
Zgodnji nakup 2019.
Prihranite sedaj. Ura odšteva!

Zgodnji nakup kombajnov 
se začne z 10% prihranki.



NOVO: 
CEBIS TOUCH pri TUCANO.
Novi modeli TUCANO z bolj intuitivnim nadzorom. Ena lahka 
dotika na zaslonu na dotik,  in novi terminal CEBIS se takoj 
odziva. Samo vstopi in se vožnj lahko začne.

Zlata vreden. 
CEMOS v Lexionu.
Edinstven sistem, ki pomaga vozniku pri upravljanju CEMOS 
AUTO CLEANING in CEMOS AUTO SEPARATING za doka-
zano povečanje učinkovitosti do 17%.

Vrhunec: 
QUADRANT 5300.
Skok na najvišjo gostoto v bale kanala dimenzijo 90 cm. 
Zahvaljujoč večjemu navoru imate vedno potrebno moč v 
rezervi za dolge FINCUT dneve in zgodbo o uspehu.

Dobro postane še boljše. 
Novice za leto 2019.
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Izziva navdušenje. 
Prihranek do 10%

* U okvirah tekočih prodajnih pogojev CLAAS-a. Popust za zgodnje nakup velja le za kombajne in velja do konca akcije. 
  Za podrobnosti se obrnite na svojega prodajnega partnerja.

Odlični posebni pogoji.
Posebni pogoji za izredne CLAAS novosti v 
ponudbi. Zdaj je pravi čas, če nameravate 
investirati v prihodnost.

Ugoden zgodnji nakup.
Izkoristite zgodnji nakup do 31. oktobra 2018 in 
prihranite 10% na kombajnah in CLAAS-novostih.

Preprosto že zdaj konfi gurirajte opremo vašega 
stroja s prodajnim partnerjem CLAAS.
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Odkrijte novosti CLAAS 2019.

NOVO: modeli TUCANO-sedaj na voljo kot MONTANA.

Novi TUCANO s tehnologijo MONTANA in 
DYNAMIC POWER omogoča delovanje 
v vseh pogojih. Nov koncept upravljanja 
povečuje inteligenco, udobje in učinek pa je 
izbira še večja. Skupaj sedem novih modelov 
vam pomaga lažje odločitve o nakupu.

NOVO: ROLLANT 540.

Dobro postane še boljše. CLAAS je razviv novo 
balirko z fi ksno komoro dimenzije bale od 1,25 do 
1.35m, ki je po zaslugi novega koncepta pogona 
proizvaja odlično trde bale eno za drugom. 
Dan za dnem.

NOVO:CONVIO / CONVIO FLEX.

CONVIO - tamo kjer pridelujejo nizke kulture, kjer je sadje skoraj pri zemlji, ali če so težke delovne razmere (polegnuto žito, 
plevel med žitom), kjer je potrebna nizka košnja. CONVIO FLEX s prilagodljivim reznim balkonom je posebej razvit za vse 
kulture, kot so žito, oljnice, soja, grah ali trava. CONVIO otkosna naprava(z fi ksnim reznim balkonom) primerna za kulture, 
kot so žito in oljnice.




