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Прецизност.  
Работа с пределна точност.

Като се навлезе в решителната фаза на годината,  
всеки милиметър е от значение. Защото само този, 
който събира реколтата с максимална точност, в крайна 
сметка постига по-висока ефективност. По тази причина 
ние разработихме редица интелигентни системи за под-
помагане на водача за новия LEXION. С тяхна помощ ще 
събирате реколтата си още по-прецизно и ще извлечете 
максимума от вашето поле.

Надеждност.  
Висока производителност и издръжливост.

За да постигнете най-добри добиви, се нуждаете не 
само от правилното съотношение между ноу-хау и опит. 
Нуждаете се преди всичко от машини за прибиране на 
реколтата, на които можете изцяло да разчитате, как-
вото и да се случи. Благодарение на високото качество 
на своите компоненти и интелигентната обща концепция 
с практични системи за подпомагане на водача, новият 
LEXION е най-надеждният зърнокомбайн на всички вре-
мена. Така ще си гарантирате спокойствието и през 
най-горещата фаза на годината.

Ефективност.  
По-висока производителност.

Възможно ли е най-високопроизводителният зърноком-
байн на света да стане още по-добър? Възможно е: бла-
годарение на технологията на овършаване APS SYNFLOW 
постигате още по-голяма производителност. Но това 
съвсем не е всичко: широка гама от мощни двигатели  
и системи за задвижване, както и полезни системи за 
подпомагане на водача превръщат новия LEXION в най-
ефективния зърнокомбайн на всички времена.  
На всякакво поле. При всякакви жътвени условия.

Комфорт.  
100% разтоварване на водача.

От ранни зори до късна вечер: жътвата крие особени 
предизвикателства не само за машините, но и за хората, 
които ги управляват. За да бъде работата на полето кол-
кото е възможно по-приятна, в новия LEXION акцентът 
при проектирането е поставен върху комфорта: интели-
гентната концепция за управление подпомага водача на 
всеки етап от работата. И всичко това – с една един-
ствена цел: да се работи колкото е възможно по-спо-
койно и при това с максимална производителност.

Истинските революции  
идват от сърцето.
Новият LEXION 8000–5000.

Възможно ли e новият LEXION да бъде революция, ако няма ново име? Защото, с 
иновативната вършачна система APS SYNFLOW, ние направихме революция в сърцето 
му, но не и в неговата душа. Той е и си остава най-мощният и надежден зърнокомбайн в 
света. С изцяло обновена конструкция, той се отличава с по-висока производителност, 
документира автоматично всички процеси и предоставя още повече възможности за 
настройка според индивидуалните изисквания, както и още по-интуитивно управле-
ние. Кога ще се присъедините към революцията?

НОВО

До 2,15 м
Гуми

40 км/ч
Скорост

180 л/сек
Разтоварване на 
зърнения бункер

Над 6.000 часа
тестове за издръжливост

В 10 държави
при най-различни условия на  

работа и видове култури

8 години
изпитания на полето
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НОВО: по-бърз поток на материала.

Движещият се праволинейно поток на материала се 
ускорява плавно до 20 м/сек., като гарантира нисък 
разход на гориво.

 − Без ненужни промени на скоростта и посоката на 
потока от материала

 − Големи диаметри на барабаните и малки ъгли на  
контакт

1 Ускоряващ барабан
2 Вършачен барабан
3 Захранващ барабан

НОВО: по-голям обем на бункера за зърно

Бункерът за зърно и капацитетът на разтоварване бяха 
оптимизирани за работа с хедери с ширина до 13,80 м.

 − Обем на зърнения бункер до 18 000 литра
 − 105° ъгъл на разгъване на разтоварващата тръба  
на бункера

 − Бързи процеси на претоварване, благодарение на 
високоскоростното разтоварване със 180 л/сек.

НОВО: APS SYNFLOW HYBRID.

Революционното взаимодействие между тангенциалния 
вършачен механизъм APS SYNFLOW и аксиалната вто-
рична сепарация ROTO PLUS допринася за максимална 
производителност на сепариране. APS SYNFLOW уско-
рява равномерно потока на материала до 20 м/сек. 
Оборотите на ексцентрично разположените двойни 
ротори могат да се регулират безстепенно от CEBIS.

Предимствата за Вас:

 − Регулиране на оборотите на вършачния механизъм 
независимо от оборотите на роторите

 − Регулируеми обороти за бързо адаптиране към  
променливите условия на сламата и на сепариране

 − Връщащи дъски за материала под роторите
 − Значително подобрено качество на сламата, благода-
рение на отворените контри с напречни шини под 
роторите

APS SYNFLOW HYBRID.
Новатор. LEXION 8000 / 7000.

В началото на една революция винаги стои идеята нещо да се промени радикално.  
При новия LEXION 8000 / 7000 революционните промени са в изобилие: технологията 
на овършаване APS SYNFLOW HYBRID, разработена от CLAAS през 1995 година, бе 
изцяло обновена. Комбинацията от вършачен механизъм APS SYNFLOW и вторично 
сепариране ROTO PLUS превърнаха овършаването APS SYNFLOW HYBRID в новатор  
в своя клас.

LEXION 8900 / 8900 
TERRA TRAC

8800 / 8800 
TERRA TRAC

8700 / 8700 
TERRA TRAC

7700 / 7700 
TERRA TRAC

7600 / 7600 
TERRA TRAC

7500 / 7500 
TERRA TRAC

7400

Ширина на вършачния барабан мм 1700 1700 1700 1420 1420 1420 1420
Диаметър на вършачния барабан мм 755 755 755 755 755 755 755
Диаметър на захранващия барабан мм 600 600 600 600 600 600 600
Ротори брой 2 2 2 2 2 2 2
Обем л 15000 / 180001 13500 / 15000 12500 / 13500 12500 / 13500 11 000 / 12 500 10 000 / 11 000 10000
Производител / тип MAN D42 Mercedes-Benz 

OM 473 LA
Mercedes-Benz 
OM 473 LA

MAN D26 MAN D26 Mercedes-Benz 
OM 470 LA

Mercedes-Benz 
OM 470 LA

Максимална мощност (ECE R120) кВт/к.с. 581/790 480/653 430/585 404/549 373/507 340/462 300/408
1 TERRA TRAC

НОВО

APS SYNFLOW HYBRID
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НОВО: големи вършачен и сепариращ 
барабани.

Вършачният барабан е уголемен с 26% до диаметър 755 мм, 
а сепариращия барабан с 37% до диаметър 600 мм.

 − Паралелно регулиране на вършачната контра със 
защита срещу претоварване 

 − Сегментът на вършачната контра се изважда лесно 
настрани

 − Подвижна вършачна шина
 − Допълнителна клапа на вършачната контра с удобно 
управление

НОВО: JET STREAM и DYNAMIC COOLING. 

Всички модели са оборудвани с JET STREAM и 
DYNAMIC COOLING, адаптирани към новата степен на 
производителност на машините със сламотръси.

 − Висока степен на очистване, благодарение на систе-
мата JET STREAM

 − Динамичното охлаждане изисква 20 кВт по-малко 
мощност от двигателя и спестява гориво

НОВО: APS SYNFLOW WALKER. 

Вършачната система APS SYNFLOW WALKER щади сла-
мата благодарение на праволинейно движещия се поток 
на материала. Реколтата преминава по най-късия път 
през вършачния механизъм. Големите диаметри на вър-
шачния и сепариращия барабан позволяват малки кон-
тактни ъгли и плавни преходи между барабаните.

APS SYNFLOW WALKER.
25% повече производителност. LEXION 6000 / 5000.

За да постигнете траен успех, трябва да съхраните ентусиазма си и да не се задоволя-
вате прекалено рано с постигнатото. Верни на това мото, ние разработихме вършачния 
механизъм APS SYNFLOW WALKER, който основополага нова категория в сегмента на 
сламотръсните машини. Той комбинира ускорението на потока на материала чрез APS 
с допълнителен барабан за сепарация, поставен след вършачния барабан. Това ви 
гарантира уникална производителност при същевременно превъзходно качество на 
сламата.

APS SYNFLOW WALKER 1 Ускорителен барабан
2 Вършачен барабан
3 Сепариращ барабан
4 Отбоен барабан (битер)

LEXION 6900 / 6900 
TERRA TRAC

6800 / 6800 
TERRA TRAC

6700 / 6700 
TERRA TRAC

6600 5500 
TERRA TRAC

5400 5300

Ширина на вършачния барабан мм 1700 1700 1700 1700 1420 1420 1420
Диаметър на вършачния барабан мм 755 755 755 755 755 755 755
Диаметър на сепариращия барабан мм 600 600 600 600 600 600 600
Сламотръс брой 6 6 6 6 5 5 5
Обем на бункера за зърно л 12 500 / 13 5001 11 000 / 12 500 10 000 / 11 000 9000 / 10000 10 000 / 11 000 10000 9000 / 10000
Производител / Тип MAN D26 Mercedes-Benz 

OM 470 LA
Mercedes-Benz 
OM 470 LA

Mercedes-Benz 
OM 936 LA

Mercedes-Benz 
OM 470 LA

Mercedes-Benz 
OM 936 LA

Mercedes-Benz 
OM 936 LA

Максимална мощност (ECE R120) кВт/к.с. 373/507 340/462 300/408 260/354 300/408 260/354 230/313
1 TERRA TRAC

НОВО

Предимствата за вас: 

 − Много слабо механично натоварване на сламата
 − Повишено качество на сламата благодарение на  
многобройните възможности за настройване 

 − Паралелно, независимо регулиране на вършачната  
и сепариращата контри

 − Интегрирано в CEMOS AUTO THRESHING управление 
на клапата под вършачната контра и подвижнта вър-
шачна шина

 − До 25% по-голяма производителност
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НОВО: сензорен екран CEBIS.

 
Леко докосване на чувствителния сензорен екран 
и новият терминал CEBIS реагира незабавно.

 − Изобразяване на цялата машина върху екрана 
 − Директен достъп до всички функции
 − Индивидуално регулируемо положение на терминала 
посредством свободно движеща се стойка

НОВО: мултифункционален подлакътник.

 
От подлакътника с обновен дизайн, всички най-важни 
функции на машината могат да се настройват директно 
чрез бутони.

 − Лесни и понятни символи на бутоните
 − Интегрирано управление на телефон и радио 
 − USB-порт за кабел за зареждане в непосредствена 
близост

НОВО: удобна настройка на вършачния 
механизъм.

Вършачният механизъм може да се настройва към раз-
личните жътвени условия директно от кабината.

 − Подвижната вършачна шина, клапата на вършачната 
контра и редукторът на обороти на вършачния бара-
бан се задействат хидравлично

 − Бърза реакция при смяна на сортовете, смяна на  
културите или влагата в посевите в течение на работ-
ния ден

НОВО: по-бърза смяна на културите. 

 
Сегментът на вършачната контра позволява лесно 
изваждане настрани и смяна.

 − Достъпът до сегментите на предварителната контра  
е възможен през камъкоуловителя

 − Редукторът на обороти на вършачния барабан може 
да се превключва без инструменти

 − Опционално: смяна на културите хидравлично, от 
кабината

Комфортна 
кабина.
Скачай в кабината и да 
започваме.
Новият дизайн на удобната кабина е адаптиран точно 
към новата степен на производителност на LEXION. 
Управлявате прецизно и интуитивно вашия зърноком-
байн от сензорния екран CEBIS и новия мултифункцио-
нален подлакътник. Можете да го използвате неуморно 
през целия жътвен ден. Уникалната степен, до която 
може да се настройва на вършачния механизъм директно 
от кабината, Ви спестява досадното слизане и качване.

1 CEBIS MOBILE
2 НОВО: сензорен екран CEBIS
3 Въртящи се/push-бутони на CEBIS
4 Многофункционален лост за управление CMOTION
5 Директна настройка през бутони
6 НОВО: подлакътник с управление на телефона и 

радиото

НОВО



1110

CEBIS MOBILE - преглед.

В новия CEBIS MOBILE, можете с едно докосване от 
изглед отпред да превключите на изглед отзад или 
изглед отгоре.

 − Пълен преглед на всички функции и компоненти  
на машината

 − Целева оптимизация на всички важни параметри 
само за секунди

Повече възможности със CEMOS.

Използвайте CEMOS AUTO THRESHING, за да реагирате 
бързо и прецизно на различните условия на жътвата. 
Възможност за автоматично регулиране на:

 − Обороти на вършачния барабан 
 − Разстояние на вършачната контра 
 − Подвижна вършачна шина 
 − Клапа на вършачната контра

FIELD SCANNER.

В новия сензор на системата за управление LASER PILOT 
използвате непрекъснато пълната ширина на рязане и 
повишавате скоростта и производителността.

 − Лесно активиране чрез бутон върху лоста за управление
 − Без необходимост от сгъване и разгъване или калиб-
риране 

 − Три различни режима на управление: ориентация по 
дясната граница на насажденията, лявата граница на 
насажденията, колеята

CEMOS AUTOMATIC в CEBIS.

Оптимизирате пет агрономически целеви показатели 
просто чрез плъзгача в CEBIS.

 − Качество на зърното
 − Качество на овършаването
 − Чистота
 − Пропускателна способност
 − Качество на сламата (освен в режима на нарязване 
на сламата)

Системи за подпомагане на водача.
Още повече подкрепа.
Използвайте наличната мощност на машината по-добре и минимизирайте времената на 
престой. Със системите за подпомагане на водача CEMOS на серията LEXION добрите 
водачи стават още по-добри и се наслаждават на повече комфорт от когато и да било.

НОВО
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Динамичен в мощността.

Всички модели TUCANO са серийно оборудвани с 
DYNAMIC POWER. Тази интелигентна система за упра-
вление на двигателя прилага различни мощностни 
криви, в зависимост от оборотите и адаптира въртя-
щия момент спрямо необходимата мощност. По този 
начин в режим на частично натоварване (напр. при 
работа на откос), се спестява до 10% гориво. Обратно, 
по време на разтоварване, използваната мощност дос-
тига максимално ниво.

Подпомагане при наклонени терени.

Хълмистият терен изисква голяма концентрация от 
страна на водача, особено когато машината работи на 
границата на възможностите си. AUTO CROP FLOW кон-
тролира оборотите на вършачния механизъм, вторич-
ното сепариране и двигателя и изключва хедера и вър-
шачния механизъм при претоварване. AUTO SLOPE ви 
подпомага при настройката на очистването чрез авто-
матично управление на оборотите на вентилатора.

Интелект в кабината.

Новият CEBIS със сензорен екран осигурява удобен 
достъп до всички функции на машината. Най-важните 
от тях могат да се регулират директно чрез бутони,  
разположени върху подлакътника. Управлението на 
TUCANO се осъществява интуитивно и без необходи-
мост от предварителен опит. По този начин дори и нови 
водачи са в състояние за кратко да се научат да упра-
вляват машината безопасно и на границите на възмож-
ностите и.

Силен с APS HYBRID. 

Класът на хибридните зърнокомбайни е представен от 
четири модела TUCANO. Моделът TUCANO 580 със сис-
тема APS HYBRID SYSTEM и зърнен бункер с обем от 
11.000 литра е водещият в серията и заедно с моделите 
TUCANO 570 и 560 се предлага и във версия MONTANA. 
С новия TUCANO 550, вашето стопанство разполага с 
икономичен стартов модел с технологията APS HYBRID. 

TUCANO 580 / 
580 MONTANA

570 / 
570 MONTANA

560 / 
560 MONTANA

550 450 / 
450 MONTANA

440 430 / 
430 MONTANA

420 340 320

Вършачен меха-
низъм / ширина 

мм APS / 1580 APS / 1580 APS / 1320 APS / 1320 APS / 1580 APS / 1580 APS / 1320 APS / 1320 Конвенцио-
нални / 1580

Конвенцио-
нални / 1320

Вторично 
сепариране

ROTO PLUS ROTO PLUS ROTO PLUS ROTO PLUS 6-сламотр. 6-сламотр. 5-сламотр. 5-сламотр. 6-сламотр. 5-сламотр.

Бункер за зърно л 11000 10 000 /  
11 000

9000 9000 10000 9000 8000 / 9000 7500 8000 6500 / 7500

Двигател Mercedes-Benz 
OM 936 LA

Mercedes-Benz 
OM 936 LA

Mercedes-Benz 
OM 936 LA

Mercedes-Benz 
OM 936 LA

Mercedes-Benz 
OM 936 LA

Mercedes-Benz 
OM 936 LA

Mercedes-Benz 
OM 936 LA

Mercedes-Benz 
OM 936 LA

Mercedes-Benz 
OM 936 LA

Mercedes-Benz 
OM 936 LA

Максимална 
мощност 
(ECE R120)

кВт/
к.с.

280/381 260/354 260/354 230/313 230/313 210 / 286 210/286 180/245 210 / 286 180/245

Стръмен терен или внезапен силен дъжд – природата ви изправя непрекъснато 
пред нови предизвикателства. TUCANO, със своята технология MONTANA и с 
DYNAMIC POWER, е подготвен за всякакви предизвикателства. Новата концепция 
за управление предлага по-висока интелигентност и комфорт. Допълнителни въз-
можности за настройка повишават производителността. Шест нови модела улес-
няват при избора на най-правилната за вас конфигурация.

TUCANO 580–320.
Природен талант.
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2 скорости. 2 диапазона на движение.

TUCANO MONTANA е оборудван с двустепенна предава-
телна кутия с автоматично адаптиране към натоварва-
нето на двигателя. И при двете предавки има два диапа-
зона на движение, които се превключват в зависимост 
от натоварването на трансмисията. Когато машината се 
нуждае от максимална теглителна сила, тя преминава 
автоматично на по-нисък диапазон. Без необходимост 
от ръчно превключване на предавки.

20% изравняване на странични наклони.

Наклонената камера MONTANA е оборудвана с два вер-
тикални хидравлични цилиндъра. Те дават възможност 
за управление на AUTO CONTOUR и компенсиране на 
странични наклони до 20%. AUTO CONTOUR води пре-
цизно хедера по профила на терена и обезпечава чисто 
поемане, надеждно овършаване и равномерна височина 
на стеблата в стърнището при всякакви насаждения.

Пет модела MONTANA.

Петте модела MONTANA са оборудвани със бункер за 
зърно с обем от 11 000 литра. Те са идеалните за ком-
пактни разпокъсани площи и терени с наклон. Три от 
тях са оборудвани със система APS HYBRID SYSTEM, а 
при другите два е използвана APS сламотръсна техно-
логия. TUCANO 560 и 430 MONTANA имат транспортна 
ширина под 3,50 м при гуми с размер 800 м и под 3,30 м 
при и с гуми с ширина 680 мм.

18% компенсация на напречен наклон.

Предният мост при MONTANA гарантира изравняване 
при напречен наклон до 18%. Всички функции на 
MONTANA се задействат автоматично – в зависимост 
от наклона на терена. Блокирането на диференциала 
(опция) осигурява по-добро сцепление при екстремни 
условия. С едно натискане на бутон шасито се снижава 
в транспортна позиция. В този режим, височината на 
машината става по-малко от 4 м.

TUCANO MONTANA.
Ефективността може да бъде повишена.

Овършаване по наклонени терени е също толкова ефективно и мощно, както и на 
равен терен – в тази дисциплина зърнокомбайните MONTANA на CLAAS са си спече-
лили световно име. Серията TUCANO ви предлага избор между пет модела MONTANA.

TUCANO 580 MONTANA 570 MONTANA 560 MONTANA 450 MONTANA 430 MONTANA
Вършачен механизъм/ширина мм APS / 1580 APS / 1580 APS / 1320 APS / 1580 APS / 1320
Вторично сепариране ROTO PLUS ROTO PLUS ROTO PLUS 6-сламотр. 5-сламотр.
Бункер за зърно л 11000 10 000 / 11 000 9000 10000 8000 / 9000
Двигател Mercedes-Benz 

OM 936 LA
Mercedes-Benz 
OM 936 LA

Mercedes-Benz 
OM 936 LA

Mercedes-Benz 
OM 936 LA

Mercedes-Benz 
OM 936 LA

Максимална мощност (ECE R120) кВт/
к.с.

280/381 260/354 260/354 230/313 210/286 
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Уникалната вършачна система APS.

APS ви осигурява още преди вършачния барабан реша-
ващо преимущество. Събираната реколта се ускорява 
от 3 на 20 м/сек.

 − Реколтата се сепарира равномерно
 − Потокът на материала се движи с до 33% по-бързо
 − По-високите центробежни сили оптимизират сепари-
рането на зърното

Доказал се вършачен механизъм CLAAS.

AVERO 160 е оборудван с конвенционален вършачен 
механизъм на CLAAS. През годините той непрекъснато 
доказва колко уверено владее двете най-важни дисци-
плини по време на жътва: овършаване и сепариране 
при всякакви условия на жътва. Независимо с каква 
култура го предизвиквате, AVERO 160 впечатлява с 
пълна ширина на вършачния барабан.

Нов двигател.

AVERO 240 вече се предлага с най-новия двигател 
Cummins, който със своя работен обем от 6,7 л развива 
впечатляващите 213 к.с.

 − Двигателят отговаря на специфичните за пазара  
емисионни стандарти до Stage V

 − Двигателят и системата за охлаждане са още  
по-леснодостъпни

 − Ежедневната поддръжка се извършва още  
по-лесно и по-бързо

Висока гъвкавост.

Максимална производителност дори и при тесни прос-
транства. Благодарение на сгъваемия хедер C450, 
можете да използвате особено гъвкаво компактните 
модели от серията AVERO. 

 − Намалена транспортна ширина 
 − Уникална ефективност, преди всичко при използване 
на разпокъсани площи

AVERO 240 / 160.
Най-мощният сред компактния клас машини.

AVERO е първият зърнокомбайн в компактния клас машини, оборудван с вършачна тех-
нология APS. Системата за овършаване и сепариране APS гарантира още при LEXION и 
TUCANO отлична работа. Тя постига до 20% по-висока производителност при същия раз-
ход на гориво.

AVERO 240 160
Вършачен механизъм мм APS Конвенционални
Вторично сепариране 4-сламотръсен 4-сламотръсен
Обем на зърнения бункер л 5600 4200
Двигател Cummins B6.7 Cummins B6.7
Работен обем л 6,7 6,7
Максимална мощност кВт/к.с. 157/213 116/158

НОВО
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Подходящо оборудване за големи посеви 
от рапица. 

Хедерите от семейство CONVIO се предлагат по жела-
ние и с оборудване за рапица:

 − Страничен нож за рапица – десен и/или ляв
 − Свързващо звено за лесен монтаж на ножовете за 
рапица

 − Хидравлични задвижвания за ножовете за рапица
 − Транспортни шнекове за рапица
 − Повдигната задна стена

Значително облекчение за водача.

 
Интелигентното водене по терена на CONVIO FLEX поз-
волява превключване с едно натискане на бутон от гъв-
кав към твърд режим и обратно. Тъй като вече не се 
налага преоборудване, можете да работите без прекъс-
ване при всякакви условия. В допълнение, при жътва на 
ниски посеви, AUTO FLEX регулира напълно автома-
тично височината на приставката.

Иновативно мотовило за висока 
производителност.

Новоразработеното мотовило, със своя иновативно 
оформен, гърбичен профил, позволява поемането на 
растенията от палците на мотовилото още преди отряз-
ването. Особено при полегнали посеви, загубите от 
приставката се свеждат до минимум . При ниски насаж-
дения палците осигуряват оптимално подаване 
на реколтата в хедера.

Автоматично регулиране на въртящия 
момент на мотовилото.

Чрез хидравличното задвижване на мотовилото може 
автоматично да се адаптира въртящият момент на 
мотовилото при по-тежки жътвени условия, напр. при 
полегнали насаждения. Автоматичният контрол на висо-
чината работи по предварително зададени стойности за 
налягане и ниво на чувствителност и предотвратява 
потъването на зъбците в почвата.

CONVIO FLEX / CONVIO.
НОВО: CONVIO FLEX / CONVIO 930 / 770.

Лентовите хедери намират приложение навсякъде, където се изисква равномерен 
срез - при нискорастящите стеблени култури с дълбок плодов завръз или при тежки 
условия, като полегнали посеви или наличие на плевели. 

CONVIO FLEX с гъвкава ножова греда беше разработен за универсално приложение 
при всички зърнени култури, като напр. зърно, рапица, соя, грах и трева. CONVIO  
(с твърда ножова греда) е особено подходящ за житни култури и рапица.

CONVIO FLEX 
1230

FLEX 
1080

FLEX 
930

FLEX 
770 1230 1080 930 770

Ефективна ширина на рязане мм 12260 10740 922 769 12260 10740 922 769
Вертикална подвижност ножова греда

горе мм 90 90 90 90 – – – –
долу мм 135 135 135 135 – – – –

Ширина на страничните ленти мм 1079,50 1079,50 1079,50 1079,50 1079,50 1079,50 1079,50 1079,50
Дълбочина на дъното мм 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329
Оборудване за рапица ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Автоматика на хедера ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○  Опция      –  Не се предлага

НОВО
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Интелигентният начин да правиш 
повече.
Подпомагане на водача.

При хедерите CONVIO на разположение на водача са системи за подпомагане, които 
могат да бъдат управлявани от кабината. При това системите ACTIVE FLOAT, AUTOMATIC 
BELT SPEED и AUTO FLEX му помагат да намери бързо и лесно оптималната настройка на 
приставката при всякакви условия.

Висока гъвкавост за всякакъв профил 
на терена.

За максимално облекчаване на водача и постигане на 
оптимално качество на рязане, CONVIO FLEX може да 
работи в четири различни режима:
1 Зърно: твърдо дъно
2 Полегнали посеви: смяна от твърдо към гъвкаво 

дъно само с едно натискане на бутон
3 Ръчен Flex режим: за ниски култури като соя, грах, 

фураж
4 AUTO FLEX: автоматична настройка на най-ниския 

срез

AUTO FLEX за най-нисък отрез.

Новият режим AUTO CONTOUR FLEX регулира автома-
тично височината на приставката: при това CONVIO FLEX 
определя самостоятелно и непрекъснато дали ножовата 
греда може да се спусне още, за да се постигне най-
ниско ниво на среза.

ACTIVE FLOAT за ножовата греда.

Благодарение на системата за окачване ACTIVE FLOAT, 
водачът има възможност, по време на движение и в 
зависимост от жътвените условия, да регулира наляга-
нето върху терена на ножовата греда от кабината.

Автоматична настройка на скоростта на 
лентите.

Системата за Автоматична настройка на скоростта на 
лентите настройва напълно автоматизирано и посто-
янно скоростите на лентите към скоростта на приби-
ране на реколтата – и то при всякакви земеделски кул-
тури. 
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Пакет светлини за приставки.

 
Две работни светлини, монтирани на задната стена на 
хедера, осветяват стърнищата директно зад хедера. 
Две допълнителни светлини осветяват границата на 
насажденията и пространството пред хедера.

 − Работа без стрес и по тъмно
 − По-добър контрол на височината на стърнищата

Два допълнителни опипвача със сензори.

 
Както големите хедери 1080, 1230 и 1380, така и по-
малките модели са оборудвани с две допълнителни сен-
зорни опипвачи. Те са монтирани централно под хедера 
и гарантират възможно най-добро копиране на всяка-
къв терен.

 − Подобрено водене по терена с AUTO CONTOUR
 − Повече ефективност при хълмисти терени

НОВО: Механизъм за бърз монтаж на 
класоповдигача.

С новия механизъм за бърз монтаж, който не изисква 
инструменти, можете да монтирате и демонтирате кла-
соповдигачите лесно и удобно.

 − Стандарт за VARIO и CERIO
 − Бърза смяна на повредени класоповдигачи
 − Лесен демонтаж от VARIO-хедера – за още  
по-бърза смяна на културите

Ново заключване за палците на подава-
щия шнек.

Повредените палци на подаващия шнек вече могат да 
се сменят бързо без инструменти. Това намалява значи-
телно времената на престой.

 − Палци на подаващия шнек с нов дизайн 
 − Нови лагерни опори на палците на подаващия шнек
 − Стандарт за VARIO, CERIO и MAXFLEX

VARIO, CERIO и MAXFLEX.
Малки детайли от голямо значение.

За да можете да използвате напълно мощностния потенциал на своя зърнокомбайн, 
CLAAS ви предлага подходяща приставка за всяка зърнена култура. Всички хедери се 
отличават с оптимален поток на материала, чист срез и висока устойчивост. Най-
новите подобрения правят вашата жътва още по-лесна с VARIO, CERIO и MAXFLEX.
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Мисли колективно. Автоматично 
документиране.

Автоматичното документиране е разширение на функ-
циите на TELEMATICS. Без намеса от страна на водача 
тя предава работните данни, свързани с отделен учас-
тък, към сървър. Там, въз основа на предварително 
качените граници на участъка, те се интерпретират и се 
подготвят за по-нататъшна обработка. Всички данни, 
свързани с машината, могат да се експортират и във 
формат IsoXML.

Обединява всичко. 365FarmNet.

 
Софтуерът за управление на фермата 365FarmNet обе-
динява всички функции на различните аграрни прило-
жения. Дори Вашите машини CLAAS могат да бъдат 
директно свързани благодарение на специално разра-
ботените услуги TELEMATICS. Това ви позволява да про-
дължите да използвате съответните машинни данни в 
софтуера за управление на фермата, като напр. добиви, 
разходни норми и времена.

Помага бързо. Remote Service.

 
Чрез Remote Service вашият дистрибутор или сервизен 
партньор има директен достъп до вашите машини и спе-
цифични данни. По този начин той може по-бързо и по-
директно да реагира в случай на необходимост от под-
дръжка и сервизно обслужване. А най-добрата новина 
е, че CLAAS поема разходите за Remote Service за срок 
от 5 години. Достатъчно е вашето съгласие. 

Да хвърлим един поглед. TELEMATICS.

 
С TELEMATICS имате поглед върху всички данни от 
машината по всяко време. Можете да избирате между 
три различни пакета: basic, advanced и professional. По 
този начин TELEMATICS расте с вашите изисквания. За 
да можете да използвате TELEMATICS и по време на 
път, съществува приложение за смартфон за опера-
ционни системи iOS и Android.

Връзка в мрежа.
Интелигентността е 
ключът към успеха.
Ние считаме, че размерът и мощността не са доста-
тъчни. Интелигентността е важен ключ към по-голяма 
ефективност. С интелигентното свързване в мрежа, 
извличате повече от потенциала на своите машини 
CLAAS от когато и да било. 

Нашите машини предлагат още от днес свързване в 
мрежа, ориентирано към утрешния ден. Защото интер-
нетът е реалност в селскостопанската техника още от 
няколко години. С помощта на TELEMATICS вие още от 
години можете да използвате онлайн своите машинни 
данни. Използвайки в работата си най-съвременна тех-
нология, постигате по-висока производителност при по-
ниски разходи.
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Още по-лесно управление на задачите.

С приложението „EASY on board“ Вие можете не само 
да управлявате целия съвместим с ISOBUS инвентар от 
таблет, но и да планирате и обработвате точно задачите. 
Можете да получавате или създавате задачи директно 
на машината и да ги изпращате към стопанството или 
клиента. Документирането е по-опростено. С това 
отпада досадната и ненужна бумащина в кабината.

Организацията на транспорта сега е още 
по-добре синхронизирана.

Приложението „FLEET VIEW“ на CLAAS дава възмож-
ност машините, извозващи прибраната реколта, да се 
координират така, че зърнокомбайните да работят без 
принудителен престой. Приложението информира 
текущо всеки водач в логистичната верига за позициите 
и напълването на зърнените бункери на машините за 
прибиране на реколта и извозващите транспортни сред-
ства от даден автомобилен парк.

Управлението на задачите е още по-лесно.

Терминалът S10 е подходящ не само за GPS управле-
нието, но може да се използва и като терминал за 
обслужване за ISOBUS функции. Новото при него е сис-
темата за управление на задачите, базирана на ISOBUS. 
В TC-Basic се регистрират най-важните ключови данни, 
като напр. обработена площ, добив, влажност на зър-
ното и отработено време. TC-Geo съставя карти за 
добива и прехвърля изображения в реално време към 
кабината.

Още по-прецизни карти на добива.

Една ценна за вашите измервания на добива функция, 
която вече е включена във всеки лиценз за TC-Geo: 
работната ширина се коригира и адаптира автоматично, 
така че водачът не трябва повече да предприема 
никакви ръчни промени. По този начин обработените 
площи се регистрират още по-точно и се създават още 
по-прецизни карти на добива.

Връзка в мрежа.
Помощници в работата с бъдеще.

CLAAS предлага подходящия терминал за фирми от всякакъв размер и всяка дейност: 
опростени терминали за управление на работните уреди CLAAS, терминали с ISOBUS 
функции и за GPS управление, както и приложение за таблет за управление на ISOBUS 
уредите и на задачите.



SATCOR

GNSS

GPS
PILOT

SATCOR

2928

SATCOR 5 (± 5 см).

SATCOR 5 с точност от ± 5 см се използва преди всичко 
там, където достъпът до RTK или мобилни радиомрежи 
е не само затруднен, но и почти невъзможен. 

Системите за управление GPS PILOT могат да се дообо-
рудват бързо със сигнал SATCOR, тъй като в много слу-
чаи не е необходим допълнителен хардуер.

GPS PILOT с терминал S10.

Терминалът S10 е подходящ не само за системата за 
автоматично водене. Можете да го използвате и като 
ISOBUS терминал. ISO Task Management TC-BAS и TC-
GEO може да съхранява автоматично данни за задачата 
или да обработва геореферент ни задачи, като карти за 
торовнасяне. ISOBUS-TC-SC автоматично пуска и спира 
секции на прикачния инвентар за прецизна обработка 
на площта.

Гъвкав работен радиус.

Начинът на действие на SATCOR системата е много схо-
ден с този на EGNOS и е достъпна почти навсякъде по 
света. Благодарение на двучестотен GPS приемник, с 
който е оборудвана тази система, се постига много по-
висока GPS точност. Коригиращият приемник реагира 
бързо и е на разположение след определено време на 
инициализиране с точни данни за позицията.

SATCOR 15 (± 15 см).

В сравнение с EGNOS / E-DIF системата SATCOR 15 се 
отличава със значително подобрена базова точност от ± 
15 см. Благодарение на това коригиращият сигнал е 
подходящ за много селскостопански приложения и след 
кратко време на инициализация постига зададената 
точност.

SATCOR 15 и SATCOR 5.
Сателитно базиран коригиращ сигнал на CLAAS.

SATCOR е ново-разработен, сателитно базиран коригиращ сигнал от CLAAS за GPS-системите за авто-
матично водене. първият собствен, сателитно базиран коригиращ сигнал на CLAAS. Той има покритие 
почти навсякъде и впечатлява с подобрената си базова точност. Може да се избира между два варианта: 
SATCOR 15 с точност ± 15 см и SATCOR 5 с точност ± 5 см. Използването на SATCOR е препоръчително 
преди всичко там, където достъпът до RTK или мобилни мрежи е затруднен.
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ROLLANT 520 ROTO CUT.

Късо-нарязания фураж и високото налягане на пресо-
ване са основните предпоставки за богатия на енергия, 
вкусен фураж. Режещият ротор ROTO CUT, със своите 
14 единично обезопасени ножа, обезпечават дължина 
на среза от 70 мм при превъзходно качество. Ножовете 
се монтират и демонтират удобно от горната страна при 
отворена камера за пресоване.

НОВО: ROLLANT 520 ROTO FEED.

Във версията ROTO FEED на ROLLANT 520 фуражът се 
поема от един високопроизводителен ротор, транспор-
тира се бързо във фиксираната камера и осигурява 
много висока плътност. Роторните машини се управля-
ват много лесно и удобно, така че дори неопитните 
водачи могат да извлекат максимума от един ROLLANT. 

НОВО: ROLLANT 520.

Версията с гребен на ROLLANT е най-предпочитаната 
преса на CLAAS. Тя въвежда внимателно фуража в 
камерата за пресоване, без да го повреди. Оборудва-
ната с подбирач с ширина от 1,85 м преса е малка, но 
достатъчно гъвкава, за да произвежда бали с голяма 
плътност при работа на стръмни участъци или с по-
малки трактори.

НОВО: първокласен дизайн.

Доказаната концепция на фиксираната камера при пре-
сата ROLLANT се усъвършенства и подобрява непрекъс-
нато от нашите инженери. При новата генерация нейният 
дизайн е изцяло преработен. Новата линия в дизайна 
впечатлява още от пръв поглед: тук работи една от най-
стабилните преси на света. 

ROLLANT 520 R 520 RF 520 RC
Ширина на камерата за 
пресоване

см 120 120 120

Диаметър на камерата за 
пресоване

см 125 125 125

MAXIMUM PRESSURE SYSTEM 
(MPS)

– ○ ○

Транспортираща система Гребен ROTO FEED ROTO CUT
Брой ножове – – 14
Подсилени валци ● ● ●
Връзване с мрежа / сезал ○ ○ ○

●  Серийно производство      ○  Опция      –  Не се предлага

Със своята нова генерация, CLAAS отваря нова страница от 43-годиш-
ната история на успеха на пресата ROLLANT. Пресата с фиксирана камера 
ROLLANT 520 съчетава в себе си всички преимущества на популярните 
предходни модели ROLLANT 340 и 350. Новата преса се управлява много 
лесно, тя е универсална и изключително надеждна.

ROLLANT 520.
Още по-здрав.

НОВО
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ROLLANT 520.
Пресова навсякъде.

Здравината и надеждността и при най-тежки работни 
условия превърнаха ROLLANT в най-продаваната преса 
за балиране на силаж в света. Подсилените валци, инте-
лигентното смазване на веригите и опционалната сис-
тема MAXIMUM PRESSURE SYSTEM (MPS) на задния 
капак гарантират неизменната му водеща позиция.

Устойчиви бали и висока плътност на 
сърцевината.

 − Подвижен сегмент с 3 валяка 
 − Заден капак с MPS MAXIMUM PRESSURE SYSTEM, 
който е механично регулируем, генерира допълни-
телно налягане

 − Перфектно пресовани, високо уплътнени бали, дори 
и при високи скорости на движение

НОВО: интелигентно смазване на веригите. 

 − Обтяга и смазва задвижващите вериги автоматично 
 − Регулира автоматично количеството масло в зависи-
мост от потребността

 − Удължава експлоатационния живот и поддържа 
износването на възможно най-ниското ниво

 − С голям капацитет на резервоара за масло за дълъг 
работен ден

НОВО: подсилени валци. 

 − 16 подсилени валци за особена плътност на силаж-
ните бали при оптимален поток на материала

 − 8 валци с 3 мм дебелина на корпуса 
 − 8 валци с 4 мм дебелина на корпуса, както при  
пресата ROLLANT 540 

 − Износоустойчивост за дълъг експлоатационен живот

Обслужващ терминал OPERATOR. 

 − Всички важни функции пред погледа ви
 − Голям дисплей с регулируема яркост 
 − Добра ергономичност за лесна настройка
 − Активиране / деактивиране на ножовете
 − Ръчно връзване 
 − Дневен брояч
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Филип Пелетие. Земеделец, животновъд 
от района на Шароле.

„Тъй като фуражът не може да се остави да седи дълго 
време в мрежа, чрез използването на фолио като опа-
ковъчен материал ние намалихме отпадъка и загубите.“

Нови възможности за регулиране.

 − Въртенето и обтягането на фолиото се настройват от 
терминала

 − Възможен е опън на фолиото в диапазона 5–20%
 − Лесна смяна от връзване с мрежа към фолиране, без 
необходимост от преоборудване.

 − Възможност за фолиране и при екстремни условия, 
напр. сух материал, влажно време

Версията COMFORT.

 − Задният капак се отваря и затваря автоматично 
 − Автоматичен цикъл на почистване на ножовете 
 − Удобно хидравлично управляемо превключване на 
групи ножове от кабината: 7, 8 или 15 ножа

Фолиране с гладки ръбове.

 − Перфектна форма на балата с фолио, покриващо 
ръбовете

 − Стабилни бали, които могат да се стифират за 
месеци наред 

 − Силажът се консервира по-добре и се предпазва от 
замърсяване

 − Намален разход на материал от фолиращия механизъм
 − Само един вид опаковъчен материал

Какви са според вас предимствата на фолирането, 
което покрива ръба на балата? 
Ако една преса успее да изтегли фолиото и да покрие 
ръбовете, страничните слоеве фолио могат да се нама-
лят. Въпреки това балата остава устойчива, тъй като 
броят на слоевете фолио по периферията остава 
същият, а фолиото покрива краищата.

Какви са според вас предимствата на фолирането? 
Основното предимство е високата плътност на балите. 
По този начин в балата прониква по-малко въздух и тя 
запазва по-добре формата си. 

Как преминавате от опаковане с фолио към опако-
ване с мрежа? 
Аз отстранявам ролката с фолио, поставям я обратно 
на държача и зареждам ролката с мрежа. Много лесно 
и става за три минути.

Зигмунд Неренгет, Норвегия

„Основното предимство е високата 
плътност на балите.“
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Уникален ротор 360°.

При нашите преси с ROTO CUT и ROTO CUT Heavy Duty 
зъбците на ротора са разпределени спираловидно на 
360°.

 − Балите се въртят плавно и запазват стабилна форма
 − Средата на балата е още по-плътна

НОВО: съединител за подбирача.

При всички подбирачи с ролков притискач срезният 
болт е заменен със съединител, който се е доказал пре-
възходно още при QUADRANT.

 − Повече комфорт при пресоване
 − Повече ефективност благодарение на пълното 
използване на границите на мощността

Въвеждащ панел, неизискващ поддръжка.

Разработеният и патентован от CLAAS въвеждащ панел 
сега вече работи тристепенно и връзва вашите бали 
още по-надеждно и по-бързо.

 − Три позиции за оптимално водене на мрежата
 − Бързо връзване също и със сезал с двойна нишка
 − Неизискващ поддръжка и износоустойчив

Връзване в мрежа CLAAS Covered XW.

С опционално свързване Extrawide и изключително 
широка мрежа ROLLATEX PRO XW пресовате пер-
фектно оформени и стабилни бали. 

 − Застъпване на ръбовете на балите чрез спирало-
видно оформени валци

 − Добре защитени ръбове на балите

VARIANT 400.
Доброто става още по-добро.

Когато изискванията на клиентите се променят, ние адаптираме нашите 
машини. През последните години ние непрекъснато усъвършенствахме 
серията VARIANT. Днес в тази серия ви предлагаме шест различни преси 
за кръгли бали. Новият съединител на подбирача прави пресоването 
още по-удобно за вас.

VARIANT 485 480 465 460
Ширина на балата м 1,20 1,20 1,20 1,20
Диаметър м 0,90 до 1,80 0,90 до 1,80 0,90 до 1,55 0,90 до 1,55
Ширина на подбирача м 2,10 или 2,35 2,10 или 2,35 2,10 или 2,35 2,10 или 2,35
Концепция Heavy Duty ● – ● –
Подаваща система RC HD RC / RF RC HD RC / RF

●  Серийно производство     –  Не се предлага



•	 Доказано	качество	 •	 Доверен	партньоp	 •	 Изгодно	финансиране	 •	 Преференциални	цени

ARION	440 

• Голямо междуосие при компактна конструкция
• Мощност според Вашите нужди
• Автоматизирана скоростна кутия
• 60 л/мин, 100 л/мин или Load Sensing – 110 л/мин
• Широка и комфортна кабина. Преден мост PROACTIV*
 

ARION	630 

• Мощен 6-цилидров двигател – 165 к. с.
• Три нива на оборудване – CIS, CIS+, CEBIS
• HEXASHIFT скоростна кутия с превключване под товар
• Широка и комфортна кабина
• Преден мост PROACTIV*

 
 

AXION	850 

• Три варианта: CIS, CIS+, CEBIS
• 264 к. с. FTP двигател – голяма мощност, при 

нисък разход на гориво
• Скоростни кутии HEXASHIFT, HECATIV, CMATIC
• 50/50 разпределение на тежестта, преден/заден 

мост
• 540/1000/540 ECO/1000 ECO – обороти на СОВ

 

AXION	950 

• Чисти 410 к. с. – винаги на разположение
• Най-нова технология на двигателя за висока мощност, 

при нисък разход на гориво
• Самоносеща се конструкция за отлична стабилност
• Безстепенна скоростна кутия CMATIC  с висок КПД
• GPS READY, TELEMATICS BASIC, ISOBUS

АТРАКТИВНИ	ПРЕДЛОЖЕНИЯ		–		КАМПАНИЯ		РАННА	ПРОДАЖБА	2020
	

* снимките са илюстративни Предложенията	важат	за	комбайни,	
трактори,	Зелена	линия	и	други
продукти	от	гамата	на	CLAAS
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РАПИД КБ ООД
София: моб. тел.: 0882 714 120
Русе: моб. тел.: 0888 422 848
Добрич: моб. тел.: 0886 319 040
Стара Загора: моб. тел.: 0886 394 944
Монтана: моб. тел.: 0882 427 502

Агроком ООД
Тръстеник
моб. тел.: 0888 314 421
Механизиран отряд - Я ООД
Ямбол
моб. тел.: 0895 777 182www.claas.bg


