCS: синхронизира третата функция 

с пълненето или изпразването на кофата 
7 ACS за автоматично позициониране на 

инструментите

1 Избор между удобни варианти на 
управление: PROPILOT, FLEXPILOT, 
TECHPILOT, ELECTROPILOT

2 Бърза връзка за електричество 
и хидравлика MACH

3 Система FITLOCK за бърз, сигурен и удобен 
монтаж/демонтаж 

8 Система SPEEDLINK за напълно 
автоматично закачане и сваляне на всички 
приспособления и с хидравлична 
и електрическа функция

НОВО
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Колесен товарач TORION. Товарно ремарке CARGOS.

Движи масите.
НОВО

Телескопичен товарач SCORPION. Челен товарач.

Безпроблемната обработка на суровините е от 
съществено значение за всяко селскостопанско 
предприятие. Важи следното: придвижване на маси от 
няколко стотин килограма до няколко тона на различно 
разстояние хоризонтално или вертикално и при това 
в съответствие с Вашите индивидуални изисквания. За 
целта се нуждаете от квалифицирани специалисти, които 
си разбират от занаята.

CLAAS Agricultural Material Handling предоставя избор от 
над 40 машини, от челни товарачи до товарни ремаркета, 
които работят заедно в една ефективната технологична 
верига. Съответстващи точно на големината на Вашето 
предприятие, транспортирате масите там, където са 
необходими.
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Колесен товарачПремества планини.  
Новият TORION. 

НОВО

Ако желаете наистина да превозвате големи количества, 
тогава се нуждаете от колесен товарач, който 
е съобразен с Вашите изисквания и подхожда точно на 
Вашата технологична верига. Колесният товарач TORION 
убеждава със своята издръжлива, масивна конструкция, 
своята интуитивна концепция на обслужване, 
многобройни автоматизирани функции и ефективна 
задвижваща техника, като увеличава още 
повече възможностите на Вашето предприятие. Той се 
предлага в три серии.
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TORION 1914 / 1812

4 SMART LOADING за оптимизация на товарните 
цикли 

5 Ергономична концепция на кабината за 
безопасно и удобно обслужване

6 Интуитивен сензорен дисплей за управление
7 Аграрна кинематика за универсално 

използване в земеделието 

1 Ефективни двигатели Liebherr (Stage IV) 
с макс. мощност 168 kW / 228 к.с.

2 Предавателна кутия с мощностни 
диапазони CMATIC за максимална 
производителност

3 Оптимално разпределение на теглото 
благодарение на уникалното монтажно 
положение на двигателя  

8 Индивидуално оборудване със система от 
камери за максимална безопасност

9 Лесен и бърз достъп до всички важни 
експлоатационни точки на ежедневната 
поддръжка 

Повече хладилна мощност. Повече възможности.

Охлаждащата система DYNAMIC COOLING разпознава 
потребността от охлаждане благодарение 
на електронното управление на оборотите на вентилатора 
(100–1050 об./мин). При това термодатчиците регулират 
гъвкавото задвижване на вентилаторите. При 
замърсяване на охлаждащия пакет почистването се 
осъществява автоматично с помощта на реверсивния 
вентилатор. При това интервалите на почистване могат 
да се настроят удобно от терминал в кабината. 

Аграрната кинематика е идеална за универсалното 
използване в земеделието. Освен с паралелното водене 
на товара в целия диапазон на дължината на хода тя 
впечатлява преди всичко с големите сили при 
приложения в горната част на подемната рама (напр. 
разтоварващата кофа или грайферната кофа). При това 
прецизното управление на инструментите е гарантирано 
във всички положения на подемната рама. 

Не може ли нещо повече?
TORION 1914 / 1812.

НОВО

По-голяма тяга.Повече комфорт.

Комбинацията от хидростатична и механична система за 
задвижване в безстепенната предавателна кутия 
с мощностни диапазони CMATIC позволява бързо 
ускоряване, без осезаемо прекъсване на силата на 
превключване и тягата. По този начин се използва 
максимално мощността на двигателя при едновременно 
нисък разход на гориво – благодарение на концепцията 
за ниски обороти. 

SMART LOADING на CLAAS е обединителното звено на 
системи за оптимизация на машините при колесните 
и телескопичните товарачи. Перфектно 
синхронизираните функции на автоматиката оптимизират 
товарните цикли и следователно водят до облекчаване на 
водача. Автоматичното връщане на кофата, системата за 
претегляне и положенията на подемната рама могат да 
бъдат предварително програмирани.
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TORION 1511-1177

Търси предизвикателството. Какво търсите?

Моделите колесни товарачи TORION 1511-1177 залагат 
да утвърдената технология VARIPOWER на телескопичния 
товарач SCORPION. Безстепенната хидростатична 
предавателна кутия VARIPOWER впечатлява с голямата 
ефективна мощност при нисък разход на гориво. 
Високият комфорт при движение и лесното управление 
правят това задвижване универсално за всякакви 
приложения. 

Независимо дали в центъра на Вашето внимание са 
високата производителност при товаро-разтоварни 
операции с бързи работни цикли и високо усилие при 
тръгване от място или високите задържащи сили при 
оптимално паралелно водене по целия диапазон на 
подемната рама – в CLAAS TORION, с неговите 
оптимизирани по отношение на използването варианти на 
подемна рама, ще намерите идеалната машина за Вашите 
приложения във всички области на земеделието.

Който търси, намира. 
TORION 1511-1177.

НОВО

Няма смисъл да търси.Търси равен на себе си.

В подредената кабина всеки водач се ориентира бързо. 
Всички настройки на машината се осъществяват чрез 
серийно предлагания многоцветен 7" сензорен дисплей. 
Понятната символика и интуитивното меню осигуряват 
висока производителност и оптимално облекчаване на 
водача, включително по време на 
продължителни работни дни и при тъмнина. 

Добре премисленото монтажно положение на двигателя, 
изнесен далече назад в задната част на машината, 
осигурява оптимално разпределение на теглото. Това 
означава: по-високо обръщателно натоварване при 
еднаква експлоатационна маса. Свързаното с това 
пестене на гориво и намалено износване на гумите 
правят колесния товарач високо ефективен, независимо 
от приложението. 

4 Оптимизиран по отношение на използването 
избор между P-образна и Z-образна кинематика

5 Перфектно съгласувани функции за 
оптимизация на товарните цикли, многобройни 
SMART LOADING функции   

6 Ергономична концепция на кабината за сигурно 
и удобно обслужване

1 Мощни DPS двигатели (Stage IV) с макс. 
мощност до 123 kW / 167 к.с.

2 Ефективна предавателна кутия VARIPOWER
3 Оптимално разпределение на теглото, 

благодарение на уникалното монтажно 
положение на двигателя   

7 Интуитивен сензорен дисплей за 
обслужване

8 Лесен и бърз достъп откъм дъното до 
всички точки на за поддръжка
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TORION 639 / 535

Просто свободно. Просто прегледно.

Оптимизираната Z-образна кинематика позволява 
паралелно водене на вилката за палети по целия 
диапазон на дължината на хода без ръчно регулиране. 
Това, както и и конусообразната подемна рама, която 
дава възможност за оптимална видимост към носача на 
инструментите във всяка една позиция, облекчават 
водача при всички работи.

Голямото, изтеглено дълбоко надолу предно стъкло, 
заобленото задно стъкло и изместените напред 
надлъжни греди на B-конзолата осигуряват отлична 
кръгова видимост от просторната кабина. Входната врата 
и десния страничен прозорец могат да се блокират срещу 
отваряне назад. 

Просто добро.
TORION 639 / 535.

НОВО

Просто стабилно.Просто сигурно.

Шарнирната връзка не само е оптимално пригодена за 
всички видове работи при ограничено маневрено 
пространство, но осигурява така също, чрез своя ъгъл на 
завъртане от 10°, комфорт при движение, стабилност 
и устойчивост. Благодарение на максималната му 
габаритна височина от 2,5 м (независимо от гумите) 
преминаването и през по-ниски портали на сгради не 
представлява проблем за TORION.

В подредената и прегледна кабина всеки водач се 
ориентира бързо. Интуитивната концепция на обслужване 
е лесна за усвояване и превръща машината в надежден 
универсален професионалист за всякакви приложения на 
двора и във фермата. 

4 Максимална стабилност и устойчивост, 
благодарение на оптималното положение на 
центъра на тежестта, ниската конструкция 
и шарнирната връзка

5 Отлична видимост към носача на уредите във 
всяко едно положение, благодарение на 
конусообразната подемна рама   

1 Стабилен двигател Yanmar с макс. 
мощност до 50 kW / 68 к.с.

2 Безстепенна хидростатична предавателна 
кутия с два обхвата на движение (0–6 
и 0–20 км/ч) 

3 76,8 л/мин пропускателна способност на 
хидравличната система за бързи работи   

6 Малка габаритна височина под 2,5 м
7 Изключителна маневреност, благодарение 

на малкото междуосово разстояние и 40° 
ъгъл на огъване

8 Максимален комфорт при всички работи, 
благодарение на демпфирането на 
вибрациите и устройството за бавен ход
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Да постигнеш желаните производствени резултати 
е въпрос на професионализация. Със своето мощно, 
безстепенно задвижване, маневреност и много 
автоматизирани функции новият SCORPION допринася за 
сигурното, комфортно и преди всичко бързото 
изпълнение на товарните работи. Използвайте нашия 
опит от повече от 20 години в областта на телескопичните 
товарачи и повишете производителността на своето 
предприятие.

Телескопични товарачиПовишава производителността.  
Новият SCORPION.

НОВО
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Сърцето на трансмисията на SCORPION 
е предавателната кутия VARIPOWER с хидростатичен 
двигател, с която се постига безстепенно максимална 
скорост от 40 км/ч. За максималната ефективност 
допринася и разширената по отношение на функциите 
система SMART ROADING, която регулира оборотите 
в зависимост от потребността на около 1900 об./мин – и 
то не само при максимална скорост.

И при новите модели ще намерите 4-цилиндрови 
двигатели на Deutz с висок въртящ момент. Те 
допринасят за отличното разгръщане на мощността 
и икономичния разход на гориво при теглене и товарни 
дейности. Тяхната задвижваща мощност е в диапазона 
от 100 до 115 kW или от 136 до 156 к.с., с въртящ момент 
достигащ 609 Nm.

Не или – или, а както – така и: прецизно и бързо 
изпълнение на работите. Чрез преместването на ръчката 
за управление DYNAMIC POWER регулира оборотите на 
дизеловия двигател. Това означава: Вие разполагате по 
всяко време с достатъчно мощност на двигателя. При 
потребност от по-малко мощност, оборотите на 
дизеловия двигател се намаляват и по този начин се 
пести гориво.

Нещо още по-добро: утвърдена концепция на 
направляване на въздушния поток на телескопичния 
товарач SCORPION беше оптимизирана при новите 
модели. Благодарение на електронното регулиране на 
задвижването на вентилатора, те вече разполагат с ново, 
управлявано в зависимост от потребността, охлаждане. 
Засмукваният от предната страна свеж въздух постъпва 
в охладителя и обтича от там двигателя, преди да напусне 
отново машината от задната страна. 

Да бъдем добри.Можете да му се доверите.НОВО: DYNAMIC POWER.НОВО: DYNAMIC COOLING.

SCORPION 1033-635

След повече от 20 години опит в областта на 
телескопичните товарачи с приложение в земеделието 
вече дойде време да се отвори нова страница 
в историята на успеха на SCORPION.

Стъпвайки на обичайното ниво на производителност, 
комфорт и надеждност, ние доусъвършенствахме 
и подобрихме още повече SCORPION за Вас. Моделите 
се отличават с още по-голяма товароподемност. С новите 
модели SCORPION 1033 и SCORPION 741 ние Ви 
представяме една компактна машина с многостранни 
възможности за използване.

Нашите телескопични товарачи са подходящи за Вашето 
предприятие: с различни възможности за оборудване 
и голям брой опции, ще намерите подходящия 
SCORPION, отговарящ на Вашите индивидуални 
изисквания и желания.

Нещо още по-добро.  
Новият SCORPION.

НОВО
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Силата има значение. 
SCORPION 756 / 746.

НОВО: SMART LOADING. НОВО: комбиниран индикатор и 7" 
дисплей.

По много от всичко.

При почти всички модели бе повишена 
товароподемността, освен това големите модели 756 
и 746 сега вече разполагат с впечатляващите 200 л/мин 
хидравлична мощност. В комбинация с независими от 
натоварването вентили (LUDV) те гарантират достатъчно 
мощност за всички области на приложение и функции.

В зависимост от модела и оборудването в кабината се 
намира едноцветен или многоцветен комбиниран 
индикатор или 7" дисплей, които подават информация 
относно двигателните и работни състояния на 
SCORPION. Прегледното и понятно оформление прави 
обслужването за всеки потребител лесно като игра.

SMART LOADING е обединителното звено на системи за 
оптимизация на машините при колесните и телескопичните 
товарачи на CLAAS. Наред с утвърдената автоматика за 
връщане в обратно положение на кофата и новата 
система DYNAMIC POWER, сега CLAAS предлага 
фино управление на работната хидравлика: чрез 
двупозиционният превключвател се намалява 
наполовина дебита на хидравликата, за постигане на макс. 
работна прецизност, изискваща особена точност. 

1 Нова концепция на рамата и и оформен по 
нов начин корпус на двигателя за 
максимална прегледност 

2 Напълно нова концепция на кабината за 
оптимална ергономия и възможно най-
голяма видимост

3 SMART LOADING за оптимизация на 
товарните цикли  

6 DYNAMIC POWER: автоматично регулиране 
на оборотите на дизеловия двигател 
в зависимост от преместването на ръчката 
за управление, при запазване на скоростта 
на движение 

7 Подобрен SMART ROADING с намаляване на 
оборотите на 1900 об./мин

4 DYNAMIC COOLING с управлявано в зависимост 
от потребността охлаждане и реверсивен 
вентилатор

5 Двигатели Deutz с висок въртящ момент с до 
115 kW / 156 к.с. (в съответствие с емисионен 
стандарт Stage IV) 
 

SCORPION 756 / 746

НОВО

Комфортът означава също и да можеш да се довериш 
изцяло на машината. Новият SCORPION, с многото малки 
детайли, отговаря напълно на това изискване: 
страничното водене на мачтата, което сега се предлага 
при всички модели, придава на машината максимална 
издръжливост. Усъвършенстваното устройство за 
предупреждение при претоварване позволява на водача 
висока производителност дори и в граничния диапазон на 
машината.

Повече комфорт.
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SCORPION 1033-635 се предлага като базов вариант 
с хидростатична предавателна кутия и 30 км/ч 
максимална скорост. Превключването на вида на 
управление и устройството за бавен ход се управляват 
директно с помощта на обикновен лост без електронно 
предварително регулиране. Работната хидравлика 
предлага дебит от 106 л/мин чрез зъбна помпа 
с дроселен блок за управление.

Освен ръчката за управление на SCORPION в кабината 
ще намерите и многоцветен комбиниран индикатор за 
контрол на машинните функции, електронното 
превключване на вида на управление и устройството за 
бавен ход. При тези модели впечатлява не само 
предавателната кутия VARIPOWER с 40 км/ч максимална 
скорост на движение, а така също и хидравличната 
мощност от 160 л/м чрез Load Sensing помпата.

Новите модели SCORPION 1033 и SCORPION 741 
осигуряват максимална гъвкавост. Докато SCORPION 
741 с достатъчните 4,1 т товароподемност, но само 7,7 т 
собствено тегло е оптималната машина за тежки товари 
при ограничено маневрено пространство, то радиусът на 
действие от 9,8 м на SCORPION 1033 Ви извисява съвсем 
на високо.

Понякога по-малкото означава много.Както винаги добро: оборудването 
VARIPOWER.

НОВО: SCORPION 1033 и SCORPION 741.

SCORPION 1033-635Семейството се разраства. 
SCORPION 1033-635. 

НОВО

1 Моделите SCORPION 1033 и SCORPION 741 
попълват избора

2 Избор между два различни варианта на 
оборудване в малката серия  

5 Странично водене на телескопичното рамо 
сега вече се предлага и за малката серия 

6 Разширена функционалност на SMART 
ROADING

7 Още повече гъвкавост с новия вид на 
управление: ръчно управляван „кучешки ход“

3 DYNAMIC COOLING с управлявано в зависимост 
от потребността охлаждане и реверсивен 
вентилатор

4 SMART LOADING за оптимизация на товарните 
цикли

НОВО: ръчно управляван „кучешки ход“.

В допълнение към обичайния „кучешки ход“ се предлага 
и ръчно регулируем „кучешки ход“. По този начин ъгълът 
на управление на задния мост може да се фиксира 
индивидуално в желаната позиция, при което машината 
се управлява чрез предния мост. Този режим на 
управление е идеален за точна работа по продължение 
на стени или при ограничено маневрено пространство.
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ЗърнокомбайниМного напред. Зърнокомбайни от CLAAS.
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Новите приставки за царевица CORIO CONSPEED 
и CORIO предлагат подходящото оборудване за всички 
условия на работа. 

С новият CEBIS MOBILE обслужването на CEMOS DIALOG 
и CEMOS AUTOMATIC преминава на следващо, по-високо 
ниво. Предлагат се многобройни нови функции и изгледи.

Изискванията нарастват. Вместо с вериги подаващите 
пластини сега са свързани с ленти. Задвижването на 
лентите става чрез зъбци от задната им страна. 
Предимствата:

 − Плавен и безшумен ход
 − Дълги интервали на поддръжка и постоянно натягане

Благодарение на гъвкавите лагери на хедера, 
V-образният канал позволява бърза и лесна промяна на 
ъгъла на рязане. Така става възможно оптимално 
адаптиране към всякакви работни условия, култури 
и приставки, както и към различни типове гуми.

НОВО: приставка за царевица CORIO.НОВО: вече сензорен CEBIS MOBILE.НОВО: лентов транспортьор.НОВО: V-образен канал.

Новости при зърнокомбайните 2018 г. Новости при зърнокомбайните 2018 г.

НОВО
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CEBIS MOBILE

Със своя избор водачът задава конкретен резултат, 
който се очаква от CEMOS AUTO THRESHING, CEMOS 
AUTO CLEANING и CEMOS AUTO SEPARATION. С новия 
плъзгач всички стратегии са ясно изобразени и могат да 
се променят незабавно. Така заданието може да се 
промени по всяко време чрез просто избиране.

CEMOS DIALOG е винаги активна във фонов режим. Тя 
наблюдава заданията на водача и дава допълнителни 
указания, в зависимост от ситуацията, за допълнителна 
оптимизация. Шофьорът може да зададе допълнителни 
изисквания чрез докосване на агрегатите на 
изображението на машината.

Новият CEBIS MOBILE, със своя 12" сензорен екран, 
предлага напълно нови възможности за обслужване за 
всички системи за подпомагане на водача CRUISE PILOT, 
CEMOS DIALOG и CEMOS AUTOMATIC. Всички работни 
режими се показват на дисплея чрез изображението на 
машината.

Стратегии за оптимизиране. CEMOS DIALOG – винаги готова.

Новият CEBIS MOBILE.

На дисплея се показват активните функции и актуални 
състояния на агрегатите в изображението на машината. 
Допълнително се показва и статусът на 4D почистването. 
Може да се изобрази и екранът на GRAIN QUALITY 
CAMERA. Така водачът разполага с цялостната визуална 
информация, за да може напр. да адаптира своята 
стратегия.

Новият сензорен терминалза обслужване CEBIS MOBILE:
 − CEMOS DIALOG за LEXION 700 / 600
 − CEMOS AUTO CLEANING за LEXION 700 / 600
 − CEMOS AUTO SEPARATION за LEXION 700
 − CRUISE PILOT за LEXION 700 / 600
 − AUTO CROP FLOW за LEXION 700 / 600
 − CEMOS AUTO THRESHING за LEXION 700/600

Всичко пред погледа.Нов изглед и обслужване за CEMOS.

НОВО
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Системи за подпомагане на водача LEXION

AUTO SLOPE. Автоматично управление на 
вентилатора.

Прибирането на реколтата по неравни площи може да се 
окаже особено предизвикателство за очистването. 
С интелигентната система AUTO SLOPE, оборотите на 

вентилатора постоянно се адаптират към условията при 
придвижване по наклон нагоре или надолу въз основа на 
предварително зададените от Вас обороти на 
вентилатора.

За лесно и прецизно прибиране на реколтата. 
CEMOS.

При екстремни условия на жътвата задвижванията на 
зърнокомбайна силно се натоварват. За да бъдат 
критичните върхови натоварвания разпознати навреме, 
двигателят и задвижванията на вършачния механизъм 
APS и на отделянето на остатъчното зърно ROTO PLUS 
се анализират и контролират. При сериозна опасност, 
наклонената камера и приставката се изключват 
автоматично, за да спре по-нататъшното подаване на 
материал.

LEXION 700: 4D. Нашето четвърто 
измерение.

CRUISE PILOT – вече никога без него. Автоматично регулиране на посоката на 
изхвърляне.

4D системата управлява роторните клапи в зависимост от 
напречния и надлъжния наклон, както и от актуалното 
натоварване на очистването. За целта половините на 
сегментите на роторната клапа от страната на наклона 
или равнината автоматично се отварят и затварят. 
Особено в пресечена местност, това осигурява постоянна 
пропускателна способност.

Доверете се на нашия CRUISE PILOT, който винаги 
регулира автоматично оптималната скорост за Вас. Така 
Вашият LEXION се движи автоматично в границите 
и повишава производителността на кампанията. Много от 
нашите клиенти потвърждават: машината работи 
значително по-спокойно и с до 10% по-голяма мощност.

Всички модели на LEXION с радиално разстилане могат 
да се оборудват с два сензора, които за автоматично 
регулират посоката на изхвърляне на нарязаната слама. 
Автоматичното коригиране на посоката на изхвърляне 
дава възможност за равномерно разпределяне по цялата 
работна ширина, дори и при движение по склон.

AUTO CROP FLOW.

С 4D Без 4D

6 км/ч 8 км/ч 4 км/ч
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APS HYBRID SYSTEM, хибридната система за вършитба 
на CLAAS, е комбинация от две доказани технологии – 
тангенциалната система за вършитба APS 
и високоефективната система за сепарация ROTO PLUS.

Всеки двигател на LEXION е с конфигурация, която 
е оптимално съгласувана с работната система. Така 
максималният въртящ момент се постига, когато всички 
работни системи на машините работят с оптимални 
обороти. Двигателите Mercedes-Benz впечатляват 
с издръжливост, мощност и нисък разход на гориво.

LEXION със APS HYBRID SYSTEM демонстрира 
принципно различни характеристики на рязането 
в сравнение с машините със сламотръси, благодарение 
на 10 пъти по-високата скорост на потока на материала 
между роторите и контрата, както и на високата 
центробежна сила.

Тази здрава връзка Ви предлага отлични 
предимства.

 − Оборотите на барабаните в системата се настройват 
независимо от оборотите на роторите

 − Индивидуално нагаждане на целия процес към 
променливите условия на работа в течение на работния 
ден

 − Щадяща добива вършитба и при най-висока 
производителност

Много по-напред от останалите.APS HYBRID SYSTEM.

Най-новото от опита. 
LEXION 700.

9 Вършачна система APS
10 4D почистване
11 Двигател Mercedes-Benz или Perkins
12 Радиален разпределител с механично 

задвижване и автоматично адаптиране на 
посоката на разпръскване 

13 Сечка SPECIAL CUT
14 Четворна ос и гуми 30" с височина до 1,65 м

1 GPS PILOT
2 Комфортна кабина
3 CEMOS и CEMOS AUTOMATIC
4 CEBIS
5 LASER PILOT
6 Дъно на хедер VARIO
7 AUTO CONTOUR 
8 GRAIN QUALITY CAMERA

15 Система за регулиране налягането 
в гумите

16 Очистване JET STREAM с 3D
17 TERRA TRAC

LEXION 780–740

Вършитба: APS

Сепариране: ROTO PLUS

Двата механично задвижвани изхвърлящи ротора на 
радиалния разпределител имат по две разпределящи 
ламарини. Така LEXION постига ефективно разстилане на 
сламата по цялата работна ширина. И всичко това при 
минимален разход на сили, дори и при тежки условия 
като различна влажност на сламата, силен страничен 
вятър или наклон.

Мощен и икономичен. Управляваният радиален разпределител.
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LEXION 670-620

Двигатели Mercedes-Benz.

Всички модели от серията LEXION 600 вече са 
оборудвани с двигатели от Mercedes-Benz. Редовите 
двигатели с шест цилиндъра са с обем 10,7 л или 7,7 л. 
Моделите LEXION 670 и 660 разполагат допълнително 
с хоризонтална охладителна система DYNAMIC COOLING.

Уникална вършачна система APS.

Тази патентована, изключително ефективна система се 
предлага само от CLAAS. Решителните предимства на 
CLAAS се забелязват много преди вършачния барабан. 
Драстичното ускоряване на прибраната реколта от 3 м/
сек на 20 м/сек задейства верига от изключително 
ефективни процеси.

9 Високопроизводителни сламотръси
10 Вършачна система APS
11 PROFI CAM
12 Радиален разпределител с механично 

задвижване и автоматично адаптиране на 
посоката на разпръскване

13 Сечка SPECIAL CUT 
14 3D очистване

1 GPS PILOT
2 Комфортна кабина
3 CEBIS
4 LASER PILOT
5 Дъно на хедер VARIO
6 AUTO CONTOUR
7 Двигатели Mercedes-Benz 
8 MULTIFINGER SEPARATION SYSTEM (MSS)

15 TERRA TRAC
16 AUTO CLEANING
17 AUTO SLOPE

1 Ускорител
2 Вършачен барабан
3 Контрабарабан

Най-новото от опита. 
LEXION 600.

Щадящ към зърното и сламата.

LEXION 600 със своята вършачната система APS се 
отличава с особено щадящо вършеене при равномерен 
поток в същото време. Затвореният вършачен барабан 
може да се използва универсално и е предвиден за 
подобрено качество на зърното. Също толкова важни са 
синхронните движения на ускоряващия барабан, 
вършачния барабан и обръщателен барабан за сламата.

MULTIFINGER SEPARATION SYSTEM (MSS).

MSS се грижи за ефективното отделяне на останалото 
зърно при всякакви условия. От решаващо значение за 
доброто отделяне е интензивното разчепкване на 
сламата. Особено при тежки условия. Всички 
зърнокомбайни със сламотръси LEXION са оборудвани 
със сепарираща система MSS – барабан с управлявани 
зъбци над сламотръса.
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TERRA TRAC

 − Ширина 635 мм
 − Опорна повърхност 2,32 м2

 − Ширина 890 мм
 − Оп. повърхност 3,25 м2

 − Ширина 735 мм
 − Оп. повърхност 2,68 м2

 − Ширина 890 мм
 − Оп. повърхност 3,25 м2

 − За работа с ориз

Благодарение на голямата си опорна повърхност, 
ходовите части TERRA TRAC щадят оптимално почвата, 
но имат минимална транспортна ширина и по шосе 
достигат до 40 км/ч. Предлагат се общо четири различни 
транспортни ленти TERRA TRAC в три ширини, което 
гарантира, че за всички изисквания съществува 
подходяща ходова част TERRA TRAC.

TERRA TRAC за ориз.

За прибиране на ориз, при LEXION 780, 770 и 760 се 
предлага версия TERRA TRAC с ширина на шасито 
890 мм. Благодарение на по-голямото разстояние между 
грайферите, дори при много влажни условия е налице 
пълната тракция. Подредбата на грайферите 
допълнително съдейства за самостоятелно почистване 
във висока степен.

Удобство както никога преди.
TERRA TRAC.

LEXION 760 / 750. LEXION 780 / 770 / 670 / 660.

635 мм

25"

29" 29"

35"35"

25"

735 мм

890 мм 890 мм

735 мм

635 мм

3,29 м / 10,79 ft

3,49 м / 11,45 ft

3,79 м / 12,43 ft

635 мм

25"

29" 29"

35"35"

25"

735 мм

890 мм 890 мм

735 мм

635 мм

3,49 м / 11,45 ft

3,79 м / 12,43 ft

3,99 м / 13,09 ft
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Точно преместване на вършачния кош. Комфортна кабина.

TUCANO 500

Първокласен комфорт на обслужване с бордовата 
информационна система CEBIS от CLAAS, задна камера, 
мултифункционален лост CMOTION и терминалите S7 и 
S10.

Паралелното придвижване на вършачния кош осигурява 
оптимално качество на вършеене при всички култури. 
При хидравличното преместване на коша е интегрирана 
защита срещу претоварване, която дава възможност за 
работа с максималната възможна ефективност без риск.

APS HYBRID SYSTEM – хибридна система за вършитба на 
CLAAS. Хидравлично регулиране на вършачния кош 
с вградена защита срещу претоварване и вариатор на 
ротора с безстепенно адаптиране на оборотите.

Максимална мощност в компактен формат.

TUCANO 560 съчетава мощността на шестсламотръсен 
комбайн с размерите на петсламотръсен. Благодарение 
на APS HYBRID SYSTEM, той има значителни предимства 
в сравнение със сламотръсните комбайни.

APS HYBRID SYSTEM.

Широката, комфортна кабина, мултифункционалният 
лост и хедерът VARIO са само част от многото 
предимства, които Ви предлага TUCANO. Допълнително 
внедрихме сърцето на LEXION – нашата хибридна 
система APS HYBRID SYSTEM, вече и в средния клас.

TUCANO 500. 
Технология APS HYBRID.

7 Хидравлично преместване на вършачния кош 
при всички модели 

8 Система APS HYBRID
9 Хидравлична защита от претоварване на 

вършачния кош
10 Разпределител за плява HD  
11 Сечка SPECIAL CUT

1 CEBIS с автоматична настройка на 
културите

2 GPS PILOT, GPS PILOT FLEX
3 LASER PILOT
4 VARIO хедер
5 AUTO CONTOUR  
6 V-канал

12 ACTIVE SPREADER
13 PROFI CAM
14 Двигател Mercedes-Benz
15 Oc 4х4

Вършитба: APS

Сепариране: ROTO PLUS
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TUCANO 400–300Максимална ефективност за рекордно кратко 
време. TUCANO 400–300.

Вършачна система APS.  
TUCANO 570 / 560 / 450 / 440 / 430 /420.

Предварително ускорение чрез APS:
 − Потокът на материала е по-равномерен и с до 33% 
по-бърз

 − Благодарение на по-високите центробежни сили се 
отделя значително повече зърно

В крайна сметка по този начин се постига повишаване на 
производителността до 20% при еднакъв разход на 
гориво. APS Ви се отплаща.

Независимо дали с пет или с шест сламотръса, 
равномерното разпределение на сламата по дългите 
4,40 м, отворени надолу сламотръси осигурява 
сепариране на цялото остатъчно зърно.

Всички модели TUCANO вече имат шнек за зърно с 50% 
по-голям капацитет. Долното сито и неговият ъгъл на 
наклона са оптимизирани за още по-висока чистота на 
зърното и по-лесно регулиране.

Сламотръсна технология.Очистване и съхранение на зърното.Суверенен във всички дисциплини: 
TUCANO 340 / 320.

Конвенционалната вършачна система на CLAAS се 
състои от вършачен и обръщателен барабан за сламата.
Независимо при каква жътва или култура предизвиквате 
TUCANO: Неговата гъвкавост с пълен вършачен барабан 
при 1,58 м (TUCANO 340) е убедителна както и при 1,32 м 
(TUCANO 320).

1 Комфортна кабина
2 Вършачна система APS
3 Интензивни сламотръси
4 Двигател Mercedes-Benz
5 PROFI CAM
6 Сечка SPECIAL CUT
7 Разпределител за плява HD

15 Дъно на хедер VARIO
16 Сгъваеми делители
17 V-канал
18 Многофункционален куплунг
19 GPS PILOT

8 Oc 4х4
9 Триизмерна очистваща система
10 Открити високопроизводителни сламотръси
11 Турбинен вентилатор
12 LASER PILOT
13 AUTO CONTOUR
14 Автом. мотовило
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Приставки

Независимо дали става въпрос за житни култури като 
пшеница, ръж, ечемик, овес, тритикале или рапица, 
царевица, слънчоглед, ориз, соя, лен, боб, леща, грах, 
семена от трева и детелина, с приставките на CLAAS 
използвате целия потенциал за производителност на 
зърнокомбайна.

Предни прикачни уреди за всякакви 
изисквания.

CORIO CONSPEED / CORIO VARIO / оборудване за рапица 

SUNSPEED

SWATH UP

CERIO 

MAXFLEX

VARIO / оборудване за ориз 

Стандартен хедер

Сгъваем хедер

MAXFLO

НОВО
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Транспортни колички с 2 оси, с управление на 4-те 
колела, се предлагат за приставки VARIO 1230 до VARIO 
930.

Хедерите VARIO от CLAAS са предвидени за най-тежките 
условия на работа. Оптимален поток на материала, чисто 
рязане и голяма здравина са специалнитe характеристики 
и на двата най-големи модела VARIO 1230 и VARIO 1080. 
При тези работни ширини CLAAS залага на концепцията 
на разделеното мотовило, подаващ шнек и на ножовата 
греда.

Хедери CLAAS.

2-осеви транспортни колички с водим 
заден мост.

VARIO 1230 и 1080.

Серията CERIO е базирана на хедерите VARIO 
и е алтернатива за жътвата на зърнени култури. За 
оптимизиране на потока на материала дъното на 
хедерите CERIO може да се регулира ръчно в диапазон 
от -100 до +100 мм. За целта се освобождават десет 
винта. Така дъното може да се прибира или издига.

При хедерите VARIO 1230 до VARIO 500 преоборудването 
за рапица отнема няколко минути. Нужно е само 
делителите на зърно да се заменят със сортиращи 
ножове за рапица – без инструменти, фиксирани само 
с два бързодействащи затварящи механизма. 
Поставянето на ножовете за рапица автоматично 
активира хидравличната помпа за задвижване на 
страничните ножове.

CERIO 930 до CERIO 560.Готовност за прибиране на рапицата 
с няколко движения.

VARIO | CERIO

Основните акценти накратко.

 − Интегрирани дъна за рапица за безстепенно 
преместване на 700 мм

 − Диаметър на подаващия шнек 660 мм
 − Механично задвижване на подаващия шнек и на 
ножовата греда чрез предавателната кутия 
и шарнирния вал

 − Мотовило с оптимизирани транспортьори, издръжливи 
лагери и нов дизайн за поемане на по-малко слама

 − Делители и сортиращи ножове за рапица 
с бързодействащ затварящ механизъм без 
инструменти

 − Хидравличната помпа за сортиращите ножове за 
рапица се изключва автоматично

 − LASER PILOT с накланяне и настройка без инструменти
 − Скреперни плоскости с външно регулиране
 − Автоматична паркираща позиция с едно натискане на 
бутона

 − Извита напречна тръба за по-добра видимост от 
кабината към дъното на хедера

VARIO 1230 / 1080 / 930 / 770 / 680 / 620 / 560 / 500 – 
успехът продължава. С поколението хедери CLAAS 
последователно доразви хилядократно утвърдените 
хедери VARIO, като при това продължи да преследва 
следните цели: повишаване на производителността, 
подобрен поток на материала, висока надеждност, 
намалени усилия за поддръжка, повече гъвкавост 
и допълнителен комфорт.
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CORIO CONSPEED / CORIO

Разработената нова концепция позволява лесно 
прибиране на капаците в компактна транспортна позиция. 
Освен лесното боравене, тази концепция осигурява 
и по-добра видимост при движение по пътя, тъй като по 
този начин приставката може да се скъси с 80 см.

Предната част на капаците е оформена по нов, 
уникален начин. 
Това означава:

 − Още по-щадящо водене на растенията чрез 
оптимизираната форма на капаците

 − Подобрени технологични характеристики в полегналата 
царевица

Основните акценти накратко.

 − 17° градусов работен ъгъл за предотвратяване на 
загуби в буталото

 − Конични (CORIO CONSPEED) и линейни откъсващи 
валци (CORIO)

 − Нова, масивна трансмисия във всички модели CORIO
 − Нова форма на капака за по-щадящо управление на 
растенията

 − Уникалната сгъваема система за върховете на капака 
скъсява кочаносъбирачката с почти 80 см, когато се 
придвижва по пътната мрежа

 − Лесна смяна и обтягане на захранващата верига
 − Сменяеми износващи се части, интегрирани в капаците
 − 12-, 8- и 6-редови приставки за царевица CORIO 
CONSPEED

 − 8-, 6-. 5- и 4-редови приставки за царевица CORIO
 − Ширина на редовете 90, 80, 75 и 70 см

Компактен на път. Топ форма.

CORIO CONSPEED и приставка за царевица 
CORIO.

17° градусовият ъгъл на моделите CORIO CONSPEED 
и CORIO е най-острият работен ъгъл, предлаган на 
пазара.

 − Намаляване на загубите в буталото и по-специално на 
загубите от „прескачане на буталото“

 − Острият ъгъл и новата форма на капака 
благоприятстват дейностите най-вече при полегналата 
царевица, така че да няма запушване

За различните условия на прибиране на реколтата 
и степента на съзряване на културите се предлагат три 
различни корпуса на откъсващите валци: CORIO 
CONSPEED с конични валци или конични хибридни валци, 
CORIO с линейни откъсващи валци.

17° работен ъгъл.Откъсващи валци.

НОВО
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Прибиране на оризСилен при ориза.

Подходящ за ориз: Вършачен механизъм 
APS.

Оризовите зърна са деликатни. За да не се повредят при 
прибиране, обичайният шинен вършачен барабан 
е заменен със зъбен. На обръщащия барабан 
допълнително се завинтват зъбни рейки.

Вършачен механизъм за ориз се предлага за следните 
машини:

 − LEXION 770, 760, 750
 − TUCANO 570, 560, 450, 440, 430
 − AVERO 240

За машините APS HYBRID LEXION 770, 760 и 750, както и 
TUCANO 570 и 560 също се предлагат специални 
отделителни контри за роторите на системата за 
отделяне на остатъчното зърно ROTO PLUS. 
Благодарение на по-голямото разстояние между теловете 
на контрата значително се повишава сепариращата 
производителност в зелената оризова слама.

Широката 900 мм стоманена шина надеждно 
предотвратява потъването на машината и осигурява 
сигурна тракция при влажно поле. Тя се предлага за 
следните машини:

 − LEXION 760, 750
 − TUCANO 570, 450, 440

За моделите LEXION 770, 760 и 750 се предлага 
широкото 890 мм шаси TERRA TRAC със специална шина 
и спици за използване при изключително влажни условия. 
Увеличеното разстояние между грайферите на шината 
осигурява самостоятелно почистване във висока степен 
и по-добра тракция.

Стоманена полугъсенична верига.TERRA TRAC за ориз.

Делът на почвените и замърсяващи частици, които се 
поемат при прибиране на ориза, е много висок. За да се 
ограничи максимално износването, всички компоненти на 
съхраняването на зърното се предлагат като вариант HD 
от особено устойчив на износване материал.

За моделите LEXION 770, 760, 750, 630, както и TUCANO 
570, 560, 430 и 420 има специален зърнен бункер за 
ориз. Извивките на изпразващия шнек са под ъгъл, 
оптимизиран за ориз и по този начин спомагат за висока 
ефективност на изпразването.

Здравина: трудно износващи се 
компоненти.

Зърнен бункер за ориз.
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Хедери за оризНашите хедери са като създадени специално 
за ориз.

Система за рязане на ориз.

Оризът е изключително устойчив.За да се постигне 
оптимално качество и честота на рязане в този твърд 
и агресивен растителен материал, хедерите VARIO и 
CERIO могат да се оборудват със специална система за 
рязане на ориз. Системата за рязане включва специални 
двойни палци и притисквачи за ножовата греда.

Двойна ножова греда.

Хедерите R 430 и R 490 са оборудвани с двойна ножова 
греда. Това осигурява повишена честота на рязане и чист 
срез при всякакви условия.

Закален входен шнек.

При прибирането на ориза хедерите са подложени на 
засилено натоварване поради замърсяванията. За да се 
противодейства на повишеното износване на материала, 
закаленият входен шнек е със синтеровани ръбове. Тази 
съвкупност от качества осигурява оптимален поток на 
материала и висока производителност.

Убедителна оферта.

За сериите TUCANO и LEXION се предлагат различни 
ширини на хедерите със съответните компоненти за 
ориз. Функционалността и обслужването съответстват на 
обичайните стандартни хедери от съответната 
конструктивна група.

Бърза адаптация.

Високопроизводителните хедери VARIO на CLAAS също 
се предлагат с компоненти за ориз, за да се осигури 
възможност за бързо адаптиране към променливите 
условия на жътвата. Автоматичното регулиране на 
дължината на дъното значително допринася за 
равномерното подаване на материала, така че да 
използвате пълния мощностен потенциал на машината.

Работна 
ширина

AVERO TUCANO LEXION

4,32 м R 430 – –
4,92 м R 490 – –
5,56 м CERIO 560 CERIO 560 R 540
6,17 м – CERIO 620 CERIO 620
6,78 м – CERIO 680 CERIO 680
7,70 м – CERIO 770 CERIO 770
9,22 м – CERIO 930 CERIO 930

Работна 
ширина

AVERO TUCANO LEXION

4,95 м VARIO 500 VARIO 500 –
5,56 м VARIO 560 VARIO 560 VARIO 560
6,17 м – VARIO 620 VARIO 620
6,78 м – VARIO 680 VARIO 680
7,70 м – VARIO 770 VARIO 770
9,22 м – VARIO 930 VARIO 930
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Отделянето на остатъчното зърно става върху обща 
дължина 3,90 м през четири падащи стъпала. Дори 
големи маси слама се транспортират бързо и неплътно.

Компактният терминал CIS е вграден ергономично 
в конзолата и позволява на водача бърза ориентация 
в различните важни параметри на машината.

AVERO 160 е оборудван с конвенционален вършачен 
механизъм на CLAAS. Чиста вършитба, щадящо 
третиране на зърното, максимално очистване от осили 
и висока производителност на сепариране при 
максимално качество на зърното.

 − Значително ускорение на потока на зърното
 − По-големи центробежни сили
 − Отделяне на до 30 % от зърното в предв. зона

Активно разчепкване.Вършачен механизъм CLAAS. CLAAS INFORMATION SYSTEM (CIS).AVERO 240 с вършачна система APS.

7 Триизмерна очистваща система
8 Високопроизводителни сламотръси
9 радиален вентилатор
10 AUTO CONTOUR 
11 Хидростатично задвижване на мотовилото
12 Сгъваеми делители

1 Комфортна кабина
2 Вършачна система APS (AVERO 240)
3 Интензивни сламотръси
4 Двигател Perkins 
5 PROFI CAM 
6 Сечка

13 Дъно на хедер VARIO
14 Многофункционален куплунг
15 CIS

AVERO 240 / 160

Първият с APS в своя клас. При LEXION и TUCANO 
системата за вършитба и сепариране APS вече успя да се 
наложи. Така доказалата се технология за вършитба на 
CLAAS е достъпна и за компактния клас.

Компактни и от класа.
AVERO 240 / 160.

1 Ускорител
2 Вършачен барабан
3 Контрабарабан

1 Вършачен барабан
2 Контрабарабан
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Силажокомбайни

Когато са Ви нужни съвършена техника, сигурна мощност 
и отличен резултат. Когато разумът и интуицията трябва 
да са в синхрон. Тогава настъпва часът на новия 
JAGUAR. С уникалната си цялостна концепция, както 
и богатия избор от валци Corncracker, включително 
и с патентованата технология SHREDLAGE®, той 
надеждно прибира реколтата Ви с до 884 к.с.

Правилният избор. Силажокомбайн JAGUAR.
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JAGUAR 980–930

5 Автоматична настройка на дъното на барабана  
6 Концепция MULTI CROP CRACKER
7 Странично и задно натоварване AUTO FILL
8 Ефективна трансмисия с автоматична 

паркираща спирачка
9 Блокировка на диференциала  
10 Дизелови двигатели с до 884 к.с., емисионен 

стандарт Stage IV (Tier 4) за двигателите до  

1 Три варианта на задвижване на 
приставката: стандартно, с разпределена 
мощност, променливо

2 НОВО: хидравлично предварително 
пресоване

3 НОВО: V-MAX ножов барабан
4 Хидравлично зацепване на контра ножа

626 к. с., DYNAMIC POWER, DYNAMIC 
COOLING, CRUISE PILOT и обем на 
дизеловия резервоар до 1500 л

Усъвършенстван поток на материала. Концепция MULTI CROP CRACKER.

 − Хидравлично зацепване на контра ножа за бърза 
настройка и надеждно рязане

 − Автоматично регулиращо се дъно на барабана за 
постоянен поток на материала по време на целия 
покой на ножовете

 − MCC SHREDLAGE® за екстремни дължини на рязане 
с много високо разчепкване на растенията и оптимална 
преработка на зърното

 − MCC MAX за дълго и късо рязане
 − MCC CLASSIC за класическа употреба

Мощен и ефективен.
JAGUAR 900.

НОВО: V-MAX Ножов барабан.НОВО: хидравлично предварително 
пресоване.

Диапазон на дължината на рязане: възможност за 
увеличение чрез симетрично разположение на носачите 
на ножовете при т.н. „режим на работа с половин нож“ 
с трошачката Corncracker

 − Висока експлоатационна надеждност
 − Равномерна обработка на фуража чрез Corncracker

 − Идеално подготвен фураж благодарение на 
интелигентно управлявано предварително пресоване 
за постоянно качество на рязане

 − Без необходимост от преоборудване за събиране на 
различни култури
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JAGUAR 870–840

Поток на материала. НОВО: Странично и задно натоварване 
AUTO FILL.

 − Механично поемане с 6 предавки
 − Ножов барабан V-CLASSIC
 − Налични INTENSIV CRACKER или MULTI CROP 
CRACKER

 − CRUISE PILOT за 870
 − DYNAMIC POWER с повече приложения за 870 / 860 
 − Странично и задно натоварване AUTO FILL
 − Управление на данни: система за управление на 
задачите, TELEMATICS

Прецизно рязане.
JAGUAR 800.

Технология на двигателя.НОВО: MCC SHREDLAGE® M.

 − 6-цилиндрови двигатели Mercedes-Benz с емисионен 
стандарт Stage IV (Tier 4) от 408 до 585 к.с. 
Рециклиране на отработените газове SCR, много 
стабилно поведение на въртящия момент, малък 
разход на гориво. 

 − SHREDLAGE® Cracker с 196 мм диаметър
 − Идеален за средния и ниския мощностен клас

6 Модерни двигатели с технология за 
отработените газове Stage IV (Tier 4). Серия 
DYNAMIC POWER, CRUISE PILOT

7 Концепция на ходовата част с механично 
задвижване 4х4, оптимална мобилност

8 Уникална концепция за достъп за бърза и лесна 
поддръжка 

1 Голяма, удобна кабина с концепция на 
обслужване CEBIS

2 LED осветяване на полето отпред
3 Индивидуална затваряща система
4 Многофункционален лост CMOTION
5 НОВО: Странично и задно натоварване 

AUTO FILL 

9 Сигурен поток на материала чрез 
трошачката Corncracker и настройката на 
разстоянието на ускорителя

10 Автоматично предаване на силата към 
приставката чрез бързата връзка

НОВО



92 93

Прибиране на реколтата независимо от редовете.
 − ORBIS 600 SD. Особено подходяща за нормални 
и нискорастящи култури. Външни елементи с малки 
дискове и допълнителен придвижващ барабан.

 − Лесно задвижване: незначително усилие, възможност 
за включване и реверсиране при пълен товар

 − 3-степенна предавателна кутия за адаптиране на 
оборотите към различните условия на работа

 − Отлично качество на работа чрез оптимален поток на 
материала, снижаване на буталото и самозаточващ 
ефект

 − Гъвкаво приложение: лесно преоборудване за 
различните култури

ORBIS 900 / 750 / 600 SD / 600 / 450.

Жътва и раздробяване.
 − НОВО: DIRECT DISC 600 P / 500 P със специализиран 
валяк и с голям подаващ шнек за култури с малка и 
средна дължина

 − DIRECT DISC 600 / 500 – подходящ за 
висококачествени култури

Чисто и сигурно прибиране на фуража.
 − НОВО: PICK UP 300 с люлееща се рамка за идеално 
напречно балансиране

 − ACTIVE CONTOUR за оптимално нагаждане към терена
 − НОВО: система за задвижване за висока 
производителност 

 − НОВО: 3-скоростна предавателна кутия за оптимално 
регулиране на потока на материала

НОВО: DIRECT DISC 600 P / 500 P. 
DIRECT DISC 600 / 500.

НОВО: PICK UP 380 / 300.

Приставките с нов подбирач и нов  
DIRECT DISC.

PICK UP | DIRECT DISC | ORBIS

НОВО
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ПресиQUADRANT, VARIANT, ROLLANT.
Превъзходни новости.

За още по-безпроблемно и по-ефективно планиране на жътвените 
процеси, CLAAS непрекъснато усъвършенства своите машини. QUADRANT 
5300, 5200 и 4200 разполагат с нова система за теглене на балите. Теглото на 
балите може да бъде извикано по всяко време и данните да бъдат обработени 
допълнително.

ROLLANT 400 UNIWRAP сега вече се предлага и с фолиране. Системата 
гарантира по-добро консервиране на силажа и е необходим само един вид 
фолио, което улеснява отвеждането на отпадъците. ROLLANT 620 
е оборудвана сега с усъвършенстван гребен, който подхожда особено 
щадящо към фуража.

Със стабилно оформените бали при по-ниския разход на гориво VARIANT 
400 разполага черно на бяло с доказателство за своята ефективност. Пресата 
изпълни блестящо всички критерии за оценка на Немското селскостопанско 
сдружение и беше отличена със знака за качество на DLG.
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НОВО

Новости при пресите 2018

Подобреният гребен на ROLLANT 620 е особено щадящ 
към фуража и се грижи за еднакво добро качество на 
фуража.

НОВО: просто с гребен.

Превръща нощта в ден: удобното работно осветление 
с общо единадесет светодиода при QUADRANT 5300 
и 5200. Така работите по поддръжката могат да се 
извършват безпроблемно и през нощта.

НОВО: LED осветление. НОВО: Фолиране при ROLLANT 400 
UNIWRAP.

Освен за доброто консервиране на фуража, новото 
фолиране се грижи за равномерна форма на балите. 
Освен това Ви трябва само един вид опаковъчен 
материал и по-малко фолио за навиващия механизъм.

Точното тегло на една бала се показва на терминала и се 
съхранява в клиентската поръчка. Благодарение на 
новата тегловна система за бали, с помощта на 
TELEMATICS, теглото на балите може да бъде изведено 
и обработено допълнително на всяко място.

НОВО: интегрирана система за претегляне.

Новости при пресите 2018 г.

Благодарение на новата тегловна система за бали, 
с помощта на TONI, теглото на балите може да бъде 
изведено и обработено допълнително на всяко място. 
Преносът на данни помага на арендатора да планира 
и организира своята работа. Отчитането се осъществява 
по-бързо и по-лесно. 

Пренос на данни при QUADRANT.
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QUADRANT 5300 / 5200 / 4200

НОВО: Отделение за ножове при 
QUADRANT 4200 RC.

Автоматично регулиране на налягането на 
пресоване.

Оптимално налягане на пресоване с едно натискане на 
бутона: Автоматичното регулиране на налягането на 
пресоване осигурява перфектния комфорт. Така 
максималната производителност на машината се достига 
лесно дори и от неопитни водачи.

Доказалото се отделение за ножовете на QUADRANT 
5000 сега позволява лесен и бърз достъп при дейности 
по поддръжката и при QUADRANT 4200 с ROTO CUT. 
С новото приключване на групи ножове 6, 12, 13 и 25 
управлението на дължината на среза се управлява 
елементарно.

Ново поколение връзвателни апарати 
и TURBO FAN с разпределител на въздуха.

Повишена ефективност.

Новото поколение на легендарния връзвателен апарат на 
CLAAS впечатлява с максимална ефективност и лесно 
вдяване на сезала QUADOTEX, специално разработен за 
сламопресите на CLAAS. Напразно ще търсите по балите 
остатъци от сезал, а качеството на фуража неизменно 
е високо. При това ходът на сезала непрекъснато се 
контролира от системата за контрол на връзвателя.

Благодарение на интерактивната сигурност на 
задвижването с интегриран в предавателната кутия 
съединител, въртящият момент, предаван от съединителя 
значително се повишава (14% при ротора и 13% при 
гребена). Двата компонента – задвижване и съединител, 
не се нуждаят от поддръжка.

5 Хидравлично управлявана предварителна 
камера

6 46 хода на буталото на минута
7 Подсилен канал за пресоване, по-дълъг с 40 см
8 Автоматично регулиране на налягането (APC) 
9 Шест високоефективни връзвателни апарата
10 Опционално: контрол на връзвателния апарат 

(KM)

1 Подбирач 2,35 м с PFS
2 Реверсиращо се всмукване с безстепенно 

хидравлично задвижване, опция
3 Режещ апарат ROTO CUT (25 ножа), FINE 

CUT (51 ножа) или SPECIAL CUT (180 ножа)
4 Чекмедже за ножовете с включване на 

група ножове 

11 НОВО: Работно осветление LED 
12 НОВО: система за претегляне
13 Обслужване ISOBUS с COMMUNICATOR II 

или EASY on board

QUADRANT 5300 / 5200 / 4200.

QUADRANT 5300. Балирайте в познатия размер от  
1,20 x 0,9 м в ново измерение.

НОВО
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QUADRANT 4000 QUADRANT 4000.

6 Обезопасителна система между буталото 
и шилото

7 122 хода на гребените и 61 хода на буталото 
в минута за макc. ефективност

8 Типичен за CLAAS двуфазен гребен без нужда 
от поддръжка  

9 Подв касети за сезал за по-добър достъп

1 Централно смазване
2 Четири единични връзвателни апарата 

с надеждно почистване
3 Съединение на гребените с 4300 Nm
4 Гребени с 5 зъбци за максимална 

ефективност и идеално щадене на фуража 
5 Подбирач с работна ширина 2 м

10 Балосъбирач DUO PACK

QUADRANT 4000 с размер на балите 0,8 x 0,5 м е висококачествена машина, която 
е синоним за най-добро качество на фуража. Благодарение на гребеновата система 
е подходяща преди всичко за слама и люцерна. С предлагания като опция DUO PACK 
могат да се стифират две бали една върху друга. Това пести време при събиране, 
товарене и транспортиране на балите.

Гребенова система.OPERATOR.

Чрез OPERATOR, присъстващ в серийното оборудване на 
всички модели QUADRANT 4000, най-важните настройки 
се управляват директно от кабината. Терминалът 
с ISOBUS връзка може да се използва във всички 
машини ISOBUS.

Интелигентната система с палцови гребени осигурява 
постоянно високо качество на фуража и щади материала 
– особено сеното и люцерната.

Интерактивна връзка.Канал за пресоване под високо налягане 
QUADRANT 4000.

Допълнителният гърбичен изключващ съединител на 
гребена предотвратява „тръгване“ на машината. Когато 
тя се задейства при запушване на гребена, подбирачът 
изключва, управляван чрез предавателната кутия на 
гребена. Водачът получава сигнал чрез CLAAS 
OPERATOR, намалява оборотите и може след това да 
продължи работата, без да напуска мястото си. 

Каналът за пресоване под високо налягане осигурява 
отлична плътност на балите при всякакви условия 
и увеличава с 15% теглото на балите.
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VARIANT

3 Полагане на балата в рамките на шест секунди, 
благодарение на бързо отварящия се 
и затварящ заден капак

4 Лесно обслужване с OPERATOR, 
COMMUNICATOR II или EASY on board  

5 2,35 м подбирач и двойно притискане на 
ролките, опция

1 По-висок въртящ момент на задвижване, 
комбиниран със скорост на лентите до 
3,00 м/сек.

2 Режещо дъно PRO: движение на границите 
на производителността 

6 Връзване в мрежа Extrawide, опция
7 Автоматично смазване на веригите 

с капацитет за смазочно средство от 
6,30 л, опция

VARIANT.

Патентовано връзване.

Напълно преработената насочваща плоскост се грижи за 
още по-надеждно връзване на балата. По време на 
пресоването плоскостта е отворена, докато връзването 
е затворено. Резултатът е изключително надеждна 
връзвателна система.

Връзване на голяма ширина.

С новия, патентован метод на връзване CLAAS Covered 
връзвате прецизно до ръба на балата, а с CLAAS Covered 
XW дори и още няколко сантиметра около нея. Така 
постигате общо впечатление за красота и 
професионализъм.

360°-ов ротор за ROTO CUT  
и HD ROTO CUT.

360°-овият ротор, създаден за ROTO CUT и HD ROTO 
CUT, осигурява постоянно подобрена форма на балите – 
особено при малък откос.

Избор от четири различни обслужващи 
терминала.

Машината може да се оборудва с четири различни 
обслужващи системи: OPERATOR, COMMUNICATOR II, 
управляваща система S10 и, естествено, EASY on board.

Концепция на задвижване VARIANT.

Чрез уникалната концепция на задвижването, която 
позволява на ротора да изтласква балите, се осигурява 
техния оптимален старт. Така е възможно пресоването на 
повече бали за час и производителността може да се 
повиши при всякакви условия. 

Хидравлично спускащо се режещо дъно 
PRO.

Режещото дъно е оборудвано с предупредителен сигнал 
и автоматично се адаптира към фуражния поток. Ако все 
пак се получи запушване, лесно можете да го отстраните 
от кабината.

Потвърдено официално: предимствата на VARIANT 400. 
Принцип на работа, експлоатация, обслужване, 
поддръжка, безопасност – VARIANT 400 удовлетворява 
всичките критерии за оценка на общото изпитване на 
DLG (Немски селскостопански съюз) за преси за кръгли 
бали.

В детайли това означава:
 − VARIANT 400 обработва без затруднение и силажа
 − VARIANT 400 пресова перфектни бали със стабилна 
форма

 − VARIANT 400 е с по-висока производителност от своя 
предшественик

 − VARIANT 400 работи изключително тихо
 − VARIANT 400 пести гориво
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Тъй като качеството на фуража е един от най-важните 
параметри при отглеждането на животните, сега CLAAS 
предлага и фолиране с ROLLANT 400 UNIWRAP. По този 
начин се постига по добро консервиране на силажа и се 
намаляват загубите на фураж. Благодарение на новата 
система на връзване е необходим само един вид 
опаковъчен материал, което улеснява събирането 
и изхвърлянето на отпадъците.

ROLLANT 455 / 454 RC / UNIWRAP.
ROLLANT 375 RC / UNIWRAP / 374 RC / RF.

Високопроизводителното пресоване без всякакви 
рискове се осигурява от системата ROTO CUT 
с включване на групи ножове (0, 12, 13 или 25 ножа), 
която се управлява удобно и сигурно от кабината.

При серия 400 кожухът на HD валците е значително 
по-дебел – за още по-висока трайност. Те са снабдени 
с активни профилни гънки и така пресоват материала 
дори при влажни условия в здрави бали със стабилна 
кръгла форма.

COMMUNICATOR II.Хидравлично спускащо се режещо дъно 
PRO.

Терминалът COMMUNICATOR притежава 5,7" цветен 
дисплей. Това съответства на стандарта ISO-UT, така че 
съвместимите с ISOBUS уреди удобно да се управляват 
с COMMUNICATOR. Разбира се, могат да се зададат 
функционални клавиши (спомагателни устройства).

Режещото дъно е оборудвано с предупредителен сигнал 
и автоматично се адаптира към фуражния поток. Ако все 
пак се получи запушване, лесно можете да го отстраните 
от кабината.

8 12 сек за предаване на балата (от отварянето 
на задния капак до повторното му затваряне)

9 Скоростно задвижв. на увиващото рамо до 
36 об./мин  

10 67% или 82% предварително пресоване за 
херметично опаковане на балите и намаляване 
разхода на фолио

11 Обемни гуми, 550/60-22,5 или 620/55-26,5 
опционално

1 Подбирач 2,10 м
2 ROLLANT PRO със снижаващо се дъно
3 Отделение за увиване на балите със 

стоманени валци и хидравлична MPS PLUS
4 Управление ISOBUS чрез COMMUNICATOR II
5 Едрогабаритни вериги с дълъг живот   
6 Усилени пресоващи валци
7 Над 30% по-бързо навиване: 23 сек за 

шест слоя фолио

12 НОВО: фолиране

ROLLANT 455 / 454 / 375 / 374

Сламонарязващо устройство за тежки 
условия на работа.

Подсилени валци при ROLLANT 400.

НОВО
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ROLLANT 620 / 350 / 340

3 Серийна система за връзване в мрежа 
4 Кинематика със 17 подсилени валци
5 Лесна настройка на налягането на пресоване
6 Повече място за ролки с мрежа или сезал 
7 Удобна товарна рампа за ролки с мрежа 
8 Серийно смазване на веригите

1 2,10 м подбирач (НОВО: 1,85 м подбирач с 
гребен)

2 Захранващата система се 
предлага оборудвана по-избор с ROTO CUT 
със седем ножа, ROTO FEED 
с транспортиращ ротор или гребен (НОВО) 

Всичко под контрол с CLAAS OPERATOR. Концепцията с фиксирана камера на 
ROLLANT 620.

Практичният и прегледен терминал OPERATOR дава 
възможност за лесно обслужване и контрол от кабината.

Благодарение на 17-те HD валци със значително 
по-дебел кожух, материалът се преработва в здрави бали 
със стабилна форма с размери 1,22 x 1,50 м – по избор 
вързани с мрежа и/или сезал.

ROLLANT 620 R / RF / RC, 350 RF / RC,  
340 R / RF / RC.

Перфектно качество на рязане.Хедерна система ROTO CUT.

Всеки нож е снабден с пружина.Това повишава 
трайността му и осигурява оптимално качество на рязане.

С 14 ножа при ROLLANT 350 RC / 340 или 7 ножа при 
ROLLANT 620 RC, системите за прибиране на реколтата 
са отлично оборудвани за всякаква работа. При това 
скреперът осигурява постоянно почистване на ротора.

Максимална ефективност. Висока плътност на 
пресоване. ROLLANT гарантира отлична надеждност 
и лесно обслужване. С тази серия CLAAS се нарежда 
сред най-успешните производители на преси 
с фиксирана камера.

9 Обслужване с OPERATOR

НОВО
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Машини за прибиране на фуражЗаедно сме силни.  
Прибиране на фуража от CLAAS.

Независимо от големината на предприятието. 
Независимо от предизвикателствата. Независимо къде. С 
машините на CLAAS за прибиране на фураж винаги 
вземате правилното решение.
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НОВО

Новости при прибирането на фураж 2018 г.

LINER 1900 / 1800 TWIN / 1700 TWIN.LINER 320.VOLTO 65 / 55 / 45.CORTO.

С диаметър на ротора от 3,5 м LINER 1800 TWIN запълва 
празнината между предходните модели LINER 1750 и 
1650 TWIN. Сега CLAAS предлага подходящата машина 
за всеки клиент в областта на страничните 
сеносъбирачки.

С работна ширина от 3,2 м LINER 320 допълва 
продуктовата гама на сеносъбирачките в по-ниския 
сегмент.

MAX SPREAD, PERMALINK, CKL и много други 
характеристики, които правят работата с новите модели 
от серията VOLTO още по-ефективна и доставят радост 
на клиента.

CLAAS е специалистът в областта на косачките и лидер в 
иновациите на пазара, когато става въпрос за косачна 
техника. Наред с широката гама дискови косачки DISCO,  
CLAAS предлага общо шест нови модела CORTO с 
доказалата се барабанна техника и иновативни 
характеристики.

Новости при прибирането на фураж 2018 г.

И при машините за прибиране на фураж, произведени в 
завода в Бад Заглау, целта и философията е на клиента 
да се предлага висококачествената техника CLAAS. 
Независимо от размера и оборудването, ключовите 
аргументи и високото качество при работа при всички 
машини са еднакви. 

Всеки може да бъде професионалист.
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Косачки DISCO с големи работни захвати

В зависимост от необходимостта, CLAAS предлага 
различни комфортни варианти. От базовия модел TREND, 
през доказалия се CONTOUR и до модела 
BUSINESS с високотехнологично оборудване.

Работната ширина на прикачната косачка DISCO 9400 C 
DUO с голям работен захват е 9,1 м. Благодарение на 
движението на заден ход, нищо не убягва от погледа Ви. 
Палцовият подготвител се грижи за по-бързо изсушаване 
на фуража.

BUSINESS, CONTOUR или TREND.НОВО: Регулиране според наклона и капак 
на лентата.

DISCO DUO.

Убедителни по цялата си ширина.  
Косачки DISCO с големи работни захвати.

НОВО: DISCO 1100 TREND.  
Защото ефективността е актуална.

С две телескопични стрели с хидравлично управление, в 
зависимост от предната косачка, се достига работна 
ширина до 10,7 м, при това с чист резултат дори при 
завои, благодарение на максималното застъпване от 60 
см. При движение по пътя стрелите се сгъват нагоре. С 
транспортна височина под 4 м и транспортна ширина под 
3 м, DISCO 1100 TREND е много компактна въпреки 
размерите си. Тя убеждава с удобно обслужване и 
невероятна производителност и прави косенето истинско 
изживяване.

Имате избор.

Пет различни серии косачки с големи работни захвати. 
Заедно с DISCO DUO със заден ход, косачката за 
биомаса DISCO AUTOSWATHER с функция за събиране 
на откоса и DISCO BUSINESS с работна хидравлика Load 
Sensing плюс многобройни допълнителни функции, се 
предлагат и моделите DISCO CONTOUR и TREND. Всички 
са оборудвани с ACTIVE FLOAT и други екстри.

Автоматичното регулиране според наклона разпознава 
актуалното положение на машината чрез датчик за ъгъла 
и регулира автоматично, в зависимост от наклона, 
скоростта на лентата и налягането. Капаците на лентата 
намаляват загубите на растителна маса по време на 
косенето и предотвратяват отлагането на замърсявания 
по машината. 

Две нови опции правят работата с доказалата се косачка 
DISCO 9200 C AUTOSWATHER още по-ефективна и 
по-приятна.
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Задни косачки DISCO CONTOUR

ACTIVE FLOAT прехвърля теглото на косачния апарат от 
тревната покривка към трактора. По този начин разходът 
на гориво се намалява и се ограничава съдържанието на 
сурова пепел във фуража (тест Fokus 05/10 на DLG).

Хидравличният щекер KENNFIXX®, уловителите на долния 
водач с разположени на различна височина позиции на 
болтовете и лесно достъпният шарнирен вал с интервал 
за смазване 250 часа намаляват до минимум времето, 
необходимо за монтаж и демонтаж или за ремонтни 
работи.

Икономия на пространство: носещото приспособление се 
предлага с или без ролки. 

Задната косачка DISCO се предлага с работни ширини 
между 2,6 и 3,8 м. При това DISCO 3600 е единственият 
модел на пазара с работна ширина 3,4 м, централно 
окачване и идеално транспортно положение 120°.

Безопасен транспорт.Подредено.Комфортни.Перфектно щадене на почвата.

Косачките със задно навесване  
DISCO CONTOUR.

1 Централно окачване за перфектно 
нагаждане към терена

2 Хидравличен щекер KENNFIXX®

3 Лесен достъп до шарнирния вал  
4 Лесно окачване: гнезда на долния водач 

с различна височина на болтовите позиции

5 Механична защита против потегляне
6 Диск за оформяне на откоса  
7 ACTIVE FLOAT
8 Индикация на височината с добра видимост
9 Двойнодействащ цилиндър с демпфериране 

в края на хода
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Задни косачки със странично окачване DISCO

6 Сгъваеми защитни платна (DISCO 3550)
7 Карданен вал с 250-часов интервал на 

смазване 
8 Опционален подвижен диск за оформяне на 

откоса отвън
9 Опционално изключващо приспособление   
10 В зависимост от модела с или без палцов или 

валцов подготвител
11 Практичен държач за шарнирния вал

1 Косачна греда MAX CUT с бърза смяна на 
ножовете

2 Облекчаване на спиралните пружини 
с преместване без инструменти

3 Гъвкаво задвижване с клиновиден ремък 
с удобен опъвач

4 Механична защита против потегляне    
5 Компактна транспортна позиция (двойно 

предаване)

12 Прогресивно ограничаване в зоната на 
обръщане за моделите без подготвител.

Удобен монтаж и демонтаж. Висока производителност на площ и малък 
разход на гориво.

За по-лесно прикачване, на различни височини са 
поставени болтове за окачване. Паркиращите позиции за 
опорния крак, шарнирния вал и щекерите осигуряват 
повече прегледност.

Задните косачни механизми със странично окачване с 
функционален дизайн са с работна ширина 2,6, 3 или 3,4 
м и, в зависимост от модела, с или без палцови или 
валцови подготвители. Моделите с палцови подготвители 
имат корпуса на серията DISCO CONTOUR за по-добро 
разпределение по ширина.

Задните косачки със странично окачване 
DISCO, вече и с MAX CUT.

Спретнато паркирана.Професионална техника MAX CUT.

Както при косачните механизми DISCO CONTOUR, 
опционално може да се закупи и поставка. По този начин 
ще оползотворите идеално и най-малките ниши 
в стопанството си. Косачният механизъм се закрепва 
сигурно и стабилно към поставката с помощта на болтове 
и опора.

Косачната греда MAX CUT е убедителна с отличното си 
качество на рязане и намалената нужда от поддръжка. 
Благодарение на вълнообразната форма на ваната, 
дисковете могат да се разположат много напред. Така се 
създава възможност за по-голям горен срез, който 
допринася за оптимален резултат. 
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Лента, разположена плътно до косачния апарат: полагане 
на откос с DISCO 3200 TC AUTOSWATHER. Въпреки 
размера си, всички прикачни DISCO са изключително 
маневрени.

Прикачни косачки DISCO

DISCO 3200 TC AUTOSWATHER.

Чрез комбинацията от два цилиндъра с двойно действие, 
косачката се накланя наляво и надясно. Така винаги 
може да се използва нейната цяла ширина. DISCO T 
CONTOUR е с работна ширина 3 или 3,4 м и с валцов или 
палцов подготвител.

Прикачна DISCO с централен теглич.

DISCO 3150 T се предлага с палцови или валцови 
подготвители. Паралелограмното окачване към носещата 
рамка осигурява идеално адаптиране към терена.

Прикачна DISCO със страничен теглич. 

Прикачните косачки на CLAAS впечатляват с 
оптималното си нагаждане към терена при всякакви 
условия. Независимо дали с работна ширина от 3 или 3,4 
м с централен или странично изнесен теглич, с или без 
подготвител, разпределение по ширина или събиране на 
откоса – всички са оборудвани с косачна греда MAX CUT 
и гарантират максимална надеждност.

Производителност на две колела.  
Прикачните косачки DISCO.

 DISCO 3150 TC FLAPGROUPER.

Две допълнителни плоскости зад подготвителя служат за 
оформяне на откосите. Те се накланят от хидравличен 
цилиндър. Така при две преминавания се образува двоен 
откос, широк прибл. 3 м.
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Косачки DISCO с предно навесване

DISCO 3150 F.

Без конкуренция в съотношението цена-качество: DISCO 
3150 F са ефективни и производителни. Компактни 
и монтирани близо до трактора, те идеално се адаптират 
към контура на терена. Опционално се предлага 
и системата за облекчаване ACTIVE FLOAT.

DISCO 3200 F / FC / FRC PROFIL.

С работна ширина от 3 м, DISCO 3200 PROFIL са 
подходящо допълнение към комбинация за косене, задна 
или прикачна косачка.

Максимална ширина.

DISCO 3600 F / FC / FRC PROFIL са особено подходящи 
за трактори с широки гуми на предния мост. А работната 
им ширина от 3,4 м позволява максимално припокриване

Резултатите:

Чистият фураж и запазената тревна покривка, 
намаленият разход на гориво и минималното износване 
на косачната греда, са красноречиви сами по себе си.

ACTIVE FLOAT – регулиране за 
професионалисти.

С опцията ACTIVE FLOAT можете по всяко време от 
шофьорската седалка да адаптирате разтоварването на 
косачния механизъм към моментните условия.

PROFIL – нагаждане към терена.

Косачната греда се води от терена, благодарение на 
кинематиката PROFIL. Така се получава оптимално 
триизмерно адаптиране на косачната греда към контура 
на почвата, независимо от положението на трактора.

Начело. 
Косачки DISCO с предно навесване.
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Задни косачки CORTO

CORTO 220 / 190. Щадяща почвата и с лесна поддръжка.

С косачката CORTO 220 / 190 и нейната работна ширина 
1,85 м или 2,1 м CLAAS предлага и за сегмента на 
малките земеделски производители една силна и 
стабилна барабанна косачка с усъвършенствана техника.

Уникалната по своя размер опорна повърхност на на 
големите барабани щади почвата и намалява натиска 
върху почвата. Сгъваемите защитни платна гарантират 
лесна поддръжка.

Добре отрязано. 
Косачки CORTO със задно навесване.

CORTO 3200 CONTOUR.Гъвкав.

Комбинацията от доказалата се косачна техника на 
барабанните косачки CORTO и иновативните идеи на 
косачките от серията DISCO CONTOUR превръщат тази в 
шедьовър на техниката.

Окачването на агрегата за косене  в центъра на тежестта 
при CORTO 3200 CONTOUR позволява оптимално 
напасване дори и при неравни терени или наклони. 

Барабанни косачки с максимална 
надеждност.

Косачките CORTO са гарант за бързо, надеждно 
и безопасно косене с висока производителност. 
Независимо дали ще изберете машина със задно или 
предно навесване, или прикачна машина – винаги можете 
да разчитате на косачките CORTO.

НОВО
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Косачки CORTO с предно навесванеС пълна мощност напред. 
Косачки CORTO с предно навесване.

Косачките CORTO с предно навесване са със стабилна и 
компактна конструкция и се нагаждат перфектно към 
контурите на терена. Благодарение на гъвкавото 
оформление на откоса и надеждното рязане те са 
правилният избор за много косачни процеси.

Гъвкав.Кинематика PROFIL.За всеки подходящото предложение.Винаги прясно доставено.

Двата модела CORTO 310 F и 285 F могат също да се 
напасват триизмерно към контура на почвата, както и да 
се регулира техния наклон с помощта на въртяща се 
ръчка. А компактната конструкция на F серията я прави 
оптимално пригодена за работата в планински райони и с 
малки трактори.

Косачките PROFIL с предно навесване, благодарение на 
една уникална кинематика и ниско разположен център на 
въртене, се напасват много добре към контурите на 
почвата. В комбинация със системата за 
облекчаване ACTIVE FLOAT постигате максимално 
щадене на почвата и минимално замърсяване на фуража.

Без значение дали се касае за единична машина, в 
комбинация с товарно ремарке или ефективна 
комбинация от машини с предно и задно навесване с 
косачка с широк захват DISCO: косачките CORTO с 
предно навесване са винаги перфектни.

Осигуряване на пресен фураж все още е голям проблем 
за много от млечните животновъдни ферми. С косачките 
CORTO с предно навесване можете перфектно да 
регулирате ширината на откоса спрямо следващата 
машина.

НОВО
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MAX SPREAD за всички. Работна ширина 
от 4,5 до 13 м.

PERMALINK. Без нужда от поддръжка. Странично разпръскване.

Идеално прави линии. Платното осигурява равномерно 
изсъхване на фуража дори и по краищата.

Задвижването, с изключение на шарнирния вал, не се 
нуждае от никаква поддръжка, благодарение на 
комбинацията от предавателна кутия с постоянно 
смазване и съединението PERMALINK.

Концепцията на задвижването PERMALINK осигурява 
постоянно предаване на мощността и не се нуждае от 
поддръжка. Освен това тя дава възможност за огъване 
до 180°.

Разположените под ъгъл от 29,3° разпръскващи 
елементи осигуряват висока производителност, щадящо 
подаване на фуража между роторите и оптимално 
разпръскване. Резултатът е: по-висока производителност 
и по-добро качество на работа.

VOLTOРазстилане на по-широко.
VOLTO.

Целта на VOLTO е да се ограничи до минимум 
времето за сушене и да се гарантира качеството на 
фуража. С програмата за сенообръщачки VOLTO, 
CLAAS предлага модерна техника с работна ширина 
от 4,5 до 13 м в прикачен вариант или за 3-точково 
навесване. Подходящи заради своята 
производителност, качество на работа и удобно 
управление.

НОВО
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Четирироторна сеносъбирачка LINER

4 Лесно прикачване и демонтаж на машината
5 Индикация с добра видимост от седалката на 

водача за максимален ъгъл на завиване
6 Серийно комфортна хидравлика (Load Sensing) 
7 OPERATOR или COMMUNICATOR II за удобно 

обслужване

1 Редуктор без необходимост от поддръжка и 
със смазване за целия срок на 
експлоатация, с дванадесет палцови 
носача

2 Ротор с карданно окачване и 4-колесно 
шаси за перфектно адаптиране към терена

3 Обемни гуми на основната ходова част 

8 Отделно повдигане на ротора и управление 
при обратен завой

9 Работни светлини LED

GRASS CARE. Комфортно управление ISOBUS.

Обемните гуми и контурните ходови части с 4 или 6 
колела щадят почвата и тревната покривка.

Обслужването се извършва чрез терминал, съвместим 
с ISOBUS (напр. COMMUNICATOR II) или чрез OPERATOR.

Откоси в голям формат. 
Четирироторна сеносъбирачка LINER.

Стратегия 18 на 12.Транспортна позиция.

Със стратегията 18 на 12 със сеносъбирачката LINER 
3600 може да се полага окосена трева на откос с обща 
ширина от 18 м. Това използва пълния капацитет на 
сечката и намалява броя на ходовете.

Основното шаси и роторите могат да се снижат от 
кабината, така че транспортната височина да е под 4 м.

С четирироторните сеносъбирачки LINER 4000 и LINER 
3600 тясното място при формирането на откоси е вече 
история. С работна ширина 15 м при LINER 4000 и 12,5 м 
при LINER 3600 само с едно преминаване оформяте 
равномерен централен откос. Неговата форма позволява 
оптимален поток на материала при поемане на фуража от 
следващите машини.
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Сеносъбирачка с полагане на откос в средата LINER

GRASS CARE. Транспортна височина под 4 м.

Карданно окачените ротори дават възможност за 
адаптиране към терена по дължина и напречно на 
посоката на движение – така се щади тревната покривка 
и се предотвратява замърсяването на фуража.

Благодарение на хидравличното снижаване на главната 
ходова част и на роторите, не е необходимо свалянето на 
отделни палцови носачи.

Mаксималната производителност на площ, при това с 
бързо придвижване между блоковете, без въобще да се 
налага да слизате от трактора, е характеристика само на 
сеносъбирачките CLAAS с централно събиране на 
откоса. С работните ширини от 6,2 до 10 м предлагаме 
подходяща машина за всяко изискване.

Чисто загребване. 
Сеносъбирачки LINER с централно събиране.

Обезопасяване на носачите PROFIX.Корпус на отражателя с непрекъснато 
смазване.

Скобите PROFIX позволяват лесна смяна на палцовите 
носачи, чиито много на брой зъбци същевременно 
осигуряват здраво захващане.

3 Транспортна височина под 4 м без сваляне на 
палцовите носачи1 

4 Постоянно смазана и капсулована камбана
5 Чисто загребване чрез шестколесно шаси

1 Обезопасяване на носачите PROFIX
2 250-часов интервал на смазване на 

карданните валове

6 Транспорт до 50 км/ч

Постоянно смазана и капсулована за целия срок на 
експлоатация камбана на сеносъбирачката CLAAS 
и масивният елемент от графитен сферочугун осигуряват 
максимално надеждна експлоатация и здравина. 

1 Освен LINER 3100

НОВО
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Сеносъбирачка с полагане на страничен откос LINER

При почти всички модели за странично събиране 
транспортната височина без сваляне на носачите е под 
4,00 м. При LINER 800 палците се съхраняват удобно на 
машината.

Благодарение на уникалното карданно окачване и 
ходовите части GRASS CARE сеносъбирачката LINER се 
напасва бързо и точно към контура на терена. Дори и на 
наклон или непреодолим терен.

С еднороторните сеносъбирачки LINER 500-370 CLAAS 
се насочва специално към стопанствата, които сами 
организират прибирането на фуража си и често работят 
на малки парцели.

Удобно транспортиране. Стабилен по наклон. Еднороторна сеносъбирачка.

Перфектен размер на откоса. 
LINER за странично събиране.

В зависимост от добива на фураж или от следващата 
машина, както и за полагане на откоси за изсушаване, 
при някои модели с функцията TWIN имате възможност 
да правите два по-тесни или един по-широк откос.

Функция TWIN.

Сеносъбирачките с полагане на страничен откос LINER 
са ефективни и гъвкави. Преди всичко при интензивно 
използване на пасбищата фуражът може да се полага на 
един откос по избор с различни работни ширини. CLAAS 
предлага общо осем моделя с работни ширини от 3,5 м 
до 8,05 м.

Иновативното карданно окачване.

Новаторското окачване на роторите чрез стабилен 
сферичен накрайник осигурява голяма степен на 
отклоняване и същевременна стабилност. Свободата на 
движение, възникваща по този начин, дава възможност 
за триизмерно адаптиране към терена, независимо от 
основното шаси и от движенията на рамката. Тревната 
покривка се запазва, а фуражът остава чист.

НОВО
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CARGOS 9600–9400

Товарен обем. Модулна двойна или тройна ос.

Стабилната сеносъбирачка CARGOS 9000 се предлага с 
максимален товарен обем от 50, 44 или 38 м3.

CARGOS 9000 може при необходимост да се оборудва 
с параболично или хидравлично окачване и по избор 
с водимо или електронно-хидравлично принудително 
управление.

За всички сезони. 
CARGOS 9000.

Само CLAAS може да предложи това.

Специалният двоен нож в мощния агрегат за товарене и 
нарязване, снижаващото се скреперно дъно, модулно 
конструираната ходова част с функция "кучешки ход" и 
още много особености превръщат CARGOS в това, което 
се нарича ненадминат майстор в своя бранш. Независимо 
дали се използва като товарно ремарке за трева или 
слама или като транспортно ремарке за ситно нарязана 
царевица, биомаса или стърготини – CARGOS се 
използва целогодишно.

EFFICIENT FEEDING SYSTEM (EFS).

Щадяща фуража, с лек ход и ефективна: EFS със 
снижено на 500 мм стържещо дъно за подобрен поток на 
материала предлага още повече капацитет за товарене 
при по-малко необходима мощност.

Двойно се реже по-добре.

Ножовете с двойно агресивно острие могат лесно да се 
обръщат. По този начин времето за престой на полето 
се съкращава.
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CARGOS 8500–8300Определя стандарти.
CARGOS 8000.

6 Удобно обслужване чрез OPERATOR или 
COMMUNICATOR II   

7 Индикация на товарното тегло
8 CLAAS TELEMATICS
9 Модулна концепция на осовата преграда
10 Носач на ножовете със стабилни двойни 

остриета
11 Разширяем товаро-режещ агрегат

1 Мощен носач със стабилна концепция на 
рамата и конична конструкция

2 Мощен модул с дозиращи валци, 
разглобяващ се бързо и удобно

3 Работни светлини LED   
4 Гуми по избор 22,5" или 26,5"
5 Строен теглич с широко гнездо за макс. 

маневреност и стабилност

Много пространство.Мощни.

Хидравлично изтеглящите се носачи на ножовете 
и накланящото се на 90° стържещо дъно осигуряват 
удобна смяна на ножовете.

В кожуха на ротора винаги има по три роторни сегмента, 
свързани помежду си чрез завинтване. Така, в случай на 
повреда, трябва да се смени само повреденият сегмент.

CARGOS се предлага с товарен обем 41,  
35,5 и 30 м3.

Постоянно наточени.

Благодарение на винаги правилния ъгъл на заточване, 
назъбеният ръб се запазва и експлоатационният живот 
на Вашите ножове се удължава. Острието е значително 
по-дълготрайно от това при ножовете, наточени по 
обичайния начин.

AQUA NON STOP COMFORT.

С новия AQUA NON STOP COMFORT наточвате чрез 
влажен метод изключително ефективно и с дълготраен 
ефект всички ножове, предлагащи се в търговската 
мрежа.
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CARGOS 760–740

CARGOS 700 Komfort с работната хидравлика Load 
Sensing е съвместим с ISOBUS и опционално може да се 
оборудва с допълнителни устройства като напр. 
управление на осветлението, индикация на теглото 
и електронно-хидравлично принудително управление.

CARGOS 700 Komfort.

Двустранното задвижване на стържещото дъно, 
уникалната ходова част на CLAAS или предлаганото като 
опция електронно-хидравлично принудително управление 
са възприети от комбинираното ремарке CARGOS, 
заедно с други компоненти.

Характеристики на CARGOS.

Транспортното ремарке CARGOS 700.

CARGOS 700 се предлага с товарен обем 48,5, 42,5 или 
36,5 м3. Предлаганите като опция приставки за 
бордовата стена повишават капацитета чрез висока 
надстройка от 20-30 см с до 2,5 тм³. Като опция за 
всички модели се предлага висококачествено покривало 
на товарния отсек.

CLAAS е единственият производител, предлагащ 
едновременно всички продукти за веригата на 
раздробяване, включително и обслужващ терминал, 
и различни електронни решения за ефективно 
използване на целия машинен парк.

Товарен обем.Всичко от един производител.
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QUANTUMНапълно натоварени. 
QUANTUM.

Стабилна конструкция.

QUANTUM е конструиран за тежка, продължителна 
работа. В такива случаи е важна солидната конструкция. 
За това се грижи големият надлъжен носач, върху който 
са разположени масивни ребра. Така и максималните 
моменти на огъване се обхващат по всяко време.

Сигурни.

За сигурността и комфорта както при товарене, така и 
при транспорт, се грижат двойните оси на BPW. 
В зависимост от модела, те дават възможност за голям 
полезен товар от 11–20 т.

Висока ефективност.

С диаметър от 860 мм, роторът придвижва материала 
към товарния отсек, като равномерно използва 
мощността. 

Равномерно разтоварване.

Използването на дозиращите валци дава възможност за 
равномерно полагане на реколтата в силоза. Това 
значително намалява усилието за нейното разпределяне 
там. 

Подаване без запушване.

Запушванията в товарния агрегат могат да се 
отстраняват удобно от шофьорската седалка. За целта 
разширявате транспортния канал хидравлично с 80 мм.

Обслужване.

При QUANTUM 5700–4700 всички функции се изпълняват 
чрез COMMUNICATOR II. При QUANTUM 3800–3500 
обслужването се извършва чрез CLAAS CONTROL 
TERMINAL.
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За свързването в мрежа на отделните компоненти 
и системи на Ваше разположение са нашите 
EASY специалисти. Те ще Ви помогнат да 
интегрирате Вашата машина CLAAS в системния 
ландшафт и да я подготвите за Вашите инвентари, 
системи за управление и структурата за управление на 
данните. Ще Ви съдействат да установите, че 
машините CLAAS надеждно изпращат и получават данни, 
по всяко време и на всяко място. Защитени са от достъп 
на трети лица - комфортно и надеждно решение за Вас 
и лицата във Вашето предприятие. Затова казваме „EASY 
– get connected“.

Данни се генерират на много места. Независимо дали 
става въпрос за GPS координати, работни състояния на 
агрегати и модули, известия за поръчки или 
измерени резултати от датчиците – използвайте тези 
данни във Ваша полза и се възползвайте от тяхното 
обединяване и оценка. В „Управлението на 
предприятието и данните“ са събрани всички резултати, 
тук се обработват и обобщават с цел общия ясен преглед 
на разходите и приходите.

С 365FarmNet – безплатната картотека на парцелите, 
управлявате, независимо от производителя 
и земеделския клон, цялото си земеделското стопанство 
– от вкъщи и когато сте на път. От планиране на 
посевните култури до реколтата, от полето до фермата, 
от документацията до производствения анализ – цялата 
тази информация събрана само в една програма.

Опитът не може да бъде заменен с нищо друго – само 
благодарение на него можете да реагирате бързо 
и адекватно на променящите се условия. За да се получи 
качествена работа, трябва да бъдат взети много 
решения, независимо от наличието на мокри участъци 
в почвата, трудните терени или променящите се степени 
на влажност на събрания материал. В разработването на 
нашата система за подпомагане на водача сме обединили 
опита на хиляди клиенти на CLAAS, тъй като не всичко 
може да бъде изчислено по научен път, а има нужда от 
реалистичната основа на практиката.

Компетентност в електроникатаНашата компетентност в електрониката.  
Още днес трябва да мислим за утрешния ден.

Система за подпомагане на 
водача.

Управление на предприятието 
и данните.

EASY. Get connected.

Три основни елемента, които значително 
ще улеснят Вашата работа.

Няма да ви казваме, че ресурсите стават все по-оскъдни, 
пълният набор от законови изисквания се увеличава 
и конкурентният натиск на пазара се покачва. По-добре 
да Ви кажем как бихме могли да улесним работата Ви и 
Вие да извлечете максимална полза. За да не загубите 
с времето общ поглед върху Farming 4.0 и вездесъщата 
сила на дигитализацията, ние разделихме нашата 
компетентност в този сектор в три ясно дефинирани 
сфери.
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CLAAS създаде с Fleet View приложение, което дава 
възможност машините, извозващи прибраната реколта, 
да се координират така, че използваните зърнокомбайни 
да работят без принудителен престой. Приложението 
информира всеки водач в логистичната верига за 
позициите и напълването на бункерите за зърно на 
всички машини от машинния парк.

С TONI събирате не само всички данни, свързани 
с трактора, но и получавате всички машинни данни на 
инвентара. Тази техника не се ограничава само до 
машините на CLAAS – инвентарът от други 
производители също се подготвя за работа с TONI.

Автоматичната документация е разширение на функциите 
на TELEMATICS. Без намесата на водача тя предава 
работните данни, свързани с отделното поле, към 
сървър, където могат да се интерпретират за 
по-нататъшна обработка. Всички данни, свързани 
с машината, могат да се експортират във формат IsoXML.

Fleet View.TELEMATICS ON IMPLEMENT (TONI).Автоматична документация.

TELEMATICS.

TELEMATICS се отличава с прегледен дизайн 
и интуитивно обслужване. Всички данни на машината са 
винаги пред погледа Ви. Допълнително можете да 
избирате между различни пакети (basic, advanced 
и professional), така че TELEMATICS да се разширява 
според потребностите Ви.

За да можете да използвате TELEMATICS и в движение, 
CLAAS предлага приложение за смартфон за 
операционните системи iOS и Android. 

Управление на предприятието и даннитеTELEMATICS.

ISOBUS

CLAAS TELEMATICS
Уебсървър

Картиране на добива.

С помощта на данните от управлението на задачите, 
с Вашия LEXION или JAGUAR сте в състояние да 
направите картиране на добива. Сензорите в машината 
измерват добива и влажността на зърното. Едновременно 
CEBIS допълва географските координати с помощта на 
GPS сателита.
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CROP SENSOR. AUTO MODE.

В режим AUTO, CROP SENSOR изцяло замества водача 
при калибрирането. Той автоматично изчислява средната 
стойност на материала и оптималния диапазон за 
регулиране при всички култури и мерки. Водачът само 
трябва да определи средното количество за прилагане 
и диапазон за регулиране. 

Чрез CROP SENSOR на Ваше разположение е инструмент 
за разпръскване на азотни торове, регулатори на 
растежа или средства за растителна защита при 
различни култури. Оптималното снабдяване с азот 
значително влияе на добива и качеството. Разпръсква се 
само необходимото количество и се щадят ресурсите.

Система за подпомагане на водача.

Успешното земеделие зависи винаги от добрата 
организация и управление. Тук важи принципът да се 
извлече възможно най-доброто във всички сфери, да се 
оптимизират процесите и да се използват по-добре 
ресурсите. Под името AGROCOM CLAAS предлага 
интелигентен софтуер, който да Ви помогне при 
изпълнението на тази задача.

PRECISION FARMING.



148 149

Система за подпомагане на водача.

Терминалът COMMUNICATOR притежава 5,7" цветен 
дисплей. Това съответства на стандарта ISO-UT, така че 
съвместимите с ISOBUS уреди удобно да се управляват 
с COMMUNICATOR. Разбира се, могат да се зададат 
функционални клавиши (спомагателни устройства).

Терминалът S10 предлага широк набор от функции, 
който повишава комфорта в кабината, напр. GPS 
управление и образ от камерата. S10 вече е и напълно 
съвместим с ISOBUS. ISO UT служи за обслужване на 
прикачения инвентар, ISO TC-BAS и ISO TC-GEO поемат 
управлението на задачите, а ISO SC отговаря за 
включването и изключването на секции (Section Control).

Функции ISOBUS.

Управлявайте своя прикачен инвентар ISOBUS чрез 
терминала S10. Това вече е възможно с новите ISOBUS 
функции на S10. Един терминал, различни възможности 
за употреба.

COMMUNICATOR. Терминал S10.

Обслужващ терминал ISOBUS.

С приложението EASY on board всички приставки, 
съвместими с ISOBUS, могат да се управляват от таблет 
(iPad 4). Допълнително могат да бъдат зададени още 
функционални клавиши (спомагателни устройства), както 
във всеки друг ISOBUS терминал. Обслужването на 
таблета е не само удобно, но и надеждно. 
Предоставеният USB интерфейс дава възможност за 
бързо и сигурно електрозахранване на таблета за 
по-продължителна работа. Чрез обслужването с таблет 
се повишава прегледността в кабината. 

Приложение EASY on board.
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GPS PILOT с терминал S10. TURN IN.GPS PILOT FLEX. AUTO TURN.

Функцията AUTO TURN дава възможност за автоматично 
завиване на бразда. По-бързо попадате в избраната 
колея, избягвате застъпвания и можете изцяло да се 
концентрирате върху настройките на уредите. 
С виртуалната траектория на завоя при S10, AUTO TURN 
става дори още по-удобна.

Функцията TURN IN облекчава насочването на машината 
при завой на бразда. Тя бързо обхваща правилната 
водеща линия и насочва в новата линия по-прецизно, 
отколкото това би било възможно чрез ръчно 
управление. TURN IN дава възможност за активиране на 
системата за управление още при ъгъл от 120° спрямо 
водещата линия и посоката на движение.

Автоматичният волан GPS PILOT FLEX може лесно да се 
разменя между различните машини. По време на жътва 
той може да се използва при зърнокомбайн или 
силажокомбайн, а след това да се използва при трактор. 
По-старите машини на CLAAS или на други 
производители също могат да се оборудват с GPS PILOT 
FLEX.

GPS PILOT надеждно води машината по паралелни прави 
линии, използвайки сателитен сигнал. Системата 
гарантира ползването на цялата работна ширина 
и намалява застъпването. Така се постига по-високо 
качество на работа при намалено експлоатационно 
време, независимо от метеорологичните условия 
и осветлението. GPS PILOT се управлява чрез терминала 
S10 и терминала S7.

Система за подпомагане на водача.

Дори добър водач не винаги може да държи всичко под 
око. За управление, измерване, наблюдение 
и ориентиране разполагаме с подходящите системи. Там, 
където са необходими: направо на полето.

Системи за управление.
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ICT

Система за подпомагане на водача.

За да се подобрят ефективността и качеството на работа 
на пресата, скоростта и натоварването на подбирача се 
контролират постоянно от CRUISE PILOT чрез ICT. 
Скоростта на движение на трактора се адаптира 
автоматично с помощта на тази информация.

Благодарение на ICT, QUADRANT 3400 и AXION са 
координиран екип. Ако при QUADRANT 3400 бъде 
отчетено претоварване, функцията AUTO STOP 
автоматично изключва силоотводния вал чрез ICT 
и тракторът спира.

С концепцията ICT, CLAAS оптимизира мощността на 
комбинациите от трактор и машина. Работните параметри 
на приставката управляват трактора. Така пресата 
непрекъснато е в режим на оптимизиране, а по този 
начин се гарантират отлични резултати при всякакви 
условия.

Максимална мощност. Отличен екип.

Implement Controls Tractor (ICT).

Ако въпреки ICT CRUISE PILOT се стигне до запушване на 
агрегата при CARGOS, ICT AUTO STOP се грижи за 
автоматичното отстраняване на запушванията и за 
щаденето на свързването на силоотводния вал. Тази 
функция повишава комфорта на обслужване за водача, 
тъй като необходимите досега стъпки на обслужване 
отпадат и системата автоматично започва да отстранява 
запушванията в зоната на агрегата.

ICT CRUISE PILOT автоматично регулира скоростта на 
трактора в зависимост от мощността на CARGOS. 
Повишеният комфорт на обслужване облекчава водача. 
Същевременно мощността на CARGOS се оползотворява 
изцяло, тъй като чрез натоварването на агрегата се 
избягва престоят.

Максимален комфорт.Максимална скорост.
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Нарастващо многообразие.

Соргото, широко разпространено в Италия, Африка 
и САЩ, все по-често се използва като суровина за 
биогаз. Така е и със силажа от цели растения, като 
зелена и зряла ръж, енергийни треви и пшеница. Това 
изисква многостранни и рентабилни възможности за 
използване на машините за прибиране на реколтата.

Производство на газ, изгаряне, ферментиране. Наред 
с първостепенната задача за репродукция на хумуса, 
възможностите за рециклиране на отпадъчните вещества 
в селското стопанство, като например сламата, са 
разнообразни. Затова все по-важни стават ефективните 
и производителни технологии за прибиране на реколтата, 
откриващи този потенциал.

Суровина с потенциал.

XERION отговаря на разнообразните изисквания – 
целогодишно. За това се грижат четири еднакви по 
големина колела, постоянно задвижване 4х4, три 
съединителни повърхности за оборудване, безстепенна 
предавателна кутия за теглещи и транспортни дейности 
и въртяща кабина, осигуряваща не само пълен комфорт, 
но и отлична видимост.

Мискантус е все по-популярен като гориво, материал за 
застилане при отглеждане на птици или коне, както 
и като строителен материал, а през зимата е убежище на 
дивите животни. Жъне се рано напролет, малко преди 
поникването на новите стръкове, и по този начин се 
превръща във възможност за целогодишно използване 
на самоходния силажокомбайн.

Специални приложения.Многостранно приложими.

Събирате нещо повече от енергия. Биомаса

Наред със стандартните растения като царевица, трева 
и зелена ръж, все повече алтернативи привличат 
внимание, като сред тях са сорго, мискантус, енергийни 
треви. Това нарастващо разнообразие на полето изисква 
и ефективни машини и приставки за прибиране на 
реколтата. Затова CLAAS работи в тясно сътрудничество 
с фермерите, за да е възможно в бъдеще да се 
отглеждат и събират растения, които щадят ресурсите 
и по-добре покриват нуждите от храна, фураж и енергия.
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Технически данни на трактори

●  Серийно производство      ○  Опция      □  Предлага се      –  Не се предлага

Оборудването може да варира в отделните държави. Определяща е валидната ценова листа.
За повече информация се обърнете към Вашия дилър на CLAAS или проверете в Интернет на claas.com

1 Съгл. ISO TR 14396
2 Данните за мощността са определящи за регистрацията. Мощността съгласно 97/68 ЕО е в съответствие с 2000/25/ЕО.
3 Въртящ момент и максимална мощност с CPM (CLAAS POWER MANAGEMENT)

AXION 870 850 840 830 810 800
Двигател FPT FPT FPT FPT FPT FPT
Брой цилиндри/всмукване 6 / TI 6 / TI 6 / TI 6 / TI 6 / TI 6 / TI
Работен обем см3 6728 6728 6728 6728 6728 6728
Номинални обороти об./мин 2150 2150 2150 2150 2150 2150
Мощност при номинални обороти (ECE R 120)1 кВт/к.с. 205/2803 184/250 176/240 165/225 151/205 142/194
Максимална мощност (ECE R 120)1 кВт/к.с. 217/2953 194/264 184/250 173/235 158/215 150/205
Хомологационно число (97/68 EO)2
(CMATIC / HEXASHIFT)

кВт 209 / – 192 / 186 – / 179 176 / 168 168 / 153 142

Макс. въртящ момент (ECE R 120)1 Nm 1276 1132 1071 1016 941 896
Скоростна кутия CMATIC HEXASHIFT / 

CMATIC
HEXASHIFT HEXASHIFT / 

CMATIC
HEXASHIFT / 
CMATIC

HEXASHIFT

Брой предавки V / R (HEXASHIFT / CMATIC) безстепенно 24 / 24 / 
безстепенно

24 / 24 24 / 24 / 
безстепенно

24 / 24 / 
безстепенно

24 / 24

Предавки под товар (HEXASHIFT / CMATIC) – 6/– 6 6/– 6/– 6
Макс. скорост км/ч 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40
Скорост на силоотводния вал об./мин 540/540E/

1000/1000E
540/540E/
1000/1000E

540/540E/
1000/1000E

540/540E/
1000/1000E

540/540E/
1000/1000E

540/540E/
1000/1000E

Макс. дебит при номинални обороти л/мин 150 150 150 150 150 150
Брой управляващи клапани за хидравликата 3–7 3–7 3–7 3–7 3–7 3–7
Макс. подемна сила задна нав. система кг 10200 10200 9700 9700 9500 9500
Окачване на кабината ● ● ● ● ● ●
Обща дължина мм 5262 5262 5262 5262 5212 5212
Обща височина мм 3215 3215 3215 3215 3215 3215
Междуосово разстояние мм 2980 2980 2980 2980 2980 2980
Радиус на завиване м 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31
Собствено тегло кг 9050 8700 8500 8400 8300 8300

XERION 5000 TRAC / TRAC VC 4500 TRAC / TRAC VC 4000 TRAC / TRAC VC / 
SADDLE TRAC

Двигател Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz 
Брой цилиндри/всмукване 6 / TI 6 / TI 6 / TI 
Работен обем см3 12800 12800 10600
Номинални обороти об./мин 1900 1900 1900
Мощност при номинални обороти (ECE R 120)1 кВт/к.с. 382/520 352/479 308/419
Максимална мощност (ECE R 120)1 кВт/к.с. 390/530 360/490 320/435
Хомологационно число (97/68 EO)2 кВт 382 352 308
Макс. въртящ момент (ECE R 120)1 Nm 2450 2300 2100
Скоростна кутия CMATIC CMATIC CMATIC
Брой предавки (V / R) безстепенно безстепенно безстепенно
Макс. скорост км/ч 50/40 50/40 50/40
Скорост на силоотводния вал об./мин 1000 1000 1000
Автоматика на силоотводния вал ● ● ● 
Макс. дебит при номинални обороти л/мин 195 195 195
Брой управляващи клапани за хидравликата 3–10 3–10 3–10
Макс. подемна сила задна нав. система кг 13600 13600 13600
Окачване на кабината мех. или полуактивно мех. или полуактивно мех. или полуактивно
Обща дължина мм 7593 7593 7593
Обща височина мм 3900 3900 3900
Междуосово разстояние мм 3600 3600 3600
Радиус на завиване м 7,50 7,50 7,50
Собствено тегло кг 17450 17450 17200

AXION 960 950 940 930 920
Двигател FPT FPT FPT FPT FPT
Брой цилиндри 6 6 6 6 6
Работен обем см3 8710 8710 8710 8710 8710
Номинална мощност (ECE R 120)1 кВт/к.с. 323/440 298/405 280/380 257/350 235/320
Максимална мощност (ECE R 120)1 кВт/к.с. 327/445 301/410 283/385 261/355 239/325
Обороти при макс. мощност об./мин 1800 1800 1800 1800 1800
Хомологационно число за моделите CMATIC (97/68/EG)2 кВт 330 308 290 265 240
Макс. въртящ момент Nm 1860 1820 1770 1695 1600
Скоростна кутия CMATIC CMATIC CMATIC CMATIC CMATIC
Брой предавки (V / R) безстепенно безстепенно безстепенно безстепенно безстепенно
Макс. скорост км/ч 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40
Скорост на силоотводния вал об./мин 540/540E/

1000/1000E
540/540E/
1000/1000E

540/540E/
1000/1000E

540/540E/
1000/1000E

540/540E/
1000/1000E

Макс. дебит при номинални обороти л/мин 220 220 220 220 220
Брой управляващи клапани за хидравликата 3–8 3–8 3–8 3–8 3–8
Макс. подемна сила задна нав. система кг 11250 11250 11250 10950 10950
Окачване на кабината ● ● ● ● ●
Височина от средата на задния мост до тавана на кабина мм 2427 2427 2427 2427 2427
Дължина (преден подемник сгънат, долни рамена отзад 
категория 4)

мм 5744 5744 5744 5744 5744

Междуосово разстояние мм 3150 3150 3150 3150 3150
Оптимален радиус на завиване м 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96
Маса кг 13000-13900 13000-13900 13000-13900 12500-13500 12500-13500
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Технически данни на трактори

●  Серийно производство      ○  Опция      □  Предлага се      –  Не се предлага

Оборудването може да варира в отделните държави. Определяща е валидната ценова листа.
За повече информация се обърнете към Вашия дилър на CLAAS или проверете в Интернет на claas.com

1 Съгл. ISO TR 14396 
2 Данните за мощността са определящи при регистрация 
3 Мощност, вкл. 11 к.с. усилване на мощността

ELIOS 240 230 220 210
Двигател FPT FPT FPT FPT
Брой цилиндри/всмукване 4 / TI 4 / TI 4 / TI 4 / TI
Работен обем см3 3400 3400 3400 3400
Номинални обороти об./мин 2300 2300 2300 2300
Мощност при номинални обороти (ECE R 120)1 кВт/к.с. 72/98 67/91 61/83 55/75
Максимална мощност (ECE R 120)1 кВт/к.с. 76/1033 68/92 62/85 55/75
Хомологационно число (97/68 EO)2 кВт 72 67 61 55
Макс. въртящ момент (ECE R 120)1 Nm 406 366 334 309
Скоростна кутия TWINSHIFT TWINSHIFT TWINSHIFT TWINSHIFT
Брой предавки V / R 24 / 24 24 / 24 24 / 24 24 / 24
Предавки под товар 2 2 2 2
Макс. скорост км/ч 40 40 40 40
Скорост на силоотводния вал об./мин 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000
Макс. дебит при номинални обороти л/мин 85 85 85 85
Брой управляващи клапани за хидравликата 2–4 2–4 2–4 2–4
Макс. подемна сила задна нав. система кг 3240 3240 3240 3240
Обща дължина мм 3815 3815 3815 3815
Мин. обща височина с кабината мм 2434 2434 2434 2434
Междуосово разстояние мм 2156 2156 2156 2156
Радиус на завиване м 3,47 3,47 3,47 3,47
Собствено тегло кг 3310 3310 3310 3310

ATOS 350 340 330 240 230 220
Двигател Farmotion Farmotion Farmotion Farmotion Farmotion Farmotion
Брой цилиндри/всмукване 4 / TI 4 / TI 4 / TI 3 / TI 3 / TI 3 / TI
Работен обем см3 3849 3849 3849 2887 2887 2887
Номинални обороти об./мин 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Мощност при номинални обороти (ECE R 120)1 кВт/к.с. 76/103 72/97 62/84 67/92 62/84 55/76
Максимална мощност (ECE R 120)1 кВт/к.с. 81/109 76/102 66/88 72/97 66/88 55/76
Хомологационно число (97/68 EO)2 кВт 76 72 62 67 62 55
Макс. въртящ момент (ECE R 120)1 Nm 436 408 354 369 354 342
Скоростна кутия TWINSHIFT / 

TRISHIFT
TWINSHIFT / 
TRISHIFT

TWINSHIFT / 
TRISHIFT

TWINSHIFT / 
TRISHIFT

TWINSHIFT / 
TRISHIFT

TWINSHIFT / 
TRISHIFT

Макс. брой предавки V / R 60 / 60 60 / 60 60 / 60 30 / 30 30 / 30 30 / 30
Предавки под товар 2–3 2–3 2–3 2–3 2–3 2–3
Макс. скорост км/ч 40 40 40 40 40 40
Скорост на силоотводния вал об./мин 540/540E/

1000/1000E
540/540E/
1000/1000E

540/540E/
1000/1000E

540/540E/
1000/1000E

540/540E/
1000/1000E

540/540E/
1000/1000E

Макс. дебит при номинални обороти л/мин 60 ECO 60 ECO 60 ECO 60 ECO 60 ECO 60 ECO
Брой управляващи клапани за хидравликата 1–4 1–4 1–4 1–4 1–4 1–4
Макс. подемна сила задна нав. система кг 4900 4900 4900 4530 4530 4530
Обща дължина мм 4275 4275 4275 4120 4120 4120
Обща височина мм 2710 2710 2710 2626 2626 2626
Междуосово разстояние мм 2400 2400 2400 2300 2300 2300
Радиус на завиване м 4,20 4,20 4,20 3,70 3,70 3,70
Собствено тегло кг 4500 4500 4150 3930 3930 3740

ARION 460 450 440 430 420 410
Двигател FPT FPT FPT FPT FPT FPT
Брой цилиндри/всмукване 4 / TI 4 / TI 4 / TI 4 / TI 4 / TI 4 / TI
Работен обем см3 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Номинални обороти об./мин 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Мощност при номинални обороти (ECE R 120)1 кВт/к.с. 99/135 92/125 85/115 77/105 70/95 63/85
Максимална мощност (ECE R 120)1 кВт/к.с. 104/140 97/130 90/120 82/110 75/100 67/90
Хомологационно число (97/68 EO)2 кВт 102 93 86 80 72 66
Макс. въртящ момент (ECE R 120)1 Nm 570 550 520 480 435 405
Скоростна кутия QUADRISHIFT / 

HEXASHIFT
QUADRISHIFT / 
HEXASHIFT

QUADRISHIFT / 
HEXASHIFT

QUADRISHIFT / 
HEXASHIFT

QUADRISHIFT QUADRISHIFT

Брой предавки V / R QUADRISHIFT (HEXASHIFT) 16 / 16 
(24 / 24)

16 / 16 
(24 / 24)

16 / 16 
(24 / 24)

16 / 16 
(24 / 24)

16 / 16 16 / 16

Предавки под товар QUADRISHIFT (HEXASHIFT) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 4
Макс. скорост км/ч 40 40 40 40 40 40
Скорост на силоотводния вал об./мин 540/540E/

1000
540/540E/
1000

540/540E/
1000

540/540E/
1000

540/540E/
1000

540/540E/
1000

Автоматика на силоотводния вал ○ ○ ○ ○ ○ ○
Макс. дебит при номинални обороти л/мин 110 110 110 110 110 110
Брой управляващи клапани за хидравликата 2–6 2–6 2–6 2–6 2–6 2–6
Макс. подемна сила задна нав. система кг 5750 5750 5750 5750 4500 4500
Обща дължина мм 4444 4444 4444 4444 4372 4372
Мин. обща височина мм 2765 2765 2765 2765 2470 2470
Междуосово разстояние мм 2525 2525 2525 2525 2490 2490
Радиус на завиване м 4,90 4,90 4,50 4,50 4,40 4,40
Собствено тегло кг 5100 5100 5000 5000 4800 4700

ARION 660 650 630 610 550 530 510
Двигател DPS DPS DPS DPS DPS DPS DPS
Брой цилиндри 6 6 6 6 4 4 4
Работен обем см3 6788 6788 6788 6788 4525 4525 4525
Номинална мощност (ECE R 120)1 кВт/к.с. 129/175 129/175 114/155 99/135 114/155 99/135 85/115
Максимална мощност (ECE R 120)1 кВт/к.с. 136/185 136/185 121/165 107/145 121/165 107/145 92/125
Макс. мощност с CPM (ECE R 120)1 кВт/к.с. 151/205 – – – – – –
Обороти при макс. мощност об./мин 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2100
Стойност на хомологация за моделите CMATIC2 кВт 139 128 115 102 117 106 92
Стойност на хомологация за моделите HEXASHIFT2 кВт – 139 115 102 117 106 92
Макс. въртящ момент (ECE R 120)1 Nm 833 

(с CPM)
754 703 640 660 612 562

Скоростна кутия CMATIC HEXASHIFT / 
CMATIC

HEXASHIFT / 
CMATIC

HEXASHIFT / 
CMATIC

HEXASHIFT / 
CMATIC

HEXASHIFT / 
CMATIC

HEXASHIFT / 
CMATIC

Брой предавки V / R (HEXASHIFT / CMATIC) безстепенно 24 /  
24 / безстепенно

24 /  
24 / безстепенно

24 /  
24 / безстепенно

24 /  
24 / безстепенно

24 /  
24 / безстепенно

24 /  
24 / безстепенно

Предавки под товар (HEXASHIFT / CMATIC) – 6/– 6/– 6/– 6/– 6/– 6/–
Макс. скорост км/ч 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40
Скорост на силоотводния вал об./мин 540/540E/

1000/1000E
540/540E/
1000/1000E

540/540E/
1000/1000E

540/540E/
1000/1000E

540/540E/
1000/1000E

540/540E/
1000/1000E

540/540E/
1000/1000E

Макс. дебит при номинални обороти л/мин 150 150 150 150 150 150 150
Брой управляващи клапани за хидравликата 2–6 2–6 2–6 2–6 2–6 2–6 2–6
Макс. подемна сила при свързващите точки кг 8000 8000 8000 7500 8000 7500 7500
Обща височина мм 3050 3050 3050 3050 3000 3000 3000
Междуосово разстояние мм 2820 2820 2820 2820 2564 2564 2564
Дължина (от преден носач на тежести до долни 
рамена отзад)

мм 4818 4818 4764 4759 4508 4503 4443

Оптимален радиус на завиване м 5,50 5,50 5,50 5,50 5,35 4,95 4,95
Маса кг 7860-8335 6980-7830 6740-7600 6530-7470 6410-7260 6000-6940 5950-6890
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Технически данни на трактори

●  Серийно производство      ○  Опция      □  Предлага се      –  Не се предлага

Оборудването може да варира в отделните държави. Определяща е валидната ценова листа.
За повече информация се обърнете към Вашия дилър на CLAAS или проверете в Интернет на claas.com

NEXOS 250 F 240 F 230 F 220 F 210 F
Двигател FPT FPT FPT FPT FPT
Брой цилиндри/всмукване 4 / TI 4 / TI 4 / TI 4 / TI 4 / TI
Работен обем см3 3400 3400 3400 3400 3400
Максимална мощност (ECE R 120)1 кВт/к.с. 82/1123 76/103 68/92 62/85 55/75
Хомологационно число (97/68 EO)2 кВт 76 72 67 61 55
Макс. въртящ момент (ECE R 120)1 Nm 440 406 366 334 309
Скоростна кутия TWINSHIFT TWINSHIFT TWINSHIFT TWINSHIFT TWINSHIFT
Брой предавки (V / R) 24 / 24 24 / 24 24 / 24 24 / 24 24 / 24
Предавки под товар 2 2 2 2 2
Макс. скорост км/ч 40 40 40 40 40
Скорост на силоотводния вал об./мин 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000
силоотв. вал, регулиран от скоростта на 
движение

○ ○ ○ ○ ○

Макс. дебит при номинални обороти л/мин 87 87 87 87 87
Брой управляващи клапани за хидравликата 2–4 2–4 2–4 2–4 2–4
Макс. подемна сила задна нав. система кг 3110 3110 3110 3110 3110
Обща дължина мм 3977 3977 3977 3977 3977
Обща височина мм 2455 2455 2455 2455 2455
Междуосово разстояние мм 2124 2124 2124 2124 2124
Радиус на завиване м 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60
Нетно тегло на кабината кг 3110 3110 3110 3110 3110
Мин. външна ширина мм 1450 1450 1450 1450 1450

NEXOS 250 VL 240 VL 230 VL 220 VL 210 VL
Двигател FPT FPT FPT FPT FPT
Брой цилиндри/всмукване 4 / TI 4 / TI 4 / TI 4 / TI 4 / TI
Работен обем см3 3400 3400 3400 3400 3400
Максимална мощност (ECE R 120)1 кВт/к.с. 82/1123 76/103 68/92 62/85 55/75
Хомологационно число (97/68 EO)2 кВт 76 72 67 61 55
Макс. въртящ момент (ECE R 120)1 Nm 440 406 366 334 309
Скоростна кутия TWINSHIFT TWINSHIFT TWINSHIFT TWINSHIFT TWINSHIFT
Брой предавки (V / R) 24 / 24 24 / 24 24 / 24 24 / 24 24 / 24
Предавки под товар 2 2 2 2 2
Макс. скорост км/ч 40 40 40 40 40
Скорост на силоотводния вал об./мин 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000
силоотв. вал, регулиран от скоростта на 
движение

○ ○ ○ ○ ○

Макс. дебит при номинални обороти л/мин 87 87 87 87 87
Брой управляващи клапани за хидравликата 2–4 2–4 2–4 2–4 2–4
Макс. подемна сила задна нав. система кг 3110 3110 3110 3110 3110
Обща дължина мм 3977 3977 3977 3977 3977
Обща височина мм 2480 2480 2480 2480 2480
Междуосово разстояние мм 2148 2148 2148 2148 2148
Радиус на завиване м 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60
Нетно тегло на кабината кг 3050 3050 3050 3050 3050
Мин. външна ширина мм 1260 1260 1260 1260 1260

NEXOS 240 VE 230 VE 220 VE 210 VE
Двигател FPT FPT FPT FPT
Брой цилиндри/всмукване 4 / TI 4 / TI 4 / TI 4 / TI
Работен обем см3 3400 3400 3400 3400
Максимална мощност (ECE R 120)1 кВт/к.с. 76/103 68/92 62/85 55/75
Хомологационно число (97/68 EO)2 кВт 72 67 61 55
Макс. въртящ момент (ECE R 120)1 Nm 406 366 334 309
Скоростна кутия TWINSHIFT TWINSHIFT TWINSHIFT TWINSHIFT
Брой предавки (V / R) 24 / 24 24 / 24 24 / 24 24 / 24
Предавки под товар 2 2 2 2
Макс. скорост км/ч 40 40 40 40
Скорост на силоотводния вал об./мин 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000
силоотв. вал, регулиран от скоростта на 
движение

○ ○ ○ ○

Макс. дебит при номинални обороти л/мин 87 87 87 87
Брой управляващи клапани за хидравликата 2–4 2–4 2–4 2–4
Макс. подемна сила задна нав. система кг 2500 2500 2500 2500
Обща дължина мм 3977 3977 3977 3977
Обща височина мм 2430 2430 2430 2430
Междуосово разстояние мм 2148 2148 2148 2148
Радиус на завиване м 3,70 3,70 3,70 3,70
Нетно тегло на кабината кг 2990 2990 2990 2990
Мин. външна ширина мм 1000 1000 1000 1000
 

1 Съгл. ISO TR 14396 
2 Данните за мощността са определящи при регистрация. Мощността съгл. 97/68/ЕО съответства на 2000/25/ЕО. 
3 Въртящ момент и максимална мощност с CPM (CLAAS POWER MANAGEMENT)
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Технически данни колесен товарач

TORION 1914 1812 1511 1410 1177 639 535

Съоръжение за товарене

Експлоатационна маса1 кг 19500 18700 14300 13900 12620 5600 5180

Разполагаеми варианти на 
кинематиката

Agrar / Agrar 
High-Lift / Z

Agrar / Agrar 
High-Lift / Z

P / P High-Lift / Z P / P High-Lift / Z P / P High-Lift / Z Z Z

Обръщащо натоварване; 
напълно загубена 
устойчивост (макс.)2

кг 12400 11100 9750 9100 7750 3850 3450

Обръщателно 
натоварване, право положение2

14400 12800 10920 10300 9000 4400 3900

SMART LOADING ○ ○ ○ ○ ○ – –

Двигател – Stage IV3

Производител Liebherr Liebherr DPS DPS DPS Yanmar Yanmar

Модел D944 A7 D934 A7 404HFL09 404HFL09 404HFL09 4TNV98C 4TNV98C

Конструкция / Брой цилиндри R 4 R 4 R 4 R 4 R 4 R 4 R 4

Работен обем l 7,96 7,01 4,50 4,50 4,50 3,32 3,32

Макс. обща мощност по ISO 
3046 и SAE J1995

кВт/
к.с.

168 / 228 
(при 1100-1800 
об./мин)

143 / 195 
(при 1100-1800 
об./мин)

123 / 167
(при 2000 об./
мин)

114 / 155
(при 2000 об./
мин)

103 / 140
(при 2000 об./
мин)

50 / 68
(при 2400 об./
мин)

46 / 63
(при 2200 об./
мин)

Макс. нетна мощност по 
ISO 9249 и SAE J1349

кВт/
к.с.

165 / 224
(при 1100-1800 
об./мин)

140 / 191
(при 1100-1800 
об./мин)

121 / 165
(при 2000 об./
мин)

112 / 152
(при 2000 об./
мин)

101 / 137
(при 2000 об./
мин)

– –

Макс. въртящ момент по 
ISO 9249 и SAE J1349

Nm 1433
(при 1100 об./
мин)

1215
(при 1100 об./
мин)

682
(при 1500 об./
мин)

628
(при 1500 об./
мин)

548
(при 1500 об./
мин)

239
(при 1560 об./
мин)

239
(при 1400 об./
мин)

Рециклиране на отработените 
газове

SCR4 SCR4 DPF + DOC + SCR DPF + DOC + SCR DPF + DOC + SCR DPF + DOC DPF + DOC

Работна хидравлика

Зъбчата помпа, приоритетен 
клапан

л/бар – – – – – 77 / 230 70 / 230

Load Sensing помпа, Load 
Sensing вентили
(Z-образна кинематика)

л/бар 234 / 360 234 / 330 170 / 350 170 / 350 136 / 330 – –

Load Sensing помпа, Load 
Sensing вентили
(P-образна кинематика)

л/бар – – 170 / 350 170 / 350 136 / 330 – –

Load Sensing помпа, Load 
Sensing вентили
(Аграрна кинематика)

л/бар 234 / 380 234 / 350 – – – – –

Трансмисия

Скоростна кутия CMATIC 
(с разпределение на мощността)

VARIPOWER
(хидростатична)

Хидростатична

Обхвати на движение км/ч 0-40 
(с възможност 
за ограничение)

0-40 
(с възможност 
за ограничение)

0-16 / 0-40 0-16 / 0-40 0-16 / 0-40 0-6 / 0-20 0-6 / 0-20

Пределна скорост макс.5 км/ч 40 40 40 40 40 20 20

TORION 1914 1812 1511 1410 1177 639 535

Обем на резервоара

Резервоар за гориво – дизелово 
гориво

l 280 280 205 205 205 50 50

Резервоар за карбамид l 67,50 67,50 20 20 20 – –

Хидравлично масло – общо 
количество

l 175 175 180 180 170 90 90

Мостове

Преден мост Неподвижни Неподвижни Неподвижни

Заден мост Шарнирно монтиран с 13° ъгъл 
на въртене на всяка страна

Шарнирно монтиран с 10° ъгъл на въртене на 
всяка страна

Шарнирна връзка 10° въртене 
на всяка страна

Блокировка на диференциала отпред Самоблокиращ се 
диференциал 45° по двете оси

Самоблокиращ се диференциал 45° по двете оси Самоблокиращ се 
диференциал 45° по двете оси

Ъгъл на огъване (на всяка страна) градуси 40 40 40 40 40 40 40

Работна спирачка

Конструкция Хидравлична система за 
акумулаторно спиране на 

помпата (дискова спирачка, 
работеща в маслена баня, два 
независими спирачни кръга)

Хидравлична система за акумулаторно спиране 
на помпата (дискова спирачка, работеща в 

маслена баня, два независими спирачни кръга)

Барабанна спирачка с 
хидравлично задвижване

Място на вграждане Крайно водимо звено на 
предния и задния мост

Корпус на диференциала на преден и заден мост Вход на предния мост

Ръчна спирачка (спирачка за паркиране)

Конструкция Дискова спирачка на пружинния 
акумулатор с 

електрохидравлично задвижване

Дискова спирачка на пружинния акумулатор с 
електрохидравлично задвижване

Барабанна спирачка с 
механично задействане

Място на вграждане  Предавателна кутия Преден мост Вход на предния мост

1 Посочените стойности варират в зависимост от вида на гумите, кофата за земни работи (вместимост на кофата по ISO 7546, в 
практиката може да бъде с 10% по-голяма, степента на запълване на кофата зависи от съответния материал) и кинематичните 
варианти, вкл. всички смазочни масла, пълните резервоари за горивото, ROPS/ FOPS кабина и водача. Размерът на гумите и 
допълнителното оборудване променят допълнително експлоатационната маса и обръщателното натоварване. 

2 По ISO 14397-1
3 Модели TORION 639 и 535 съгл. Stage IIIB
4 Дизеловият филтър за твърди частици (DPF) се предлага като опция
5 С оглед допускането им като самоходни работни машини моделите TORION 1914-1177 се предлагат с ограничение на 

максималната скорост на движение на 20 км/ч или 25 км/ч

Оборудването може да варира в отделните държави. Определяща е валидната ценова листа.
За повече информация се обърнете към Вашия дилър на CLAAS или проверете в Интернет на claas.com

●  Серийно производство      ○  Опция      □  Предлага се      –  Не се предлага
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Технически данни колесен товарач

Оборудването може да варира в отделните държави. Определяща е валидната ценова листа.
За повече информация се обърнете към Вашия дилър на CLAAS или проверете в Интернет на claas.com

●  Серийно производство      ○  Опция      □  Предлага се      –  Не се предлага

TORION 1914 1812

Гуми1 Ширина на превозното средство2

23.5 R 25 Michelin XHA 2, Industrie м 2,65 2,65

23.5 R 25 Bridgestone VJT, Industrie м 2,67 2,67

23.5 R 25 Goodyear RT-3B, Industrie м 2,67 2,67

23.5 R 25 Goodyear TL-3A+, Industrie м 2,67 2,67

23.5 R 25 Michelin XTLA, Industrie м 2,65 2,65

650 / 75 R 32 Michelin Mega X Bib, AS-Profil м 2,71 2,66

650 / 75 R 32 Trelleborg TM 2000, AS-Profil м 2,67 2,67

750 / 65 R 26 Michelin Cerex Bib, AS-Profil м 2,89 2,84

TORION 1511 1410 1177

Гуми1 Ширина на превозното средство2

17.5 R 25 Bridgestone EM VJT (L3), Industrie м – – 2,44

17.5 R 25 Michelin XHA2 (L3), Industrie м – – 2,46

17.5 R 25 Michelin XTLA (L2), Industrie м – – 2,46

17.5 R 25 Goodyear RT-3B (L3), Industrie м – – 2,46

17.5 R 25 Goodyear TL-3A+ (L3), Industrie м – – 2,46

20.5 R 25 Bridgestone EM VJT (L3), Industrie м 2,48 2,48 2,48

20.5 R 25 Michelin XHA2 (L3), Industrie м 2,48 2,48 2,48

20.5 R 25 Michelin XTLA (L2), Industrie м 2,51 2,51 2,51

20.5 R 25 Goodyear RT-3B (L3), Industrie м 2,49 2,49 2,49

20.5 R 25 Goodyear TL-3A+ (L3), Industrie м 2,50 2,50 2,50

620 / 75 R 26 Michelin Mega X Bib, AS м 2,60 2,60 2,60

620 / 75 R 26 Trelleborg TM 2000, AS м 2,64 2,64 2,64

750 / 65 R 26 Michelin Mega X Bib, AS м 2,85 2,85 2,85

TORION 639 535

Гуми1 Ширина на превозното средство2

15.5 / 55 R 18 Dunlop SPPG7 (L2), Industrie м 1,76 1,76

365 / 70 R 18 Mitas EM-01 (L2), Industrie м – 1,76

365 / 70 R 18 Dunlop SPT9 (L2), Industrie м – 1,75

365 / 80 R 20 Dunlop SPT9 (L2), Industrie м 1,75 1,75

365 / 80 R 20 Firestone Duraforce UT (L2), Industrie м 1,76 1,76

365 / 80 R 20 Mitas EM-01 (L2), Industrie м 1,76 1,76

365 / 80 R 20 Bridgestone VUT (L2), Industrie м 1,75 1,75

400 / 70 R 20 Michelin XMCL, AS м 1,79 1,79

400 / 70 R 20 Michelin Bibload (L2), Industrie м 1,78 1,78

400 / 70 R 20 Firestone Duraforce UT (L2), Industrie м 1,78 1,78

400 / 70 R 20 Firestone R8000 UT, AS м 1,78 1,78

400 / 70 R 20 Trelleborg TH400, AS м 1,78 1,78

405 / 70 R 18 Dunlop SP T9 (L2), Industrie м 1,78 1,78

405 / 70 R 18 Firestone Duraforce UT (L2), Industrie м 1,79 1,79

405 / 70 R 18 Mitas EM-01 (L2), Industrie м 1,79 1,79

405 / 70 R 20 Mitas EM-01 (L2), Industrie м 1,79 1,79

405 / 70 R 20 Dunlop SP T9 (L2), Industrie м 1,78 1,78

405 / 70 R 20 Bridgestone VUT (L2), Industrie м 1,79 1,79

1 Посочените стойности представляват теоретични данни и могат да се отличават от тези в практиката.
2 Относно гумите
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Оборудването може да варира в отделните държави. Определяща е валидната ценова листа.
За повече информация се обърнете към Вашия дилър на CLAAS или проверете в Интернет на claas.com

●  Серийно производство      ○  Опция      □  Предлага се      –  Не се предлага

Технически данни на телескопични товарачи

1 Важи за варианта на оборудване VARIPOWER
2 По ISO 14396
3 Важи за модели подтип 300
4 При 2300 об./мин
5 При 1900 об./мин
6 Всички модели VARIPOWER се предлагат и като вариант с 30 км/ч
7 Всички модели се предлагат, независимо от оборудването на предавателната кутия, се предлагат като вариант с 20 км/ч
8 Важи за вариант на оборудване VARIPOWER със стандартна вилка за палети, без водач, с пълен резервоар за дизелово гориво и минимално 

оборудване, гуми: Michelin XCML 460/70-24
9 Важи със стандартна вилка за палети, без водач, с пълен резервоар за дизелово гориво и минимално оборудване, гуми: Mitas MPT 01 405/70-24
10 Относно гумите

SCORPION 756 746 1033 741 736 732 635
Работна спирачка
Конструкция педално управлявана 

хидравлична многодискова 
спирачка (затворена, 

многодискова спирачка в 
маслена баня)

педално управлявана хидравлична многодискова спирачка (затворена, в 
маслена баня)

Място на вграждане Преден и заден мост Преден мост
Ръчна спирачка (спирачка за паркиране)
Конструкция електро-хидравлична 

многодискова спирачка
електро-хидравлична многодискова спирачка

Място на вграждане Пружинен акумулатор на 
предния мост (действа чрез 

шарнирния вал и върху задния 
мост)

Пружинен акумулатор на предния мост (действа чрез шарнирния вал и 
върху задния мост)

Маса
Собствена маса VARIPOWER 
оборудване8

кг 11500 8995 8230 7640 7420 7585 7510

Собствена маса (подтип 300)9 кг – – 8050 7460 7130 7280 7320
Максимално допустимо общо тегло кг 13000 12000 8600 8600 8600 8600 8600

SCORPION 756 746 1033 741 736 732 635
Размери Ширина на автомобила10

405/70-20 Mitas MPT 01, AS профил м – – 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33
405/70 R 24 Mitas MPT 01, AS профил м – – 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33
405/70 R 24 Mitas MPT 04, AS профил – – 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33
405/70 R 24 Dunlop SP T9, универсален профил м – – 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33
460/70 R 24 Firestone Duraforce Utility, индустриален профил м 2,50 2,50 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38
460/70 R 24 Michelin XMCL, AS профил м 2,50 2,50 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39
460/70 R 24 Alliance A580, AS профил м 2,50 2,50 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39
460/70 R 24 Michelin Bibload м 2,51 2,51 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39
500/70 R 24 Michelin XMCL, AS профил м 2,52 2,52 – 2,43 2,43 – –
500/70 R 24 Firestone Duraforce Utility, индустриален профил м 2,53 2,53 – 2,44 2,44 – –
600/55-26.5 Alliance I-3 16PR, AS профил м 2,54 2,54 – – – – –

SCORPION 756 746 1033 741 736 732 635
Съоръжение за товарене
Работен обем кг 5600 4600 3300 4100 3600 3200 3500
Височина на повдигане мм 7030 7030 9750 6930 6930 6930 6130
SMART LOADING ○ ○ ○1 ○1 ○1 ○1 ○1

Отнемане на натоварването 
на третия управляващ кръг

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Двигател – Stage IV
Производител Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz
Модел TCD 4.1 L4 TCD 3.6 L4 TCD 3.6 L4 TCD 3.6 L4 TCD 3.6 L4 TCD 3.6 L4 TCD 3.6 L4
Конструкция / брой цилиндри R 4 R 4 R 4 R 4 R 4 R 4 R 4
Работен обем см3 4038 3621 3621 3621 3621 3621 3621
Мощност при 2400 об./мин 
(ECE R 120)2

кВт/к.с. 115/156 100/136 100/136 100/136 100/136 100/136 100/136

Макс. въртящ момент при 
1600 об./мин

Nm 609 500 500 500 500 500 500

Рециклиране на 
отработените газове
Stage IV (Tier 4)

DOC + DPF + 
SCR

DOC + SCR DOC + SCR DOC + SCR DOC + SCR DOC + SCR DOC + SCR

Работна хидравлика
Зъбна помпа, дроселен блок 
за управление3

л/бар – – 106/2704 106/2704 106/2704 106/2404 106/2404

Load Sensing помпа, 
LUDV-клапани1

л/бар макс. 200/2704 макс. 200/2404 160/2705 160/2705 160/2705 160/2405 160/2405

Уред за управление 4-кратен (серия), 5-кратен 
(опция)

4-кратен (серия), 5-кратен (опция)

DYNAMIC POWER ○ ○ – – – – –
Трансмисия
Хидростатична VARIPOWER 

PLUS
VARIPOWER VARIPOWER1 / 

Hydrostat3
VARIPOWER1 / 
Hydrostat3

VARIPOWER1 / 
Hydrostat3

VARIPOWER1 / 
Hydrostat3

VARIPOWER1 / 
Hydrostat3

Работни степени км/ч 0-7/0-20/0-406 0-7/0-20/0-406 0-7/0-20/0-406 0-7/0-20/0-406 0-7/0-20/0-406 0-7/0-20/0-406 0-7/0-20/0-406

Крайна скорост макс.7 км/ч 30/401 30/401 30/401 30/401 30/401 30/401 30/401

SMART ROADING ● ● ● ● ● ● ●
Обем на резервоара
Резервоар за гориво – 
дизелово гориво

l 205 205 150 150 150 150 150

Резервоар за карбамид l 20 10 10 10 10 10 10
Хидравлично масло – общо 
количество

l 150 150 140 140 140 140 140

Мостове
Преден/заден мост

Блокировка на 
диференциала отпред

Диференциална блокировка 
100%

Самоблокиращ диференциал 45%

Крайно положение на 
управлението

градуси 35 35 35 35 35 35 35

Изравняване на нивото +/– градуси – – 8 – – – –
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Технически данни на зърнокомбайни

LEXION 780 / 
780 TERRA TRAC

770 / 
770 TERRA TRAC

760 / 
760 TERRA TRAC
/ 760 MONTANA

750 / 
750 TERRA TRAC /
750 MONTANA

740

Хедер 
Възможни работни ширини VARIO 1230, VARIO 1080, VARIO 930, VARIO 770 

CERIO 930, CERIO 770
Активна спирачка на хедера ○ ○ ○ ○ ○
Вършачна система
Вършачна система с ускорител (APS) ● ● ● ● ●
MULTICROP ● ● ● ● ●
Ширина на барабана мм 1700 1700 1420 1420 1420
Диаметър на барабана мм 600 600 600 600 600
Отделяне на остатъчното зърно
Система високопроизводителни ротори ROTO PLUS брой 2 2 2 2 2
Дължина на ротора мм 4200 4200 4200 4200 4200
Диаметър на ротора мм 445 445 445 445 445
Регулируема повърхност на отделяне ○ ○ ○ ○ ○
Система за очистване JET STREAM
Вентилатор турбинен, 

8-кратен
турбинен, 
8-кратен

турбинен, 6-кратен турбинен, 6-кратен турбинен, 
6-кратен

3D очистване ○ ○ ○ ○ ○
Обща площ на ситата м2 6,20 6,20 5,10 5,10 5,10
Датчик на класовия елеватор в CEBIS ○ ○ ○ ○ ○
GRAINMETER ○ ○ ○ ○ ○
Бункер за зърно
Обем 
(съгласно ANSI/ASAE S312.2)

l 12800 / 
(13500 
TERRA TRAC)

11500 / 
○12500
(13500 
TERRA TRAC)

11000 
(9000 MONTANA)

10000 (11000 
TERRA TRAC)
(9000 MONTANA)

10000 / 
○ 9000

Монитор на добива QUANTIMETER ○ ○ ○ ○ ○
Управление на сламата
Сечка SPECIAL CUT, 108 ножа ○ ○ – – –
Сечка SPECIAL CUT, 72 ножа – – ○ ○ ○
Радиално разстилане ○ ○ ○ ○ ○
Разпределител за плява – – ○ ○ ○
Вентилатор за плява с радиален разпределител ○ ○ ○ ○ ○
Автоматично регулиране на посоката на изхвърляне ○ ○ ○ ○ ○
Ходова част
Изравняване на странични наклони до 17% – – ● (MONTANA) ● (MONTANA) –
Надлъжно изравняване до 6% – – ● (MONTANA) ● (MONTANA) –
Гъсеничен ходов механизъм TERRA TRAC 
с хидропневматично окачване

● (TERRA TRAC) ● (TERRA TRAC) ● (TERRA TRAC) ● (TERRA TRAC) –

POWER TRAC ○ ○ ○ ○ ○
Блокировка на диференциала ○ ○ – – –
Четворна ос за гуми 30" ○ ○ – – –
Система за регулиране налягането в гумите ○ ○ ○ ○ ○
Двигател
Производител Mercedes-Benz Mercedes-Benz Perkins Mercedes-Benz Mercedes-Benz
Максимална мощност (ECE R 120) Stage IV (Tier 4) кВт/к.с. 460 / 626 430/585 370/503 320/435 300/408
Измерване разхода на гориво ○ ○ ○ ○ ○
Обем на резервоара за гориво l 1150 1150 1150 

(800 MONTANA)
800 (○ 1150) 800 (○ 1150)

DYNAMIC COOLING ● ● ● ● ●
EASY
CEBIS ● ● ● ● ●
Картиране на добива ○ ○ ○ ○ ○
CEMOS AUTOMATIC ○ ○ ○ ○ ○
CEMOS ○ ○ ○ ○ ○
GPS PILOT, LASER PILOT, AUTO PILOT ○ ○ ○ ○ ○
CRUISE PILOT ○ ○ ○ ○ ○
GRAIN QUALITY CAMERA ○ ○ ○ – –
Автоматичен контрол на потока на материала ○ ○ ○ ○ ○
4D почистване ○ ○ ○ ○ ○

LEXION 670 / 
670 TERRA TRAC / 
670 MONTANA

660 / 
660 TERRA TRAC

650 630 / 
630 MONTANA

620

Хедер
Възможни работни ширини VARIO 1230, VARIO 1080, VARIO 930, VARIO 770, VARIO 680, VARIO 620, VARIO 560

CERIO 930, CERIO 770, CERIO 680, CERIO 620, CERIO 560
Активна спирачка на хедера ○ ○ ○ ○ ○
Вършачна система
Вършачна система с ускорител (APS) ● ● ● ● ●
MULTICROP ● ● ● ● ●
Ширина на барабана мм 1700 1700 1700 1420 1420
Диаметър на барабана мм 600 600 600 600 600
Отделяне на остатъчното зърно
Сламотръси брой 6 6 6 5 5
Дължина на сламотръсите м 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40
Площ на сламотръсите м2 7,48 7,48 7,48 6,25 6,25
Сепарираща повърхност м2 9,85 9,85 9,85 8,23 8,23
MULTIFINGER SEPARATION SYSTEM ● ● ● ● ●
Очистване
Вентилатор турбинен, 6-кратен турбинен, 

6-кратен
турбинен, 
6-кратен

турбинен, 
4-кратен

турбинен, 
4-кратен

3D очистване ○ ○ ○ ○ ○
Обща площ на ситата м2 5,80 5,80 5,80 4,80 4,80
Регулиране на ситата, електрическо ● ● ● ● ●
Датчик на класовия елеватор в CEBIS ○ ○ ○ ○ ○
GRAINMETER ○ ○ ○ ○ ○
Бункер за зърно
Обем 
(съгласно ANSI/ASAE S312.2)

l 12000 / 11000 / 
10000 (MONTANA)

10000 / 
○ 11000

9000 / 
○ 10000

9000 8000 / 
○ 9000

Монитор на добива QUANTIMETER ○ ○ ○ ○ ○
Сечка
Сечка SPECIAL CUT, 88 ножа ○ ○ ○ – –
Сечка SPECIAL CUT, 72 ножа – – – ○ ○
Сечка STANDARD CUT, 64 ножа ○ ○ ○ – –
Сечка STANDARD CUT, 52 ножа – – – ○ ○
Радиално разстилане ○ ○ ○ – –
Разпределител за плява ○ ○ ○ ○ ○
Вентилатор за плява с радиален разпределител ○ ○ ○ – –
Автоматично регулиране на посоката на изхвърляне ○ ○ ○ – –
Ходова част
Изравняване на странични наклони до 17% ● (MONTANA) – – ● (MONTANA) –
Надлъжно изравняване до 6% ● (MONTANA) – – ● (MONTANA) –
Гъсеничен ходов механизъм TERRA TRAC 
с хидропневматично окачване

● (TERRA TRAC) ● (TERRA TRAC) – – –

Двигател
Производител Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz
Максимална мощност (ECE R 120) Stage IV (Tier 4) кВт/к.с. 320/435 300/408 260/354 260/354 230/313
Измерване разхода на гориво ○ ○ ○ ○ ○
Обем на резервоара за гориво l 800 800 800 800 800
DYNAMIC COOLING ● ● – – –
EASY
CEBIS ● ● ● ● ●
Картиране на добива ○ ○ ○ ○ ○
CRUISE PILOT ○ ○ ○ – –
GPS PILOT, LASER PILOT, AUTO PILOT ○ ○ ○ ○ ○
AUTO CLEANING ○ ○ ○ ○ ○
AUTO SLOPE ○ ○ ○ ○ ○
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Технически данни на зърнокомбайни

TUCANO 570 560 450 440 430 420
Хедер
Възможни работни ширини VARIO 930, VARIO 770, VARIO 680, VARIO 620, VARIO 560, VARIO 500

CERIO 930, CERIO 770, CERIO 680, CERIO 620, CERIO 560
Реверсиране, хидравлично ● ● ● ● ● ●
Задвижване на мотовилото, хидростатично об./мин 8–60 8–60 8–60 8–60 8–60 8–60
Автоматика на хедера

CONTOUR ● ● ● ● ● ●
AUTO CONTOUR ○ ○ ○ ○ ○ ○
Регулиране височината на мотовилото ○ ○ ○ ○ ○ ○

LASER PILOT вляво и вдясно ○ ○ ○ ○ ○ ○
Вършачна система
Вършачна система с ускорител (APS) ● ● ● ● ● ●
MULTICROP ● ● ● ● ● ●
Ширина на барабана мм 1580 1320 1580 1580 1320 1320
Диаметър на барабана мм 450 450 450 450 450 450
Отделяне на остатъчното зърно
Отделителен ротор ROTO PLUS брой 1 1 – – – –
Дължина на ротора мм 4200 4200 – – – –
Диаметър на ротора мм 570 570 – – – –
Регулируема повърхност на отделяне ○ ○ – – – –
Сламотръси брой – – 6 6 5 5
Стъпала на сламотръсите брой – – 4 4 4 4
Дължина на сламотръсите м – – 4,40 4,40 4,40 4,40
Площ на сламотръсите м2 – – 7 7 5,80 5,80
Интензивни сламотръси брой – – 2 2 2 2
Очистване
Тръскаща дъска ● ● ● ● ● ●
Вентилатор турбинен, 

6-кратен
турбинен, 
4-кратен

турбинен, 
6-кратен

турбинен, 
6-кратен

турбинен, 
4-кратен

турбинен, 
4-кратен

3D очистване ○ ○ ○ ○ ○ ○
Обща площ на ситата м2 5,65 4,70 5,65 5,65 4,70 4,70
Регулиране на ситата, електрическо ○ ○ ○ ○ ○ ○
Класов елеватор ● ● ● ● ● ●
Бункер за зърно
Обем l 10000 9000 10000 9000 8000 7500
Ъгъл на разтоварване градуси 99 99 99 99 99 99 
Капацитет на разтоварване л/сек 105 105 105 105 90 90
Сечка
Сечка SPECIAL CUT, 80 ножа ○ – ○ ○ – –
Сечка SPECIAL CUT, 68 ножа – ○ – – ○ ○
Сечка STANDARD CUT, 60 ножа – ○ ○ ○ – –
Сечка STANDARD CUT, 52 ножа – – – – ○ ○
Разпределител за плява HD ○ ○ ○ ○ ○ ○
Разпределител за слама ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ходова част
4-TRAC ○ ○ ○ ○ ○ ○
EASY
CEBIS ● ● ● ● ● ●
Картиране на добива ○ ○ ○ ○ ○ ○
GPS PILOT, LASER PILOT, AUTO PILOT ○ ○ ○ ○ ○ ○
Двигател
Производител Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz
Максимална мощност (ECE R 120) Stage IV (Tier 4) кВт/к.с. 260/354 230/313 230/313 210/286 210/286 180/245
Обем на резервоара за гориво l 650 650 650 650 / 500 650 / 500 650 / 500

TUCANO 340 TUCANO 320 AVERO 240 AVERO 160
Хедер
Възможни работни ширини VARIO 680, VARIO 620, VARIO 560, VARIO 

500
CERIO 680, CERIO 620, CERIO 560

VARIO 620, VARIO 
560, VARIO 500
CERIO 620, CERIO 560
C 490 C 430, C 370

VARIO 620, VARIO 
560, VARIO 500
CERIO 620, CERIO 560
C 490 C 430, C 370

Реверсиране, хидравлично ● ● ● ●
Задвижване на мотовилото, хидростатично об./мин 8–60 8–60 8–60 8–60
Автоматика на хедера

CONTOUR ● ● ● ●
AUTO CONTOUR ○ ○ ○ ○
Регулиране оборотите на мотовилото ● ● ●1 ●1

Регулиране височината на мотовилото ○ ○ ●1 ●1

LASER PILOT вляво и вдясно ○ ○ – –
Вършачна система
Вършачна система с ускорител (APS) – – ● –
MULTICROP ● ● ● ●
Ширина на барабана мм 1580 1320 1060 1060
Диаметър на барабана мм 450 450 450 450
Отделяне на остатъчното зърно
Сламотръси брой 6 5 4 4
Стъпала на сламотръсите брой 4 4 4 4
Дължина на сламотръсите м 4,40 4,40 3,90 3,90
Площ на сламотръсите м2 7 5,80 4,13 4,13
Интензивни сламотръси брой 2 2 (○) 1 1
Очистване
Тръскаща дъска ● ● ● ●
Вентилатор турбинен, 6-кратен радиален вентилатор вентилатор вентилатор
3D очистване ○ ○ ○ ○
Обща площ на ситата м2 5,10 4,25 3,00 3,00
Регулиране на ситата, електрическо ○ ○ – –
Класов елеватор ● ● ● ●
Бункер за зърно
Обем l 8000 6500 5600 4200
Ъгъл на разтоварване градуси 99 99 101 101
Капацитет на разтоварване л/сек 90 90 51 51
Сечка
Сечка SPECIAL CUT, 80 ножа ○ – – –
Сечка SPECIAL CUT, 68 ножа – ○ – –
Сечка STANDARD CUT, 60 ножа ○ – – –
Сечка STANDARD CUT, 52 ножа – ○ – –
Сечка STANDARD CUT, 40 ножа – – ● ●
Разпределител за плява HD ○ ○ – –
Ходова част
4-TRAC ○ ○ – –
EASY
CEBIS ● ● – –
Картиране на добива ○ ○ – –
GPS PILOT, LASER PILOT, AUTO PILOT ○ ○ – –
Двигател
Производител Mercedes-Benz Mercedes-Benz Perkins Perkins
Максимална мощност (ECE R 120) Stage IV (Tier 4) кВт/к.с. 210/286 180/245 151/205 116/158
Обем на резервоара за гориво l 650 / 500 650 / 500 400 400

1 Електрохидравлично
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Технически характеристики на силажокомбайни

1 Поради мощността на двигателя над 560 кВт, моделите JAGUAR 980 и 970 не са обект на регулиране на отработените газове.

JAGUAR 900 980 970 960 950 940 930
Двигател
Производител MAN MAN Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz
Модел D2862 D2868 OM 473 LA OM 473 LA OM 471 LA OM 471 LA
Цилиндри V12 V8 R6 R6 R6 R6
Работен обем l 24,24 16,16 15,60 15,60 12,80 12,80
Максимална мощност (ECE R 120) кВт (к.с.) 650 (884)1 570 (775)1 460 (626) 430 (585) 380 (516) 340 (462)
Рециклиране на отработените газове SCR, Stage IV 
(Tier 4)

– – ● ● ● ●

Обем на резервоара за гориво + допълнителен 
резервоар

l 1200 + 3001 1200 + 3001 1050 + 300 1050 + 300 1050 + 300 1050 + 300

Резервоар за карбамид l –1 –1 130 130 130 130
Измерване разхода на гориво ○ ○ ○ ○ ○ ○
DYNAMIC POWER ○ ○ ○ ○ ○ –
Ходова част
Трансмисия 2-степенна, скоростна кутия OVERDRIVE 
автоматична (хидростатична)

● ● ● ● ● ●

Уредба за регулиране налягането в гумите за водещия 
и водимия мост

○ ○ ○ ○ ○ ○

Блокировка на диференциала ○ ○ ○ ○ ○ ○
Направляваща ос стандарт ○ ○ ○ ○ ○ ○
Направляваща ос, с 3 дължини на регулиране, 
2510/2970/3130 мм

○ ○ ○ ○ ○ ○

Управляем водещ мост POWER TRAC, хидравличен ○ ○ ○ ○ ○ ○
Обем на резервоара за вода / консервант за 
силажиране, 375 л

● ● ● ● ● ●

Система за концентрат, ACTISILER 20, обем 20 л ○ ○ ○ ○ ○ ○
Приставки
Приставка за царевица ORBIS, RU (редове / ширина) Р/м 12/9, 

10/7,50, 8/6
12/9, 
10/7,50, 8/6

12/9, 10/7,50, 
8/6

10/7,50, 8/6, 
6/4,50

10/7,50, 8/6, 
6/4,50

8/6, 6/4,50

ПОДБИРАЧ 380, 300, работна ширина 2599, 2623 мм ○ ○ ○ ○ ○ ○
DIRECT DISC 600 P, 500 P, работна ширина 5960, 5130 
мм

○ ○ ○ ○ ○ ○

DIRECT DISC 600 / 500, работна ширина 5960, 5130 мм ○ ○ ○ ○ ○ ○
Задвижване на приставката
Стандартно задвижване на приставката ● ● ● ● ● ●
Задвижване на приставката с разпределение на 
мощността

○ ○ ○ ○ ○ ○

Променливо задвижване на приставката ○ ○ ○ ○ ○ ○
Подаване
Ширина, 730 мм ● ● ● ● ● ●
Подаващи валци и валци за предварително пресоване, 
брой 4

● ● ● ● ● ●

Хидравлично предварително пресоване ○ ○ ○ ○ ○ ○
COMFORT CUT безстепенна настройка на дължината на 
рязане

● ● ● ● ● ●

JAGUAR 900 980 970 960 950 940 930
Ножов барабан
Ширина, 750 мм ● ● ● ● ● ●
Диаметър, 630 мм ● ● ● ● ● ●
Поставяне на ножовете V-MAX
V20 / 2 x 10 (V10 / 2 x 5) ○ ○ ○ ○ ○ ○
V24 / 2 x 12 (V12 / 2 x 6) ○ ○ ○ ○ ○ ○
V28 / 2 x 14 (V14 / 2 x 7) ○ ○ ○ ○ ○ ○
V36 / 2 x 18 (V18 / 2 x 9, V12 / 2 x 6) ○ ○ ○ ○ ○ ○
Автоматично наточване на ножовете от седалката 
водача

● ● ● ● ● ●

Автоматично регулиране на контра ножа от седалката 
на водача

● ● ● ● ● ●

MULTI CROP CRACKER
MCC CLASSIC, M, ø 196 мм – – ○ ○ ○ ○
MCC CLASSIC, L, ø 250 мм ○ ○ ○ ○ – –
MCC MAX, ø 265 мм ○ ○ ○ ○ – –
MCC SHREDLAGE®, M, ø 196 мм – – ○ ○ ○ ○
MCC SHREDLAGE®, L, ø 250 мм ○ ○ ○ ○ – –
Ускорител на изхвърлянето
Ширина 680 мм ● ● ● ● ● ●
Регулиране на отвора в диапазон 2–10 мм ○ ○ ○ ○ ○ ○
Разтоварваща тръба
Защита против потегляне ● ● ● ● ● ●
Ъгъл на наклона, 210° ● ● ● ● ● ●
Ъгъл на наклона с OPTI FILL / AUTO FILL, 225° ○ ○ ○ ○ ○ ○
Системи за подпомагане на водача
OPTI FILL оптимизирано обслужване на разтоварващата 
тръба

○ ○ ○ ○ ○ ○

Странично и задно натоварване AUTO FILL ○ ○ ○ ○ ○ ○
TELEMATICS ○ ○ ○ ○ ○ ○
AUTO PILOT центр. устройство (царевица) ○ ○ ○ ○ ○ ○
Разпознаване на откоса CAM PILOT (фураж) ○ ○ ○ ○ ○ ○
GPS PILOT ○ ○ ○ ○ ○ ○
CRUISE PILOT ● ● ● ● ● ●
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●  Серийно производство      ○  Опция      □  Предлага се      –  Не се предлага

Оборудването може да варира в отделните държави. Определяща е валидната ценова листа.
За повече информация се обърнете към Вашия дилър на CLAAS или проверете в Интернет на claas.com

Технически характеристики на силажокомбайни

JAGUAR 800 870 860 850 840
Двигател
Производител Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz
Модел OM 473 LA OM 471 LA OM 471 LA OM 470 LA
Цилиндри R6 R6 R6 R6
Работен обем l 15,60 12,80 12,80 10,60
Максимална мощност (ECE R 120) кВт (к.с.) 430 (585) 380 (516) 340 (462) 300 (408)
Емисионен стандарт, Stage IV (Tier 4) ● ● ● ●
Обем на резервоара за гориво + допълнителен резервоар l 1000 + 300 1000 + 300 1000 + 300 1000 + 300
Резервоар за карбамид l 130 130 130 130
Измерване разхода на гориво ○ ○ ○ ○
DYNAMIC POWER ○ ○ – –
Ходова част
Трансмисия 2-степенна скоростна кутия OVERDRIVE, 
автоматична (хидростатична)

● ● ● ●

Направляваща ос стандарт ● ● ● ●
Водеща ос CLAAS 4 TRAC механично ○ ○ ○ ○
Направляваща ос, с 3 дължини на регулиране, 
2470/2930/3090 мм

○ ○ ○ ○

Управляем водещ мост POWER TRAC, механичен ○ ○ ○ ○
Обем на резервоара за вода / консервант за силажиране, 375 л ● ● ● ●
Система за концентрат, ACTISILER 20, обем 20 л ○ ○ ○ ○
Автоматично спускане + CONTOUR копиране на терена ● ● ● ●
Приставки
Приставка за царевица, независима от редовете, ORBIS / RU 
(редове/ширина)

Р/м 10/7,50, 8/6, 6/4,50 10/7,50, 8/6, 6/4,50 8/6, 6/4,50 8/6, 6/4,50

PICK UP 380 / 300, работна ширина 3599, 2623 мм ○ ○ ○ ○
DIRECT DISC 500 P, работна ширина 5130 мм ○ ○ ○ ○
DIRECT DISC 500, работна ширина 5130 мм ○ ○ ○ ○
Подаване
Ширина, 730 мм ● ● ● ●
Подаващи валци и валци за предварително пресоване, брой 4 ● ● ● ●

JAGUAR 800 870 860 850 840
Ножов барабан
Ширина, 750 мм ● ● ● ●
Диаметър, 630 мм ● ● ● ●
Поставяне на ножовете V-CLASSIC
V20 / 2 x 10 (V10 / 2 x 5) ○ ○ ○ ○
V24 / 2 x 12 (V12 / 2 x 6) ○ ○ ○ ○
V28 / 2 x 14 (V14 / 2 x 7) ○ ○ ○ ○
Автоматично наточване на ножовете от седалката на водача ● ● ● ●
Автоматично регулиране на контра ножа от седалката на 
водача

○ ○ ○ ○

MULTI CROP CRACKER
INTENSIV CRACKER M (D = 196 мм) ○ ○ ○ ○
MULTI CROP CRACKER CLASSIC M (D = 196 мм) ○ ○ ○ ○
MULTI CROP CRACKER CLASSIC L (D = 250 мм) ○ – – –
MULTI CROP CRACKER MAX (D = 265 мм) ○ – – –
MULTI CROP CRACKER SHREDLAGE® M (D = 196 мм) ○ ○ ○ ○
MULTI CROP CRACKER SHREDLAGE® L (D = 250 мм) ○ – – –
Ускорител на изхвърлянето
Ширина, 680 мм ● ● ● ●
Настройка на отвора в диапазон 2–10 мм ○ ○ ○ ○
Разтоварваща тръба
Защита против потегляне ● ● ● ●
Ъгъл на наклона, 210° ● ● ● ●
Ъгъл на наклона с OPTI FILL / AUTO FILL, 225° ○ ○ ○ ○
Системи за подпомагане на водача
OPTI FILL, оптимизирано обслужване на разтоварващата 
тръба

○ ○ ○ ○

Странично и задно претоварване AUTO FILL ○ ○ ○ ○
TELEMATICS ○ ○ ○ ○
AUTO PILOT центр. устройство (царевица) ○ ○ ○ ○
Разпознаване на откоса CAM PILOT (фураж) ○ ○ ○ ○
GPS PILOT ○ ○ ○ ○
CRUISE PILOT ○ – – –
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Технически характеристики на преси

●  Серийно производство      ○  Опция      □  Предлага се      –  Не се предлага

Оборудването може да варира в отделните държави. Определяща е валидната ценова листа.
За повече информация се обърнете към Вашия дилър на CLAAS или проверете в Интернет на claas.com

VARIANT 485 RC 480 RF / RC 465 RC 460 RF / RC 470 RF 450 RF

Ширина на подбирача m 2,10 (2,35 ○) 2,10 (2,35 ○) 2,10 (2,35 ○) 2,10 (2,35 ○) 2,10 2,10
Подаване HD ROTO CUT ROTO FEED / 

ROTO CUT
HD ROTO CUT ROTO FEED / 

ROTO CUT
ROTO FEED ROTO FEED

Брой ножове 14 – / 14 14 – / 14 – –
Ленти 4 4 4 4 4 4
Настройка на налягането 
и диаметъра на балата

● ● ● ● ● ●

Спускаемо дъно PRO ○ ○ ○ ○ – –
Диаметър на балата m 0,90–1,80 0,90–1,80 0,90-–1,55 0,90-–1,55 0,90–1,80 0,90-–1,55
Обслужващ терминал
OPERATOR ● ● ● ● ○ ○
COMMUNICATOR II ○ ○ ○ ○ – –
EASY on board ○ ○ ○ ○ ○ ○
S10 ○ ○ ○ ○ ○ ○
Гуми      
11,5/80-15,3 10 PR – – – – ● ●
15,0/55-17 10 PR ● ● ● ● ○ ○
19,0/45-17 10 PR ○ ○ ○ ○ ○ ○
500/50-17 F+ ○ ○ ○ ○ – –

QUADRANT 5300 RF / RC / FC / SC 5200 RF / RC / FC / SC 4200 RF / RC / SC 4000

Автоматично регулиране на налягането на 
пресоване

● ● ○ –

Контрол на връзвателния апарат ○ ○ ○ –
Ширина на подбирача m 2,35 2,35 2,35 2
POWER FEEDING SYSTEM ● ● ○ –
Подаване ROTO FEED / 

ROTO CUT / 
FINE CUT / 
SPECIAL CUT 

ROTO FEED / 
ROTO CUT / 
FINE CUT / 
SPECIAL CUT 

ROTO FEED / 
ROTO CUT / 
SPECIAL CUT

гребен

Брой ножове – / 25 / 51 / 180 – / 25 / 51 / 180 – / 25 / 180 –
Превключване на групи ножове – /

0,6,12,13,25 /
0,13,25,26,51 или
0,12,13,26,51
–

– /
0,6,12,13,25 /
0,13,25,26,51 или
0,12,13,26,51
–

– /
0,6,12,13,25 /
–

–

Ход на буталото об./
мин

46 56 51 61

Размери на канала за пресоване 
Дължина х ширина х височина

m 3,85 x 1,20 x 0,90 3,85 x 1,20 x 0,70 3,45 x 1,20 x 0,70 2,57 x 0,80 x 0,50

Дължина на балата m 0,50-3 0,50-3 0,50-3 0,70–2,40
Брой връзвателни апарати 6 6 6 4 
Брой ролки със сезал в кутията за сезал 24 до 11,50 кг 24 до 11,50 кг 24 по 11 кг 16 до 11,50 кг
Система за претегляне ○ ○ ○ –
Работно осветление LED ○ ○ – –
Обслужващ терминал
OPERATOR – – – ●
COMMUNICATOR II ● ● – –
Ръчно – – ● / – –
Ос и гуми
Единична ос 710/40 R 22,5 600/50-22,5

710/40 R 22,5 
600/50-22,5
710/40 R 22,5

500/55-20 
12 PR

Двойна ос 500/55-20 520/50-17
500/55-20

520/50-17
500/55 R 20

–

Управляваща двойна ос 620/50 R 22,5 500/55-20
620/50 R 22,5

500/55-20
620/50 R 22,5

–
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●  Серийно производство      ○  Опция      □  Предлага се      –  Не се предлага

Оборудването може да варира в отделните държави. Определяща е валидната ценова листа.
За повече информация се обърнете към Вашия дилър на CLAAS или проверете в Интернет на claas.com

Технически характеристики на преси

ROLLANT 455 RC 
UNIWRAP

454 RC 
UNIWRAP

455 RC 454 RC 375 RC 
UNIWRAP

375 RC / 375 RC 
COMFORT

Ширина на подбирача m 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
Подаване HD ROTO CUT HD ROTO CUT HD ROTO CUT HD ROTO CUT HD ROTO CUT HD ROTO CUT
Брой ножове 25 (0, 12, 13, 25) 25 (0, 12, 13, 25) 25 (0, 12, 13, 25) 25 (0, 12, 13, 25) 16 16
Спускащо се режещо дъно PRO ● ● ● ● ● ○ / ●
Брой пресоващи валци 16 16 16 16 16 16
Подсилени валци ● ● ● ● – –
MPS II – – – – ● ●
MPS PLUS ● – ● – – –
Диаметър на балата m 1,25–1,35 1,25–1,35 1,25–1,35 1,25–1,35 1,25 1,25
Фолиране ○ ○ – – – –
Изтласквач на бали – – ● ● – ●
Автоматично смазване на веригите ● ● ● ● ● ●
Обслужващ терминал
CMT за навиващ механизъм ● ● – – ● –
OPERATOR – – – – – ● / –
COMMUNICATOR II ● ● ● ● ● –/●
Гуми       
15,0/55-17 10 PR – – ● ● – ●
19,0/45-17 10 PR – – ○ ○ – ○
500/45-22,5 12 PR – – – – – ○
550/60-22,5 ● ● – – – –
560/45-22,5 16 PR – – ○ ○ – –
620/55 R 26,5 ○ ○ – – – –

ROLLANT 374 RC 374 RF 350 RC 350 RF 340 RC 340 RF 340 R 620 RF / RC 620 R

Ширина на подбирача m 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 1,85 2,10 1,85
Подаване HD ROTO 

CUT
HD ROTO 
FEED

ROTO CUT ROTO FEED ROTO CUT ROTO FEED гребен ROTO FEED/
ROTO CUT

гребен

Брой ножове 16 – 14 – 14 – – – / 7 –
ROTO REVERSE – – ○ – ○ – – – –
Спускаемо дъно PRO ○ ○ – – – – – – –
Брой пресоващи валци 16 16 16 16 16 16 16 17 17
MPS II – – ● ● – – – – –
Диаметър на балата m 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50
Изтласквач на бали ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Автоматично смазване на веригите ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Обслужващ терминал
OPERATOR ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ●
Гуми
11,5/80-15,3 8 PR – – ● ● ● ● ● ● ●
15,0/55-17 10 PR ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
19,0/45-17 10 PR ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
500/45-22,5 12 PR ○ ○ – – – – – – –
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Оборудването може да варира в отделните държави. Определяща е валидната ценова листа.
За повече информация се обърнете към Вашия дилър на CLAAS или проверете в Интернет на claas.com

1 Работна ширина вкл. предна косачка
2 При хидравличното сгъване на защитното платно е необходимо допълнително 1 x dw
3 1 x ew необходими при опция ACTIVE FLOAT

Техн. характ. на машини за прибиране на фураж

DISCO 
Косачки с големи 
работни захвати

9400 C 
DUO

9200 C
AUTOSWATHER

1100 RC 
BUSINESS

1100 C 
BUSINESS

9200 C 
BUSINESS

9200 RC 
CONTOUR

Бутащи се (или 
с предно и задно 
навесване) Предно и задно навесване

Работна ширина1 m 9,10 / 8,90 8,90/9,10 10,70 / 10,30 10,70 / 10,30 8,90/9,10 8,90/9,10
Транспортна ширина m 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95
Навесване III III III III III III
Косачна греда MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT
Дискове брой 2 x 8 2 x 8 2 x 9 2 x 9 2 x 8 2 x 8
Бърза смяна на ножовете ● ● ● ● ● ●
Хидр. клапани LS (или 1 ew + 

свободен обратен 
поток) 
+ 1 ew за P2

LS (или 1 ew + 
свободен обратен 
поток) 
+ 1 ew за P2

LS (или 1 ew + 
свободен обратен 
поток) 
+ 1 ew за P2

LS (или 1 ew + 
свободен обратен 
поток) 
+ 1 ew за P2

LS (или 1 ew + 
свободен обратен 
поток) 
+ 1 ew за P2

1 x ew + 1 x dw

Капак на разпределител 
по ширина

○ – – ○ ○ –

Хидравлично сгъващи се 
странични защитни 
платна

● ○ ● ● ● ○

OPERATOR ○ – – – ○ ○
COMMUNICATOR II ○ ○ ○ ○ ○ –
Кабел ISOBUS ○ ○ ○ ○ ○ ○
Съвместими с ISOBUS ● ● ○ ○ ● ● (предв. избор)

DISCO 
Косачки с големи 
работни захвати

9200 C 
CONTOUR

9200 
CONTOUR

8500 RC 
CONTOUR

8500 C 
CONTOUR

8500 
CONTOUR

1100 
TREND

9200 
TREND

8500 
TREND

Предно и задно навесване
Работна ширина1 m 8,90/9,10 8,90/9,10 8,10/8,30 8,10/8,30 8,10/8,30 10,70 / 10,30 8,90/9,10 8,10/8,30
Транспортна ширина m 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95
Навесване III III (опцион. II) III III III (опцион. II) III III III (опцион. II) 
Косачна греда MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT
Дискове брой 2 x 8 2 x 8 2 x 7 2 x 7 2 x 7 2 x 9 2 x 8 2 x 7
Бърза смяна на ножовете ● ● ● ● ● ● ● ●
Хидр. клапани 1 x ew + 

1 x dw
1 x ew + 
1 x dw 

1 x ew + 
1 x dw

1 x ew + 
1 x dw

1 x ew + 
1 x dw

2 x dw + 
1 x ew

2 x ew 
(+ 1 ew за 
единично 
повдигане)

2 x ew 
(+ 1 ew за 
единично 
повдигане)

Капак на разпределител 
по ширина

○ – – ○ – – – –

Хидравлично сгъващи се 
странични защитни 
платна

○ ○ – – – – – –

OPERATOR ○ ○ ○ ○ ○ ○ – –
COMMUNICATOR II – – – – – – – –
Кабел ISOBUS ○ ○ ○ ○ ○ ○ – –
Съвместими с ISOBUS ● (предв. 

избор)
● (предв. 
избор)

● (предв. 
избор)

● (предв. 
избор)

● (предв. 
избор)

● (предв. 
избор)

– –

 Косачки DISCO с предно навесване 3600 
FRC PROFIL

3600 
FC PROFIL

3600 
F PROFIL

3200 
FRC PROFIL

3200 
FC PROFIL

3200 
F PROFIL

3150 F

Челен монтаж
Работна ширина m 3,40 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00
Навесване катег. II II II II II II II
Косачна греда MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT
Дискове брой 8 8 8 7 7 7 7
Бърза смяна на ножовете ● ● ● ● ● ● ●
Хидр. клапани 1 dw2 + 1 ew3 1 dw2 + 1 ew3 1 dw2 + 1 ew3 1 dw2 + 1 ew3 1 dw2 + 1 ew3 1 dw2 + 1 ew3 −
Капак на разпределител по ширина − ● − − ● − –
Хидравлично сгъващи се странични 
защитни платна

○2 ○2 ○2 ○2 ○2 ○2 −

●  Серийно производство      ○  Опция      □  Предлага се      –  Не се предлага
C = палцов подготвител      RC = ролков подготвител      Без добавка = Без подготвител      AUTOSWATHER = лента за оформяне на откоси

1 С плаващо положение
2 При хидравличното сгъване на защитното платно е необходимо допълнително 1 x dw

Косачки DISCO със задно навесване 4000 CONTOUR 3600 RC CONTOUR 3600 C CONTOUR / 
3600 CONTOUR

3200 RC CONTOUR 3200 C CONTOUR / 
3200 CONTOUR

Централно окачване
Работна ширина m 3,80 3,40 3,40 3,00 3,00
Навесване катег. III III II / III III II / III
Косачна греда MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT
Дискове брой 9 8 8 7 7
Бърза смяна на ножовете ● ● ● ● ●
Хидр. клапани 1 x dw1 (+ 1 x ew) 1 x dw1 (+ 1 x ew) 1 x dw1 (+ 1 x ew) 1 x dw1 (+ 1 x ew) 1 x dw1 (+ 1 x ew)
Капак на разпределител по ширина – – ○/– – ○/–
Хидравлично сгъващи се странични 
защитни платна

○2 – – – –

Косачки DISCO със задно навесване 2800 RC CONTOUR 2800 C CONTOUR / 
2800 CONTOUR

3550 3150 C / 3150 2750 RC 2750 C / 2750

Централно окачване Странично навесване
Работна ширина m 2,60 2,60 3,40 3,00 2,60 2,60
Навесване катег. II II II II II II
Косачна греда MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT
Дискове брой 6 6 8 7 6 6
Бърза смяна на ножовете ● ● ● ● ● ●
Хидр. клапани 1 x dw1 (+ 1 x ew) 1 x dw1 (+ 1 x ew) 1 x ew 1 x ew 1 x ew 1 x ew
Капак на разпределител по ширина – ○/– – ○/– – ○/–
Хидравлично сгъващи се странични 
защитни платна

– – – – – –

Косачки DISCO със задно навесване 290 250 210
Работна ширина m 2,85 2,45 2,10
Навесване катег. II II II
Косачни дискове брой 7 6 5
Ножове на диск брой 2 2 2
Закрепване на ножовете с винтове с винтове с винтове
Обороти на силоотводния вал об./мин 540 540 540
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Техн. характ. на машини за прибиране на фураж

CORTO 3200 F PROFIL 310 F 285 F
Челни косачки

Работна ширина m 3,05 3,05 2,82
Транспортна ширина m 3,00 3,00 2,76
Навесване катег. триъгълник триъгълник триъгълник
Обороти на силоотводния вал об./мин 1000 540/1000 540/1000
Косачни барабани брой 4 4 4
Ножове на барабан брой 3 3 3
Гуми – – –
Капак на разпределител по ширина – – –

CORTO 3200 CONTOUR 220 190
Косачки със задно навесване

Работна ширина m 3,05 2,10 1,85
Транспортна ширина m 2,05 1,95 1,80
Навесване катег. II II II
Обороти на силоотводния вал об./мин 1000 540 540
Косачни барабани брой 4 2 2
Ножове на барабан брой 3 4 3
Гуми – – –
Капак на разпределител по ширина – – –

VOLTO 1300 T 1100 T 900 T 800 T
Прикачна сенообръщачка

Работна ширина m 13,00 10,70 8,70 7,70
Навесване катег. II II II II
Ротори брой 10 10 8 6
Диаметър на ротора m 1,70 1,50 1,50 1,70
Носачи на роторите брой 7 6 6 7
Концепция на потока материал MAX 
SPREAD

● ● ● ●

PERMALINK ● ● ● ●
Хидравлични уреди за управление

за сгъваемия механизъм 1 x dw 1 x dw 3 x dw 1 x dw
за хидр. защитен кожух (опция) 1 x ew 1 x ew 3 x ew 1 x ew
за опционална позиция при завой на 
бразда

1 x dw 1 x ew – –

VOLTO 1100 900 800 700 80 65 60 55 45
Триточково закачане

Работна ширина m 10,70 8,70 7,70 6,70 7,70 6,40 5,80 5,20 4,50
Навесване катег. II II II II II II II II II
Ротори брой 10 8 6 6 8 6 6 4 4
Носачи на роторите брой 6 6 7 6 5 6 5 6 6
Диаметър на ротора m 1,50 1,50 1,70 1,50 1,30 1,50 1,30 1,70 1,50
Концепция на потока материал MAX 
SPREAD

● ● ● ● ● ● ● ● ●

PERMALINK ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Хидравлични уреди за управление

за сгъваемия механизъм 1 x dw 2 x dw 1 x dw 1 x ew 1 x dw 1 x ew 1 x ew 1 x ew 1 x ew
за хидр. защитен кожух (опция) 1 x ew 2 x ew 1 x ew 1 x ew 1 x ew 1 x ew 1 x ew 1 x ew 1 x ew
за опционална позиция при завой на 
бразда

1 x ew – – – – – – – –

●  Серийно производство      ○  Опция      □  Предлага се      –  Не се предлага

Оборудването може да варира в отделните държави. Определяща е валидната ценова листа.
За повече информация се обърнете към Вашия дилър на CLAAS или проверете в Интернет на claas.com

1 Предлагат се и с широки гуми (340/55-16 12 PR) 

Прикачни косачки DISCO DISCO 
4000 TC CONTOUR

3600 TRC 
CONTOUR

3600 TC 
CONTOUR

3200 TC 
AUTOSWATHER

3200 TRC 
CONTOUR

3200 TC 
CONTOUR

Среден теглич
Работна ширина m 3,80 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00
Транспортна ширина m 3,80 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00
Навесване катег. III II II II II II
Косачна греда MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT
Дискове брой 9 8 8 7 7 7
Бърза смяна на ножовете ● ● ● ● ● ●
Хидр. клапани 1 x ew + 

1 x dw 
(+ 1 x ew)

1 x ew + 
1 x dw 
(+ 1 x ew)

1 x ew + 
1 x dw 
(+ 1 x ew)

2 x ew + 
1 x dw 
(+ 1 x ew)

1 x ew + 
1 x dw 
(+ 1 x ew) 

1 x ew + 
1 x dw 
(+ 1 x ew)

Капак на разпределител по ширина ○ – ○ ○ – ○
Гуми 380/55 R 17 380/55 R 17 380/55 R 17 340/55 R 16 340/55 R 16 340/55 R 16

DISCO 
прикачни косачки

3150 TRC 3150 TC 3150 TC 
FLAPGROUPER

Странично изнесен теглич
Работна ширина m 3,00 3,00 3,00
Транспортна ширина m 3,00 3,00 3,00
Навесване катег. II II II
Косачна греда MAX CUT MAX CUT MAX CUT
Дискове брой 7 7 7
Бърза смяна на ножовете ● ● ●
Хидр. клапани 1 x ew + 

1 x dw
1 x ew + 
1 x dw 

1 x ew +
2 x dw

Капак на разпределител по ширина – ○ –
Гуми 11,50/80 R 15,3 11,50/80 R 15,31 11,50/80 R 15,31
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●  Серийно производство      ○  Опция      □  Предлага се      –  Не се предлага

Оборудването може да варира в отделните държави. Определяща е валидната ценова листа.
За повече информация се обърнете към Вашия дилър на CLAAS или проверете в Интернет на claas.com

1 За опцията ос с допълнителни колела

QUANTUM 5700 P / S 4700 P / S 3800 P 3500 P / S

Товарен обем м3 37 / 34,50 32 / 29 33,20 / 31,80 28 / 26,50
Товарен обем при средно пресоване м3 66,60 / 58,70 57,60 / 49,30 59,80 / 50,90 50,40 / 43,50
Окачване
Теглителна халка ○ ○ ○ ○
Сферично окачване ○ ○ ○ –
Горно окачване ● ● ● ●
Долно окачване ○ ○ ○ –
Подбирач
Ширина на поемане мм 1800 1800 1800 1800
Диаметър мм 320 320 320 320
Редици зъбци брой 5 5 5 5
Гуми сензорно колело 16 x 6,50–8 16 x 6,50–8 16 x 6,50–8 16 x 6,50–8
Просвет изтеглен теглич мм 680 680 680 680
Ротор/ножове
Ширина мм 1586 1586 1586 1586
Диаметър мм 860 860 860 860
Редици зъбци брой 9 9 9 9
Нож брой 33 33 33 33
Най-малка теоретична дължина на рязане мм 45 45 45 45
Стържещо дъно
Вериги брой 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2
2-степенно задвижване на стържещото дъно ● ○ – –
Размери/тегло
Обща дължина мм 9410 / 9800 8310 / 8700 9250 8100 / 8200 
Обща ширина при серийни гуми мм 2550 2550 2550 2550
Обща височина при серийни гуми мм 3870 3870 3680 / 3410 3680
Обща височина с отворена бордова стена мм 3040 3040 3050 / – 3050
Ширина на колеята мм 1950 1950 1850 1850
Височина на платформата при серийни гуми мм 1340 1340 1180 1180
Допустима обща маса t 16 16 13 11
Допустимо натоварване на теглича t 2 2 2 1,20
Оси/гуми
Направляваща ос с допълнителни колела ○ ○ ○ –
710/35 R 22,5 ○ ○ ○ –
620/40 R 22,5 ○ ○ ○ –
560/45 R 22,5 ○ ○ ○ –
500/55 R 20 ● ● ● –
555/45 R 17 – – ○ ○
500/50 R 17 – – ○ ●
Обслужване
Хидравлични уреди за управление Load Sensing Load Sensing 1 x ew + 1 x dw 

(+ 1 x ew)1
1 x ew + 1 x dw

Управление ISOBUS чрез COMMUNICATOR II ● ● – –
CLAAS CONTROL TERMINAL – – ● ●
Оборудване
Трети дозиращ валец –/○ –/○ – –
Шарнирен вал DWW ○ / ● ○ / ● ○ ○ / ●
Хидравлично окачване на теглича ○ ○ – –
Набор за осветление ○ ○ – –

Техн. характ. на машини за прибиране на фураж

LINER 4000 3600 3100 2900 2800 2700 2600
Централно работеща сеносъбирачка

Работна ширина m 12,20–15,00 9,90–12,50 8,70–10,00 8,00–9,00 7,40–8,20 6,80–7,40 6,20–6,80
Навесване катег. III II II II II II II
Ротори брой 4 4 2 2 2 2 2
Носачи на ротор брой 14 12 14 14 12 12 11
Подемна височина см – – 90 80 70 60 55
4 колела ● ● – ● ● ● ●
6 колела ○ – ● ○ ○ ○ –
Шарнирно окачване ● ● ● ● ● ● ●
Хидравлични уреди за управление LS или 

1 x dw
LS или 
1 x dw

1 x ew + 
1 x dw

1 x ew + 
1 x dw

1 x ew + 
1 x dw

1 x ew 1 x ew

Еднокръгова работа 3-пътен кран – – ○ ○ ○ ○ ○
Еднокръгова работа електрохидравлична ● ● ○ ○ ○ – –
Електрохидравлично регулиране на 
височината на ротора

○ ○ ○ ○ ○ – –

LINER 500 T 500 PROFIL 450 T 450 420 370 T 370 320
Еднороторна сеносъбирачка

Работна ширина m 4,80 4,80 4,50 4,50 4,20 3,70 3,70 3,20
Навесване катег. Прикачна 

скоба/теглич
II Прикачна 

скоба/теглич
II II Прикачна 

скоба/теглич
II II

Ротори брой 1 1 1 1 1 1 1 1
Носачи на ротор брой 14 14 12 12 12 11 11 8
Контурна ходова част ● ● ● ● ● ● ●
Шарнирно окачване – Независимо 

окачване
– – – – – –

Хидравлични уреди за управление 1 x ew – 1 x ew – – 1 x ew – –
Електрохидравлично регулиране на 
височината на ротора

– ○ – ○ ○ – – –

LINER 1900 1800 TWIN 1700 TWIN 1700 1600 TWIN 1600 800 TWIN 700 TWIN
Странична сеносъбирачка

Работна ширина m 8,05 7,45-8,401 6,70-7,851 6,60 6,20–6,901 6,20 4,00-7,50 / 
7,501

3,50-6,30 / 
6,301

Навесване катег. II II II II II II – –
Ротори брой 2 2 2 2 2 2 2 2
Носачи на ротор брой 14 12 12 12 11 11 12 11
Подемна височина см 56 55 53 53 45 45 55 55
4 колела ● ● ● ● ● ● ● ●
6-колесна ходова част ○ ○ ○ ○ – – – –
Шарнирно окачване ● ● ● ● ● ● ● (отзад) ● (отзад)
Хидравлични уреди за управление 1 x ew2 

1 x dw
1 x ew2 
1 x dw

1 x ew2 
1 x dw

1 x ew2 1 x ew2 1 x ew2 1 x ew + 
1 x dw

1 x ew + 
1 x dw

1 Функция TWIN (опция)
2 Допълнително 1 x ew (при хидравлично регулиране / прибиране на платното за оформяне на откоса
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Техн. характ. на машини за прибиране на фураж

CARGOS 9600 9500 9400 8500 8400 8300

Товарен обем м3 (DIN) 47,50-502 41,50-442 35,50-382 41,50 35,50 30
Товарен обем при средно пресоване м3 (DIN) 95–1002 83–882 71–762 82 71 60
Подбирач
Диаметър на барабана мм 320 320 320 320 320 320
Ширина на поемане мм 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Гуми за контактните колела 16 x 6,50–8 16 x 6,50–8 16 x 6,50–8 16 x 6,50–8 16 x 6,50–8 16 x 6,50–8
Хидравлично разтоварване на подбирача, степенна 
настройка

○ ○ ○ ○ ○ ○

Просвет при изтеглен теглич мм 790 790 790 790 790 790
Ротор
Диаметър мм 860 860 860 860 860 860
Редици зъбци брой 9 9 9 9 9 9
Режещ механизъм
Брой двойни ножове брой 40 40 40 40 40 40
Най-кратка теоретична дължина на рязане мм 38 38 38 38 38 38
Стържещо дъно
Вериги брой 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2
2-степенно задвижване на стържещото дъно ● ● ● ○ ○ ○
Размери/тегло
Обща дължина мм 11940 10800 9660 10875 9735 8595
Ширина на колеята мм 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Допустимо натоварване на теглича (серия/опция) t 4 4 4 3/4 3/4 3/4
Оси и допустимо общо тегло
Двойна ос с механ./хидр. окачване 18 т t – – – – 21 / 224 21 / 224

Двойна ос с механ./хидр. окачване 20 т t – 23 / 244 23 / 244 23 / 244 23 / 244 –
Тройна ос с механ./хидр. окачване 27 т t 314 314 – 314 – –
Тройна ос с хидр. окачване 30 т t 344 344 – – – –
Управление
Направляваща двойна ос – ○ ○ ○ ○ ○
Направляваща тройна ос ○ ○ – ○ – –
Електр.-хидр. принудително водене Тройна (○) Двойна или 

тройна ос (○)
Двойна ос (○) Двойна или 

тройна (○)
Двойна (○) Двойна (○)

Хидравлични връзки
Хидравлични уреди за управление 1 x ew + fR 1 x ew + fR 1 x ew + fR 1 x ew + fR 1 x ew + fR 1 x ew + fR 
Управление Load Sensing ○ ○ ○ ○ ○ ○
Обслужване
Чрез кабел за свързване с тракторен терминал ISOBUS ○ ○ ○ ○ ○ ○
За OPERATOR ○ ○ ○ ○ ○ ○
За COMMUNICATOR II (ISOBUS) ○ ○ ○ ○ ○ ○
Допълнителни опции
Комплект за преоборудване на силажно ремарке ○ ○ ○ ○ ○ ○
централно допълнително копиращо колело на подбирача 
(водеща ролка)

○ ○ ○ ○ ○ ○

Система камери CLAAS PROFI CAM III ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ултразвуков сензор за напълване ○ ○ ○ ○ ○ ○
Индикация на товарното тегло (с хидр. окачени оси) ○ ○ ○ ○ ○ ○
Работни светлини LED ○ ○ ○ ○ ○ ○
3 дозиращи валяка (+ задвижване) ○ ○ ○ ○ ○ ○
Хидр. сгъваема горна част с автоматично напълване ○ ○ ○ ○ ○ ○
Автоматично напълване чрез въртящ момент на 
натоварване1

○ ○ ○ ○ ○ ○

CARGOS 7603 7503 7403

Товарен обем м3 (DIN) 48,50-512 42,50-44,502 36,50-38,502

Стържещо дъно
Вериги брой 2 x 2 2 x 2 2 x 2
2-степенно задвижване на стържещото дъно O O O
Размери и тегло
Обща дължина мм 11230 10090 8950
Широчина на колеята мм, прибл. 2100 2100 2100
Допустимо натоварване на теглича (серия/опция) t 4 3/4 3/4
Оси и допустими общи тегла
Двойна ос, механ./хидр. окачване 18 т t – – 21 / 224

Двойна ос, механ./хидр. окачване 20 т t – 23 / 244 23 / 244

Тройна ос, с механ./хидр. окачване 27 т t 314 314 –
Тройна ос, с хидр. окачване 30 т t 344 344 –
Управление
Направляваща двойна ос – ● ●
Направляваща тройна ос ● ● –
Електр.-хидр. принудително водене, двойно – ○ ○
Електр.-хидр. принудително водене, тройно ○ ○ –
Хидравлични връзки
Стандарт 3 dw+1 ew 3 dw+1 ew 3 dw+1 ew
Допълнителни опции
2 дозиращи валяка вкл. система за задвижване ○ ○ ○
Вложки за демонтирани дозиращи валци ○ ○ ○
Задна защита срещу сблъсък ○ ○ ○
Покритие на товарния отсек ○ ○ ○

1 Само със сгъваема горна част и интегрирана автоматична вентилация
2 С приставка за бордовата стена
3 CARGOS 700 Komfort с комфортно оборудване:

Работна хидравлика Load Sensing и поради това напълно съвместим с ISOBUS

Обслужване чрез OPERATOR или терминал, съвместим с ISOBUS (напр. COMMUNICATOR II или EASY on board)

Опционално управление на осветлението, индикация на теглото, електронно-хидравлично принудително управление и допълнителна ос за 
хидравлични тридемни шасита

4 Допустимо натоварване на теглича 3 т серийно, като опция 4 т, при тройни оси винаги 4 т

●  Серийно производство      ○  Опция      □  Предлага се      –  Не се предлага

CLAAS се старае непрекъснато да обновява продуктите в съответствие с изискванията в практиката. Затова са възможни промени. Данните и снимките следва да се разглеждат като ориентировъчни и могат да 
показват допълнително оборудване, което да не се предлага серийно. Тази брошура се издава за разпространение в цял свят. Информация за техническото оборудване може да откриете в ценовата листа на Вашия 
дилър на CLAAS. По време на снимките част от предпазните съоръжения бяха свалени. Това бе направено единствено с цел да се покаже по-ясно дадена функция и не бива да се извършва собственоръчно поради риск 
от нараняване. В това отношение бихме желали да насочим вниманието Ви към съответните указания в ръководството за употреба.
Всички технически данни за двигателите се отнасят основно до Европейската директива за регулиране на отработените газове: Stage. Позоваването на стандарта Tier в този документ служи само за информация и 
повече яснота. То не предполага разрешително по подразбиране за региони, в които регулирането на отработените газове се извършва чрез стандарта Tier.
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За да продължите напред.
CLAAS Service & Parts.

За Вашето предприятие:  
CLAAS FARM PARTS.

CLAAS FARM PARTS Ви предлага една от най-богатите, 
независими от марката или предназначението, програми 
за резервни части за всички аграрни приложения във 
Вашето предприятие. За да продължите напред.

Винаги актуални.

Търговските партньори на CLAAS са сред най-добрите 
предприятия за земеделска техника по света. Техниците 
са отлично квалифицирани и са оборудвани със 
съответните специални и диагностични инструменти 
според изискванията. Сервизът на CLAAS е синоним на 
висококачествена работа, напълно съответстваща на 
очакванията Ви по отношение на компетентността 
и надеждността. За да продължите напред.

Изискванията Ви са важни.

Можете да сте сигурни: Когато се налага, сме на Ваше 
разположение. Навсякъде. Бързо. Надеждно. Ако 
е нужно, 24 часа в денонощието. С прецизното решение, 
необходимо за Вашата машина, за Вашето предприятие. 
За да продължите напред. 

Части и принадлежности ORIGINAL.

Пригодени специално за Вашата машина: точно 
съгласувани резервни части, висококачествени работни 
вещества и полезни принадлежности. Използвайте 
широката продуктова гама на нашите предложения, от 
която ще Ви осигурим точното решение, необходимо за 
100-процентовата експлоатационна надеждност на 
Вашата машина. За да продължите напред.

189

CLAAS Service & Parts

Надеждността може да се планира.

Нашите сервизни продукти ще Ви помогнат да повишите 
експлоатационната надеждност на Вашите машини, да 
сведете до минимум риска от загуби и точно да 
калкулирате разходите. CLAAS MAXI CARE Ви предлага 
предвидима надеждност за Вашата машина. За да 
продължите напред.

От Хам по целия свят.

Централният ни склад за резервни части бързо и 
надеждно доставя пълния асортимент части ORIGINAL по 
целия свят. Вашият местен партньор на CLAAS ще Ви 
предложи решението в рамките на най-кратък срок: за 
Вашата реколта, за Вашето предприятие. За да 
продължите напред.

Разрешаване на проблеми чрез 
дистанционна диагностика:  
CLAAS TELEMATICS.
CLAAS TELEMATICS във Вашата машина обединява два 
важни за Вас аспекта: бързата помощ от сервизните 
техници на CLAAS плюс икономическите предимства от 
Вашата работа, благодарение на свързването в безжична 
мрежа. Решаваме проблемите Ви на място, дори и да не 
ни виждате. За да продължите напред.

CLAAS Parts Logistics Center в Хам, Германия, 
разполага с над 155 000 различни части върху 

фирмена площ от 100 000 м2.

„Dzień dobry“ 
от Полша.

Истински добра работа. 
Тракторите на CLAAS.
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София 1407
България
тел. (02) 400 80 10
факс: (02) 860 12 85
rapid.office@rapidkb.com
www.claas.bg


	801069350817_KK_ME_0418.pdf
	801069350817_I_KK_ME_0418_02_Intro_bg-BG.indd
	801069350817_I_KK_ME_0418_03_Tractors_bg-BG.indd
	801069350817_I_KK_ME_0418_04_Agriculture Material Handling_bg-BG.indd
	801069350817_I_KK_ME_0418_05_Wheel_Loader_bg-BG.indd
	801069350817_I_KK_ME_0418_06_Telescopic_Handlers_bg-BG.indd
	801069350817_I_KK_ME_0418_07_Combines_bg-BG.indd
	801069350817_I_KK_ME_0418_08_Foragers_bg-BG.indd
	801069350817_I_KK_ME_0418_09_Balers_bg-BG.indd
	801069350817_I_KK_ME_0418_10_Forage_systems_bg-BG.indd
	801069350817_I_KK_ME_0418_11_Elektronikkompetenz_bg-BG.indd
	801069350817_I_KK_ME_0418_12_Biomasse_bg-BG.indd
	801069350817_I_KK_ME_0418_13_TD_Tractors_bg-BG.indd
	801069350817_I_KK_ME_0418_14_TD_Wheel_Loaders_bg-BG.indd
	801069350817_I_KK_ME_0418_15_TD_Telescopic_Handlers_bg-BG.indd
	801069350817_I_KK_ME_0418_16_TD_Combines_bg-BG.indd
	801069350817_I_KK_ME_0418_17_TD_Foragers_bg-BG.indd
	801069350817_I_KK_ME_0418_18_TD_Balers_bg-BG.indd
	801069350817_I_KK_ME_0418_19_TD_Forage_systems_bg-BG.indd




