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Ko pospravljate celoletni pridelek, je potrebno popolnoma zanesljivo sodelovanje vseh  
strojev. Pri tem ima kombajn v vašem voznem parku ključno vlogo. Je odločilen dejavnik  
za dolgoletno stabilno uspešnost sezone.

Optimizirani stroji LEXION so najzmogljivejši na tržišču – merjeno v požeti površini ali tonah na 
leto. In svoje moči dokazujejo točno takrat, ko najbolj potrebujete njihovo visoko zmogljivost 
– celo pri neugodnih pogojih. Prihranijo čas in gorivo ter so učinkovitejši kot kdaj koli prej.  
Kot vodilni stroj v žetveni verigi LEXION pravočasno, gospodarno in zanesljivo opravi žetev.

Uspešnost sezone,  
kot je še ni bilo.
LEXION.
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Učinkovito delovanje tudi pod časovnim pritiskom.
Tudi pri časovno natančno zastavljenih žetvenih akcijah želite doseči optimalne rezultate. 
S pravo pomočjo je natančnost mogoča tudi pod časovnim pritiskom. CEMOS AUTO 
HEADER je prvi asistenčni sistem, ki samodejno prilagaja nastavitve rezalnika kot sta 
dolžina mize in položaj motovila glede na razmere pri mlatenju. To omogoča homogen 
pretok pridelka ter izboljša zmogljivost in kakovost dela mlatilnega sistema, ločevanja 
in čiščenja. Ta sestavni del za avtomatizacijo procesa mlatenja vam zagotavlja bistveno 
več udobja. Doživite natančno delo in olajšanje s pritiskom na gumb.

Znižajte porabo goriva in povečajte donos.
Le če vsak stroj v vašem voznem parku deluje z maksimalno učinkovitostjo, lahko 
poslujete z dobičkom. Zlasti v neugodnih razmerah sta največja zmogljivost in učinko
vitost najpomembnejši merili za uspeh. Vrhunski modeli LEXION navdušujejo s 
porabo goriva približno 1 litra na tono pri najvišjem pretoku in so najzmogljivejši, ko  
je to najbolj potrebno. Odkrijte novo merilo učinkovitosti.

Povečajte svojo produktivnost z novo kabino LEXION.
Še posebej v času, ko se žetev zaključuje, morate biti čim bolj zbrani in sproščeni. 
Zato je vse v novi kabini stroja LEXION zasnovano za največje udobje. Ponuja občutno 
lahkotnejše gibanje ter popolnoma nov koncept uravnavanja klime. Inteligentni koncept 
delovanja vam omogoča, da izkoristite vse možnosti stroja. Svetel terminal CEBIS vam 
zagotavlja zelo natančne in jasne informacije, tako da lahko z enim samim pogledom 
zajamete vse pomembne podatke. Udobno se namestite in povečajte svojo produk
tivnost.
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Nova kabina  
za LEXION.
Vse povsem  
po vaših željah. 
Na novo razvita kabina kombajna v LEXIONu vas bo razveselila. 
Predvsem koncept klimatizacije z učinkovitim vodenjem zraka, 
več prostora za noge in glavo, aktivno hlajeni 30 l hladilnik za 
vašo pijačo ali svetli zaslon CEBIS visoke ločljivosti. Številne 
stvari se seveda niso spremenile, kot na primer neprekosljivo 
udobje CLAAS ali inteligentni koncept upravljanja, ki omogoča 
priročen dostop do vseh funkcij stroja. 

Zaslon na dotik CEBIS z visoko ločljivostjo.

Z lahkim dotikom občutljivega zaslona na dotik se  
terminal CEBIS takoj odzove.

 − Pregled s prikazom vseh strojev
 − Neposreden dostop do vseh funkcij
 − Položaj terminalov je nastavljiv s prosto premičnim  
držalom

Večfunkcijsko naslonjalo za roke.

Naslon za roko omogoča neposredno prestavljanje  
najpomembnejših funkcij stroja s stikalom.

 − Preprosti in samorazlagalni simboli
 − Vgrajeno upravljanje telefona in radia
 − USBpriključek za napajalni kabel v dosegu

GPS PILOT CEMIS 1200 –  
nov krmilni sistem. 

S CEMIS 1200 v kabino vašega kombajna dobite nov terminal 
za krmiljenje. Ko gre za natančno vodenje GPS, vam zanesljivo 
stoji ob strani. Poleg tega z njim lahko opravite vsa tekoča 
kmetijska dela, pri katerih je potrebna natančnost: kartiranje 
vaših pridelkov v realnem času, upravljanje naročil in doku
mentiranje neposredno v stroju. Upravljalno logiko že poznate 
iz vašega sistema CEBIS. Upravljanje CEMIS 1200 je prav 
tako intuitivno.

 − Izjemen 12palčni zaslon nudi priročne informacije  
podnevi in ponoči 

 − Hiter neposreden dostop do vseh pomembnih funkcij
 − Vsa delovna območja lahko prilagodite svojim željam  
in jih prosto konfigurirate

NOVO
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Več moči.

S šestimi rotorskimi košarami in maks. hitrostjo 1.250 U/min 
mlati LEXION 8700 tako dobro kot LEXION 8900 / 8800. 
Moč motorja se je znatno povečala. V LEXION 8800 sedaj 
deluje 700 KM namesto 653 KM, v LEXION 8700 pa jih je 
626 namesto 585. Novi LEXION 8600 predstavlja gospodaren 
vstop v razred 8000.

Pretok, kot ga še ni bilo.

Edinstvena usklajenost tangencialnega mlatilnega sistema 
APS SYNFLOW in aksialnega sekundarnega ločevanja 
ROTO PLUS pomeni maksimalno zmogljivost ločevanja. 
APS SYNFLOW enakomerno pospeši pretok do hitrosti  
20 m/s. Število vrtljajev ekscentrično shranjenih dvojnih 
rotorjev je mogoče brezstopenjsko prilagoditi v CEBIS.

Vaše prednosti:

 − Prilagajanje vrtljajev mlatilnega sistema neodvisno  
od hitrosti vrtljajev rotorjev

 − Nastavljivo število vrtljajev za hitro prilagoditev na  
spreminjajoče se pogoje slame in ločevanja

 − Ločeno povratno dno pod rotorji

APS SYNFLOW HYBRID. 
Visoka zmogljivost. LEXION 8000 / 7000. 
Vsaka žetev prinaša nove izzive. Zato je pomirjujoče, da se lahko zanesemo na tehnologijo procesov, 
ki izpolnjuje vse zahteve vsak dan obratovanja. LEXION ima že od samega začetka vse značilnosti za 
visoko sezonsko učinkovitost. Dovajalni kanal, mlatilni sistem APS SYNFLOW, sekundarno ločevanje 
ROTO PLUS in upravljanje slame natančno sodelujejo, da vam zagotovijo uspešno žetev. 

LEXION 8900 / TT1 8800 / TT1 8700 / TT1 8600 / TT1 7700 / TT1 / 
MONTANA2

7600 / TT1 7500 / TT1 7400

Širina mlatilnega bobna mm 1700 1700 1700 1700 1420 1420 1420 1420
Premer mlatilnega bobna mm 755 755 755 755 755 755 755 755
Premer dovajalnega bobna mm 600 600 600 600 600 600 600 600
Rotorji Število 2 2 2 2 2 2 2 2
Prostornina l 15000 / 180003 13500 / 15000 12500 / 13500 11000 / 12500 10000 / 11000
Proizvajalec / tip MAN D42 Mercedes-Benz 

OM 473 LA
MAN D26 Mercedes-Benz  

OM 470 LA
Maksimalna moč (ECE R120) kW/KM 581/790 515/700 460/626 404/549 404/549 373/507 340/462 300/408

APS SYNFLOW HYBRID

LEXION 8000 / 7000.
Machine of the year 2020.

Manj goriva.

LEXION je načrtovan za učinkovito delovanje. Njegov  
koncept pogona navdušuje z visoko učinkovitostjo.  
DYNAMIC POWER prilagaja moč motorja potrebni moči. 
DYNAMIC COOLING vedno hladi glede na potrebe. S to 
povečano učinkovitostjo lahko še povečate zmogljivost  
ali ohranite nizke stroške goriva.

Ravnejši ko je pretok,  
učinkovitejša bo vaša žetev.

1 Na voljo tudi kot TERRA TRAC. 2 Na voljo tudi kot MONTANA. 3 Samo s TERRA TRAC. 



1110

10 % manj goriva. 

DYNAMIC POWER samodejno prilagaja moč motorja vašega 
LEXIONa pogojem delovanja. To pomeni, da v območju delne 
obremenitve vedno vozite z najučinkovitejšo krivuljo moči in 
prihranite do 10 % goriva, na primer pri odlaganju v vrsto.  
Pri polni obremenitvi, kot je praznjenje zalogovnika za zrnje 
in pri vklopljenem rezalniku slame, ostane največja moč 
samodejno aktivna. 

100 % več inteligence.

DYNAMIC COOLING je sedaj standardno prisoten v vsakem 
LEXIONu. Variabilni pogon ventilatorja samodejno in pred
vsem po potrebi uravnava svojo hitrost. Inteligentni sistem 
zagotavlja zanesljivo hlajenje pri vseh zunanjih temperaturah 
in zahteva 20 kW manj moči motorja. S tem prihranite gorivo. 

Enakomeren pretok za najboljšo slamo. 

Mlatilni sistem APS SYNFLOW WALKER varuje slamo s 
posebej ravnim pretokom. Krma gre skozi mlatilni sistem  
po najkrajši poti. Velik premer mlatilnih in ločevalnih bobnov 
omogoča majhne kote zaobjema in ravne prehode med bobni.

APS SYNFLOW WALKER.
Odlična slama. LEXION 6000 / 5000. 
Zaradi vse bolj negotovih vremenskih razmer je težko pridelati dobro slamo in suho zrnje. Obdobja 
za spravilo pridelkov so vse krajša, zahteve za spravilo pridelkov pa vse večje. Številne kmetije se 
pri reševanju tega izziva še vedno zanašajo na pretresala LEXION. Mlatilni sistem APS SYNFLOW 
WALKER dosega edinstveno zmogljivost in zagotavlja odlično kakovost slame. 

LEXION 6900 / TT1 6800 / TT1 6700 / TT1 6600 5500 TERRA TRAC / 
MONTANA2

5400 5300

Širina mlatilnega bobna mm 1700 1700 1700 1700 1420 1420 1420
Premer mlatilnega bobna mm 755 755 755 755 755 755 755
Premer ločevalnega bobna mm 600 600 600 600 600 600 600
Pretresala Število 6 6 6 6 5 5 5
Prostornina zalogovnika l 12500 / 135003 11000 / 12500 10000 / 11000 10000 / 11000 10000 / 11000 10000 9000 / 10000
Proizvajalec / tip 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

Maksimalna moč (ECE R120) kW/KM 373/507 340/462 300/408 260/354 300/408 260/354 230/313

Vaše prednosti:

 − Odlična kakovost slame in visoka delovna moč 
 − Vzporedna nastavitev mlatilnih in ločevalnih košar  
z varovalom pred preobremenitvijo 

 − Velika prilagodljivost zaradi številnih možnosti  
nastavitve mlatilnega sistema med delovanjem

 − Preprosta predelava na različne vrste pridelkov

Doživite popoln  
pretok v akciji.

1 Na voljo tudi kot TERRA TRAC. 2 Na voljo tudi kot MONTANA. 3 Samo s TERRA TRAC. 
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Novi CLAAS TRION.
Fits your farm.

Brezkompromisna prilagodljivost in zmogljivost.

Vsako polje je nekaj posebnega. Od vas in vašega stroja zahteva popolno zavzetost 
in prav v ta namen smo izdelali CLAAS TRION. Na nov način povezuje zmogljivost 
z učinkovitostjo, ki se dokaže na vsakem polju. Hitro lahko preklopite z ene vrste 
pridelka na drugo, mlatilni sistem pa zagotavlja visok pretok. Samoučeči sistemi za 
pomoč vozniku vam pomagajo pri učinkoviti in udobni žetvi. S kombajnom TRION 
boste doživeli zanesljivost v novi dimenziji.
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Serijsko čiščenje JET STREAM.

Zmogljivo turbinsko puhalo ponuja dovolj rezerv za težje pogoje. 
Hidravlični variator lahko krmili CEMOS AUTO CLEANING. 
Dolg kanal za umirjanje vetra z navzgor usmerjenim zračnim 
tokom zagotavlja stalno moč čiščenja, že na prvi stopnji pada
nja pa pride do visoke stopnje ločevanja. 

Dolgotrajen pogonski koncept.

Vse pogonske komponente, kot je npr. hidravlična suha 
sklopka, so izdelane za dolgo življenjsko dobo. Prenos moči 
poteka preko jermenskega pogona, pogoni pa so tihi z malo 
obrabe. Število jermenov je lahko manjše celo za šest, nape
njalniki jermena brez vzdrževanja pa so enotni.

Ni časa za kompromise.
TRION 700.
Vsako polje je drugačno tako kot vsaka kmetija. Sistemi pretoka pridelka TRION 700 omogočajo natančno nastavitev 
glede na kulture in žita. Od dovajalnega kanala prek mlatilnega sistema in sekundarnega ločevanja pa do upravljanja 
slame, na voljo so vse možnosti. 

TRION 750 / 750 TERRA TRAC / 
750 MONTANA

730 / 730 TERRA TRAC / 
730 MONTANA

720 / 720 TERRA TRAC / 
720 MONTANA

Širina mlatilnega bobna mm 1420 1420 1420
Premer mlatilnega bobna mm 600 600 600
Premer dovajalnega bobna mm 382 382 382
Rotorji Število 2 1 1
Prostornina l 12000 / 12000 / 110001 11000 11000
Proizvajalec / tip Cummins / L9 Cummins / L9 Cummins / L9
Maksimalna moč (ECE R120) kW/KM 320/435 300/408 270/367
1 Velja za TRION MONTANA

Fits your farm. 
Oglejte si, kako dobro se  

novi TRION 700 prilega vaši kmetiji.

TRION 750: 
APS HYBRID SYSTEM z  
dvema rotorjema 

TRION 730 / 720: 
APS HYBRID SYSTEM z 
enim rotorjem 

APS HYBRID.

Revolucionarna usklajenost tangencialnega mlatilnega sistema 
APS in aksialnega sekundarnega ločevanja ROTO PLUS 
pomeni maksimalno zmogljivost ločevanja. APS HYBRID 
enakomerno pospeši pretok do hitrosti 20 m/s. Število vrtljajev 
ekscentrično shranjenih rotorjev je mogoče brezstopenjsko 
prilagoditi v CEBIS.

Vaše prednosti:

 − Prilagajanje vrtljajev mlatilnega sistema neodvisno  
od hitrosti vrtljajev rotorjev

 − Nastavljivo število vrtljajev za hitro prilagoditev na  
spreminjajoče se pogoje slame in ločevanja

 − Hidravlični pokrovi rotorjev za prilagoditev površine  
za ločevanje

 − 4Dčiščenje za stabilno moč čiščenja na pobočjih

NOVO
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Šteje vsako zrno.
TRION 600 / 500.
Mlatilni sistem APS WALKER deluje tako učinkovito, da gre le približno 10 % zrn v TRION 600 / 500 skozi 
postopek ločevanja preostanka zrnja, saj je 90 % zrnja že ločenega od slame. Pri tem težavnost pogojev žetve 
ali mlatenje suhe oz. mokre slame ne igra nobene vloge. 

Najboljša kakovost slame.

Pretresala TRION so zasnovana za najvišjo kakovost zrnja in 
slame. Mlatilni sistem APS WALKER že od samega začetka 
skrbno obdeluje vaš pridelek:

 − Zaprti mlatilni bobni
 − Sinhrona prilagoditev hitrosti
 − Paralelna prilagoditev košar
 − Hidravlično varovalo pred preobremenitvijo

Inteligentno do nižje porabe goriva.

DYNAMIC POWER je standarden v vseh strojih. Samodejno 
prilagodi moč motorja vašega TRIONa pogojem uporabe. 
Tako v območju delne obremenitve vedno vozite z najučin
kovitejšo krivuljo moči in prihranite – na primer pri razporejanju 
slame v vrste – do 10 % goriva. Pri delih s polno obremenitvijo 
največja zmogljivost samodejno ostane aktivna.

Z APS WALKER boste iztisnili vse. 

TRION 600 / 500 ima vse, kar odlikuje brezhibno mlatenje  
in najvišjo zmogljivost ločevanja. Pospeševalni boben APS 
bistveno pospeši hitrost pretoka s 3 na 20 m/s, zaprti mlatilni 
boben pa je nežen do zrnja. Odprta pretresala in sistem 
MULTIFINGER SEPARATION SYSTEM (MSS) poskrbijo za 
učinkovito ločevanje zrnja v vseh pogojih.

Vrste pridelkov zamenjate v trenutku.

S TRION pri spremembi vrste pridelka prihranite veliko časa. 
Celoten stroj mehanizirate hitro in udobno, hitrost vrtljajev 
nastavite celo brez orodja. 63 % površine mlatilne košare 
zamenjate z enim prijemom.

Fits your farm. 
Oglejte si, kako dobro  

se novi TRION 600 / 500  
prilega vaši kmetiji.

TRION 660
660 TERRA TRAC / 
660 MONTANA

650
650 TERRA TRAC / 
650 MONTANA

640 540
540 TERRA TRAC

530
530 TERRA TRAC / 
530 MONTANA

520

Širina mlatilnega bobna mm 1700 1700 1700 1420 1420 1420
Pretresala Število 6 6 6 5 5 5
Prostornina l 12000 / 11000 10500 9000 10500 9000 8000
Proizvajalec / tip Cummins / L9 Cummins / L9 Cummins / B6.7 Cummins / L9 Cummins / B6.7 Cummins / B6.7 
Maksimalna moč (ECE R120) kW/KM 300/408 260/354 225/306 260/354 226/306 190/258

NOVO
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Udobje omogoča 
učinkovitost. 
Kabina TRION. 
Zavedamo se, da boste na polju delali bolje, če se boste 
dobro počutili. Zato je kabina stroja TRION udobna z veliko 
prostora, inteligentnim upravljalnim konceptom in svetlim  
terminalom CEBIS, ki vse podatke prikazuje z ostrino noža. 

 − Idealen pretok zraka za prijetno klimo v kabini
 − Udobni sedeži za dolge dni uporabe
 − Veliko prostora v predalih za shranjevanje in v hladilniku
 − Digitalni radio s sistemom za prostoročno telefoniranje
 − LEDdelovna in opozorilna osvetlitev
 − Sistemi kamer za popoln pregled

Zaslon na dotik CEBIS z visoko ločljivostjo. 

Pri terminalu CEBIS je potreben le rahel dotik občutljivega 
zaslona na dotik in sistem se takoj odzove.

 − Pregled s prikazom vseh strojev 
 − Neposreden dostop do vseh funkcij
 − Položaj terminalov je nastavljiv s prosto premičnim držalom 

Večfunkcijsko naslonjalo za roke. 

Naslon za roko omogoča neposredno prestavljanje  
najpomembnejših funkcij stroja s stikalom.

 − Preprosti in samorazlagalni simboli
 − Vgrajeno upravljanje telefona in radia 
 − USBpriključek za napajalni kabel v dosegu

Novi krmilni sistem GPS PILOT CEMIS 1200. 

CEMIS 1200 vas zanesljivo podpira pri natančnem vodenju 
GPS in vseh načinih natančnega kmetovanja. V realnem času 
načrtujete donose, upravljate naročila in jih dokumentirate 
neposredno v stroju. CEMIS 1200 upravljate prav tako intui
tivno kot CEBIS. Logika upravljanja je enaka.

 − Sijajen 12palčni zaslon za natančne informacije podnevi 
in ponoči 

 − Hiter neposreden dostop do vseh pomembnih funkcij 
 − Vsa delovna območja lahko prilagodite svojim željam in  
jih prosto konfigurirate

NOVO
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LEXION in TRION MONTANA.
Na pobočju žanjete tako dobro kot na ravnini.
Na pobočjih kombajni CLAAS MONTANA žanjejo tako učinkovito in zmogljivo kot na ravnem 
terenu – po tem so poznani povsod. S povsem avtomatsko izravnavo stranskega nagiba do 
18 % in izravnavo vzdolžnega nagiba do 6 % stroji mojstrsko obvladujejo tudi najbolj valovita 
polja.

TRION 750 730 720 660 650 530

MONTANA ○ ○ ○ ○ ○ ○

LEXION 7700 5500

MONTANA ○ ○

○  Opcijsko 

NOVO

18odstotna prečna izravnava.

Prednja prema MONTANA zagotavlja prečno izravnavo do 
18 %. Vse funkcije MONTANA se samodejno izvajajo – in 
prilagajajo naklonu pobočja na polju. Zapora diferenciala 
(opcijsko) izboljša oprijem v ekstremnih razmerah. S priti
skom na gumb je mogoče spustiti podvozje v transportni 
položaj, v katerem je stroj nižji od 4 m.

Zamik do naklona 20 %.

Pri varianti MULTI CONTOUR ima dovodni kanal dodaten 
ležeči cilinder za hidravlično prilagoditev kota rezanja, kar 
omogoča samodejno izravnavo vzdolžnega nagiba do 6 %. 
Odvisno od položaja osi sistem MULTI CONTOUR krmili  
vrtljivo šasijo, nastavitev kota rezanja in vse ostale funkcije 
AUTO CONTOUR.

Udobna žetev v dveh voznih stopnjah.

Dvostopenjski menjalnik s samodejno prilagoditvijo obreme
nitve vam zagotavlja velike vlečne sile na strminah. V obeh 
prestavah lahko posežete po dveh voznih stopnjah in ko stroj 
potrebuje največjo vlečno moč, samodejno prestavi v nižjo 
vozno stopnjo. S pogonom na vsa kolesa in elektrohidravlično 
zaporo diferenciala (opcijsko) je zagotovljena varnost in vedno 
dovolj oprijema. 

AUTO SLOPE čisti na pobočju.

Valovita polja predstavljajo izziv za čiščenje zrnja.  
AUTO SLOPE vas razbremeni tako, da krmili hitrost  
puhala odvisno od nagnjenosti terena. Navkreber  
se število vrtljajev puhala zmanjša, navzdol pa poveča. 

 − Povečan pretok in manj izgube zrnja na pobočjih 
 − Stabilna moč čiščenja
 − Krma med čiščenjem ostane v pretoku

Navkreber:
Zmanjšanje hitrosti puhala

Navzdol:
Povečanje hitrosti puhala
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Vstopni paket CEMOS.

CRUISE PILOT in AUTO SLOPE predstavljata gospodaren 
vstop v avtomatizacijo. S tem vaš kombajn ne pridobi samo 
inteligentne regulacije prednosti, temveč samodejno prilagaja 
tudi hitrost puhala, da čiščenje zrnja na razgibanem terenu 
poteka brez izgub. 

NOVO: CEMOS AUTO HEADER

CEMOS AUTO HEADER optimizira pretok in vas razbreme
njuje med žetvijo. Senzor FIELD SCANNER beleži višino rastlin, 
senzor višine mase v dovodnem kanalu pa ocenjuje pretok 
pridelka. CEMOS AUTO HEADER uporablja te podatke za 
aktivno krmiljenje položaja motovila in adapter VARIO. 

CEMOS sestavite sami.

CEMOS AUTOMATIC je samoučeč sistem za pomoč voznikom 
TRION in LEXION. Avtomatske funkcije vas in vaše voznike 
trajno in aktivno podpirajo med celotno uporabo. Na osnovi 
agronomskih ciljev, kot so kakovost zrnja in mlatenja, čistost, 
kakovost slame in pretok vaš kombajn poskrbi za optimizacijo 
med uporabo.

Dodaten terminal za to ni potreben, saj imate v CEBIS  
neposreden dostop do vseh sistemov. CEMOS DIALOG  
in CEMOS AUTOMATIC upravljate udobno z zaslonom  
na dotik. Z drsnikom avtomatskim funkcijam sistema dolo
čite želene strategije.

Izberite tiste sisteme za pomoč vozniku v TRION ali LEXION od katerih imate največ koristi. 
Vaš sistem CEMOS AUTOMATIC je lahko v vstopni ali popolni verziji, lahko ga povsem indivi
dualno konfigurirate glede na to, katere funkcije so smiselne za vaše polje in optimizirajo vašo 
uporabo.

 − CEMOS DIALOG voznika z vprašanji 
vodi do optimalne nastavitve stroja. 

 − AUTO CROP FLOW varuje celoten  
sistem pred preobremenitvijo. 

 − AUTO SLOPE regulira nastavitev  
puhala glede na naklon.

 − CRUISE PILOT aktivno prilagaja  
hitrost žetve.

 − AUTO CLEANING izboljšuje čiščenje.
 − AUTO SEPARATION regulira hitrost 
vrtenja rotorjev in položaj loput. 

 − AUTO THRESHING nastavlja razmik 
med mlatilnimi košarami in število  
vrtljajev mlatilnega bobna.

 − 4Dčiščenje regulira položaj loput  
rotorja glede na naklon.

 − CEMOS AUTO HEADER aktivno  
prilagaja položaj motovila in adapterja 
VARIO.

Vozniki CEMOS so nepremagljivi. 

Funkcije CEMOS AUTOMATIC

1 CEMOS DIALOG
2 AUTO CROP FLOW
3 AUTO SLOPE
4 CRUISE PILOT

5 AUTO CLEANING 
6 AUTO SEPARATION 
7 AUTO THRESHING 
8 4Dčiščenje

Oglejte si, kako  
vas CEMOS razbremeni 

pri delu.
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Samodejna dokumentacija.  

Sistem popolnoma samodejno zbira podatke o času, porabi 
in žetvi za vsako polje in ustvari optimiziran zemljevid pridelka 
– tudi pri več strojih ali večdnevnih žetvah. Poleg tega zbira 
tudi skupne vrednosti porabe časa in dizelskega goriva. Vsi 
podatki so izdani v obliki ISOXML, ki je uporabna za več 
proizvajalcev.

NOVO: S CEMOS CONNECT  
so vsi vozniki enako dobri.

CEMOS CONNECT prek interneta poveže v omrežje kom
bajne v voznem parku. Podatki o nastavitvah kombajnov se 
lahko iz stroja izkušenega voznika prenesejo na vse ostale 
stroje. Če je stroj, ki pošilja, opremljen s sistemom CEMOS 
AUTOMATIC, drugi stroji delujejo samodejno z enako visoko 
učinkovitostjo.

Remote Service – Storitev na daljavo.  

Pri vzdrževalnih in servisnih delih omogočite servisu CLAAS 
neposreden dostop do določenih podatkov vsakega vašega 
stroja. S tem omogočite vašemu servisnemu partnerju CLAAS 
predvsem v tesnih časovnih okvirjih žetve še hitrejše in učin
kovitejše posredovanje.

TELEMATICS.  

Številke, podatki in dejstva so objektivne osnove za vse odlo
čitve, ki optimizirajo uporabo. TELEMATICS vam zagotavlja 
enkratna orodja ter vse pomembne informacije o delovnem 
procesu in stroju – tudi mobilno. S tem razbremenite vaše 
voznike in prihranite čas v pisarni.

Povezani stroji.
Pregled nad celotno ekipo.
Naši stroji že danes ponujajo povezanost za jutri. Tako lahko pustite, da za vas dela najso
dobnejša tehnologija in dosežete več z manj truda. Izbrana licenca TELEMATICS je vključena 
za eno leto na številnih strojih, da lahko podatke vaših strojev uporabljate prek spleta. Zraven 
pripadajo številne različne komponente, ki jih lahko kombinirate v skladu s svojimi potrebami. 
Stroške osnovnega gradnika Remote Service prvih pet let za vas prevzame CLAAS.

DataConnect: prva neposredna rešitev iz oblaka v oblak za  
kmetijsko tehniko.

Kmetovalci z mešanimi voznimi parki strojev so lahko doslej podatke snemali, obdelovali in 
dokumentirali samo na posameznih strojih oz. portalih proizvajalca. Z DataConnect imajo 
podjetja CLAAS, 365FarmNet, John Deere, Case, Steyr in New Holland prvič na voljo nepos
redno in odprto rešitev iz oblaka v oblak, ki povezuje proizvajalce. Stroji podatke prenašajo 
prek vmesnika in na ta način lahko upravljate in nadzorujete vaš celoten vozni park strojev v 
portalu CLAAS TELEMATICS.

Povežite vaše stroje v omrežje.  
Optimizirajte vaše delo.

connected-machines.claas.com
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Učinkovit pogonski sklop.

Rezalni greben je gnan s planetnim gonilom, zato deluje zelo 
mirno. Ko premikate adapter, se z njim teleskopsko premakne 
tudi pogonska priključna gred. To vam omogoča, da lahko 
delate v praktično katerem koli položaju. Dovajalni valj in pogon 
nožev sta ločeno zaščitena s preobremenitvenimi sklopkami.

Samodejna regulacija vlečne moči motovila.

S hidravličnim pogonom motovila se vlečna moč motovila 
prilagaja težkim pogojem žetve – na primer poležanemu žitu. 
Samodejno višinsko vodilo deluje na podlagi podanih vred
nosti za tlak in občutljivost in vedno ohranja pretok. 

VARIO z variabilno rezalno mizo.

Brezhiben pretok materiala, čist rez in visoka trdnost odliku
jejo vse modele serije VARIO. Brezstopenjska nastavitev 
mize do 70 cm omogoča prilagoditev na vse pogoje in vrste 
pridelkov. Številne avtomatske funkcije vas pri tem podpirajo 
med uporabo, na primer samodejen premik v parkirne in 
transportne položaje.

Hitra predelava za oljno repico.

Z integriranimi ploščami za repico in montažo delilnikov nožev 
za repico brez dodatnega orodja je predelava za repico mogoča 
v samo nekaj minutah. Mehanski noži za ločevanje repice so 
33 % lažji in omogočajo 50 % močnejši rez. Tudi z montira
nimi noži za ločevanje repice vam je na voljo celotna pot pomika. 
Adapter tudi po predelavi ostaja kompakten za transport.

VARIO.
Več delovne moči med uporabo.
CLAAS vam za vsako vrsto pridelka, ki ga je mogoče mlatiti, ponuja 
ustrezen adapter. Novi adapterji VARIO prepričajo z veliko delovne 
moči in izredno produktivnostjo. Vaš kombajn samodejno prepozna 
adapter, z inteligentnimi sistemi za pomoč vozniku pa je vsaka upo
raba donosnejša.

VARIO 1380 1230 1080 930 770 680 620 560 500
Širina reza m 13,80 12,30 10,80 9,30 7,70 6,80 6,20 5,60 5,00
Repična izvedba ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Avtomatika adapterja ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○  Opcijsko 

NOVO

Izberite ustrezen adapter. 
combine-front-attachments.claas.com
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CONVIO FLEX / CONVIO.
Inteligenca na tekočem traku.
Model CONVIO FLEX s fleksibilnim rezalnim grebenom je zasnovan za univerzalno uporabo 
za mlatilne vrste, kot so žita, repica, soja, grah in trava. CONVIO (s togim rezalnim grebenom) 
je primeren zlasti za žita in repico.

Adapterji CONVIO ponujajo sisteme za pomoč, ki jih lahko upravljate iz kabine. S funkcijami 
ACTIVE FLOAT, AUTOMATIC BELT SPEED in AUTO FLEX lahko hitro in enostavno najdete 
optimalno nastavitev adapterja v danih razmerah.

CONVIO FLEX 1380 FLEX 1230 FLEX 1080 FLEX 930 FLEX 770 1380 1230 1080 930 770
Širina reza m 13,80 12,30 10,80 9,30 7,70 13,80 12,30 10,80 9,30 7,70
Navpična fleksibilnost kosilnega grebena
zgoraj mm 90 90 90 90 90 – – – – –
spodaj mm 135 135 135 135 135 – – – – –

Globina traku stranskih trakov mm 1079,5 1079,5 1079,5 1079,5 1079,5 1079,5 1079,5 1079,5 1079,5 1079,5
Globina korita mm 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329
Repična izvedba ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Avtomatika adapterja ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○  Opcijsko      –  Ni na voljo

Popolna oprema za veliko prostornino repice.

Adapter družine CONVIO je izbirno na voljo tudi z  
opremo za repico:

 − Noži za ločevanje oljne repice desno in/ali levo
 − Vmesnik za preprosto montažo ločevalnega noža  
za repico

 − Hidravlični pogon za ločevalni nož za repico
 − Transportni polži za oljno repico s posnemalci
 − Zvišanje zadnje stene

AUTO FLEX za najnižji rez.

Novi način AUTO FLEX samodejno prilagaja višino adapterja: 
pri tem CONVIO FLEX neodvisno in neprekinjeno preverja, ali 
je mogoče rezalni greben še dodatno spustiti, da se doseže 
najnižja višina rezanja.

Žetev brez izgub.

Adapterje CONVIO smo razvili z zelo jasnim ciljem: žetev vseh 
pridelkov brez izgub in najboljši pretok v vseh možnih razmerah. 
Ta koncept med drugim vključuje posebno globoke transpor
tne trakove z izjemno ravnimi koti. Ne glede na to, ali gre za 
malo spomladanskega ječmena ali veliko količino repice, 
boste dobro opremljeni.

Samodejna regulacija vlečne moči motovila.

S hidravličnim pogonom motovila se vlečna moč motovila 
prilagaja težkim pogojem žetve, na primer poležanemu žitu. 
Samodejno višinsko vodilo deluje na podlagi podanih vred
nosti za tlak in občutljivost in vedno ohranja pretok ter pre
prečuje potiskanje žbic v zemljo.



3130

Učinkovita priprava.

V STUBBLE CRACKER deluje v vsaki vrsti ena vrtljiva plošča, 
ki je opremljena z dvema topima orodjema, ki razbijeta strnišče 
in zagotovita visoko stopnjo predelave. Strnišče se namreč 
razpoči in razdeli, namesto da bi se samo odrezalo na ravni tal.

Natančno prilagajanje terenu.

Zahvaljujoč tritočkovnemu kardanskemu vpetju v vseh osmih 
vrstah vedno delate vzporedno s tlemi  tudi v neravnih razme
rah ali pri različnih višinah priključka. Določena oddaljenost 
vrtečih se plošč od tal ščiti orodje pred dotikom s tlemi in 
povečano obrabo.

Popolna higiena na terenu.

V primerjavi z naknadnim obdelovanjem strnišča z rezanjem 
plezalk STUBBLE CRACKER pobere celotno strnišče, še 
preden ga prečka. Razdrobi jih tako učinkovito, da koruzna 
vešča med zimskimi meseci ostane brez svojega življenjskega 
prostora, kar zmanjša okužbo v naslednjem letu. Obdelano 
strnišče hitreje zgnije, lažje ga je vdelati, zato se zmanjša 
tveganje okužbe s Fusarium v naslednji ozimni pšenici.

50 % manj dela.

S STUBBLE CRACKER opravite obdelavo strnišča v enem 
delovnem koraku, saj drugi prehod s traktorjem in mulčerjem 
ni potreben. To omogoča velike prihranke. Potrebujete do  
30 % manj goriva in do 50 % manj delovnega časa. To so 
pokazale meritve v okviru študentskega raziskovalnega  
projekta na Univerzi uporabnih znanosti Weihenstephan 
Triesdorf (2021).

STUBBLE CRACKER.
Koruzna vešča je brez možnosti.
Največjo škodo v zalogah koruze povzroča koruzna vešča. Njene ličinke se v steblo zajedajo od 
vrha do tal. Rastline se upognejo in ličinke prezimijo v strnišču. Z novim STUBBLE CRACKER 
podjetja CLAAS boste med žetvijo trajno mehansko uničili to zimsko prezimovališče.

NOVO
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QUADRANT EVOLUTION. 
Najhitrejša balirka na tržišču. 
Štirje dejavniki za vaš uspeh. 
Natančno vemo, kako pomembno je pravilno sodelovanje vseh dejavnikov v vaši žetveni verigi. 
Zato naše tehnično znanje uporabljamo v enem od največjih in najsodobnejših razvojnih cen
trov za balirke na svetu. Tu smo razvili tudi QUADRANT EVOLUTION. Ta zmogljiva balirka  
za pravokotne bale postavlja nove mejnike na področju zanesljivosti, zmogljivosti, udobja in 
vezave – torej na vseh področjih, ki vam pomagajo delati produktivno.

Vezava.

Pred 100 leti patentiran vozlalnik CLAAS ima za več kot  
20 % trdnejše vozle kot kateri koli standardni dvojni vozlalnik. 
Prav tako ni ostankov vrvi, zato prihranite do 0,5 m vrvi na 
balo. Zaradi preklopnega vodila za vrv je vozlanje še udob
nejše. Zavora za vrv je hitro nastavljiva in jo je mogoče uskladiti 
z vezalno vrvjo brez orodja.

Zanesljivost.

HDpobiralna naprava s petimi vrstami žbic in dvema krivu
ljastima vodiloma, trajno mazane verige, glavni pogon brez 
verig ter proti obrabi odporna HDbatna tekalna kolesca 
(dodatno), ki povečajo varnost pri uporabi in zmanjšajo vaše 
stroške vzdrževanja. Sklopki rotorja in pehala medsebojno 
komunicirata. Stroj je vselej 100 % sinhroniziran, zato je izpa
dov malo.

Zmogljivost.

Z do 56 dvigi bata na minuto je QUADRANT EVOLUTION 
najhitrejša balirka na trgu. Sistem POWER FEEDING 
SYSTEM (PFS) deluje z 10 % več vrtljaji. Hitrosti pobiralne 
naprave, PFS in rotorja so medsebojno usklajene. Vaša 
prednost: enakomerno stisnjene, trdne in kvadratne bale  
v vseh pogojih pobiranja. 

Udobje.

Mirno sedite še naprej! Vse funkcije QUADRANT imate s 
pomočjo CEMIS 700 ali upravljanjem ISOBUS pod nadzo
rom. Tudi rampo in izmetalnik za bale upravljate udobno iz 
voznikovega sedeža. S PROFICAM pa imate bale v stiskal
nem kanalu vedno na očeh. TELEMATICS ON IMPLEMENT 
prenaša pomembne podatke, kot je čas, količina in teža 
neposredno v oblak. 

QUADRANT 5300 EVOLUTION 5200 EVOLUTION 4200 EVOLUTION 4000
Mera bale, cm 120 x 90 120 x 70 120 x 70 80 x 50
Adapter, nož 0 – 12 –13 – 26 – 51 0 – 12 –13 – 26 – 51 0 – 12 –13 – 26 – 51 –
Nosilec nožev ● ● ● –
Največje pnevmatike 620/50 – 22,5 500/55 – 20
FINECUT ○ ○ ○ –
APC ● ● ○ –
Sistem za tehtanje ○ ○ ○ –

●  Serijsko      ○  Opcijsko      –  Ni na voljo
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10 % več zmogljivosti PFS.

Za pobiralno napravo neprekinjeni valji sistema POWER 
FEEDING SYSTEM (PFS) krmo dostavijo po širini stiskalnega 
kanala. Na novo razvite lopatice prečnega transportnega 
polža dovajajo krmo globoko v rotor. S petimi vrstami žbic je 
mogoče povišati število vrtljajev PFS za 10 %, kar izboljša 
zmogljivost pobiranja.

Minimalno vzdrževanje.

Vse pomembne komponente so bile prilagojene na večjo 
zmogljivost QUADRANT EVOLUTION. Šasija je bila ojačana 
in pogonska gred povečana. Napetost in mazanje verig 
potekata samodejno, vi pa izkoristite prednosti večjega pre
toka, daljše življenjske dobe in hitrejšega vzdrževanja zaradi 
dobre dostopnosti.

Pet vrst žbic.

Pobiralna naprava ima pet vrst žbic, kar bistveno izboljša njeno 
delovanje. Žbice se obračajo počasneje, tečejo tišje in bolje 
pobirajo material tudi na neravnih tleh. Komponente, odporne 
proti obrabi, so izredno trpežne in dolgotrajne, v kombajnu 
JAGUAR pa se dokazujejo že dolgo.

Dve krivuljasti vodili.

Krmiljene žbice tečejo na dveh krivuljastih vodilih. Zato tudi 
zgrabke nepravilnih oblik pobirajo brez izgub in krmo približajo 
rotorju. To ima za vas več prednosti: možen je večji pretok; 
boben pobiralne naprave ostaja čist; delovanje je tišje in 
obraba nižja.

QUADRANT EVOLUTION. 
Pobiralna naprava prihaja s 
kombajna JAGUAR.
Podjetje CLAAS je že več kot tri desetletja vodilno na področju balirk za pravo
kotne bale. Nikoli nismo spali na lovorikah, temveč razvoj vedno gnali naprej, 
kar se še posebej čuti pri QUADRANT EVOLUTION. Zasnova in osnovni sestavni 
deli HDpobiralne naprave izvirajo iz kombajna JAGUAR. Tudi dvojno spodnje 
držalo valja in 10 % višja hitrost vrtenja POWER FEEDING SYSTEM (PFS) 
temeljita na osnovi preizkušenega pretoka v JAGUARju.
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Hidravlični uvlek. 

Balirka QUADRANT EVOLUTION je opremljena s hidravlično 
gnanim sistemom POWER FEEDING SYSTEM (PFS), ki se 
vsakokrat prilagaja krmi in pogojem uporabi. To ščiti krmo in 
optimizira pretok. Hitrost sistema PFS lahko prilagodite in 
obrnete neposredno iz kabine.

NOVO: hidravlični motor.

Novi hidravlični motor zagotavlja do 980 Nm navora, pobiralna 
naprava pa se vrti pri 200 do 250 vrt./min. Nova odklopna 
sklopka s 13 % večjim navorom učinkovito ščiti pehalo in 
zanesljivo preprečuje, da bi se stroj zamašil. Vse skupaj vam 
zagotavlja visoko raven zmogljivosti. 

Hidravlično zložljiva oporna kolesa. 

Ni vam več treba skrbeti za oporna kolesa pobiralne naprave. 
Preprosto ostanite v kabini. Ko pobiralno napravo odložite, 
se hidravlična oporna kolesa (opcijsko) zložijo navzven. Takoj 
ko dvignete pobiralno napravo, se oporna kolesa samodejno 
dvignejo.

28 % več vztrajnosti.

Nov in velik vztrajnik navdušuje z 28 % večjo maso in 46 % 
več energije namesto vztrajnosti. To zagotavlja nemoteno 
delovanje in zmanjšuje stroške energije na tono krme. Preo
bremenitvena sklopka po želji nadomešča zaščito s strižnim 
vijakom.

Balirka QUADRANT EVOLUTION je zasnovana za zelo velike pretoke na uro. Pretok se homogenizira in 
pospeši za še hitrejše in enakomernejše delo na polju. To se začne že s pobiralno napravo, ki brez težav 
pobere tudi večje in neravne zgrabke. Za konec so tu popolne stisnjene bale, ki so na robovih še posebej 
dobro zatesnjene in tako stabilne za transport in skladiščenje.

QUADRANT EVOLUTION.
Računajte na več pretoka.

NOVO
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SPECIAL CUT s 178 noži. 

Za kratko slamo, rezano s SPECIAL CUT, je značilna dobra 
defibracija. Zato je še posebej primerna za steljo v hlevih za 
molzno živino in perutninskih hlevih ter pri reji svinj in konj. 
Bale so zelo stabilne in jih je zaradi visoke gostote stiskanja 
mogoče enostavno skladiščiti.

Rezalnik z veliko pretoka. 

Z delovno širino 2 m vam rezalnik zagotavlja visok pretok. 
Spiralno oblikovan rotor z 88 noži omogoča dobro kakovost 
rezanja in neprekinjen, enakomeren pretok. Dve vrsti nožev  
s po 45 noži kot nasprotnimi rezili lahko v več stopnjah prila
godite delovnim pogojem.

Visoka kakovost krme. 

Pri FINE CUT skoraj nobeno steblo ni daljše od 22 mm. 
Kratka slama kot dodatek h krmi spodbuja delovanje  
prebave in izboljša splošen vnos krme. Skupinski vklop 
nožev z 51, 26, 25, 13, 12, 0 ali 51, 26, 13, 12, 0 noži 
poveča vašo prilagodljivost in kakovost rezanja. Vsak nož  
je posebej zavarovan z vzmetmi proti tujkom. 

Popolna stelja. 

Od uvedbe FINE CUT je kratka slama kot stelja ali krma pos
tala nepogrešljiva v živinoreji. Slama FINE CUT je še posebej 
priporočljiva za hranjenje molzne živine. Boljša struktura in 
odsotnost prahu v primerjavi z narezano slamo zagotavljata 
večjo učinkovitost in bolj zdrave živali.

Živali, ki se dobro počutijo, dosegajo boljše rezultate. FINE CUT kratka slama je idealna za steljo brez prahu  
ali kot dodatek krmi. Enostavno se porazdeli, ne zahteva predhodnega mešanja in se neposredno meša z 
dodano silažo. Ne glede na to, ali izdelujete kratko rezano slamo z 51 noži in 36.000 rezi na minuto ali razpa
rano slamo s 178 noži  vedno imate korist od najboljše kakovosti rezanja.

Novo za žetev 2023.
QUADRANT 4200 FC ima 51 nožev, hidravlično spustno rezalno dno, 
skupinski vklop nožev in dobro dostopen nosilec nožev.

QUADRANT EVOLUTION.
Najbolj fina kratka slama.

NOVO
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Priročna rampa za bale. 

Rampo za bale lahko odpirate in zapirate priročno iz kabine 
(dodatno). Na ta način prihranite na polju veliko časa. Krmi
ljenje poteka prek ISOBUS. Z zadnjo kamero imate celotno 
območje za balirko vedno na očeh. Zadnje bale priročno 
odstranite s pritiskom na gumb, nato pa rampo za bale eno
stavno dvignete.

QUADRO PAC prihrani čas. 

S QUADRO PAC lahko na polju pustite sveže stisnjene bale 
v kopicah po 3 ali 4. Pri transportu tako prihranite do 75 % 
časa in stroškov in varujete tudi tla, saj boste transportne 
poti prevozili manjkrat. Če pride do dežja, bodo zgornje bale 
spodnje zaščitile pred vlago.

NOVO: batna tekalna kolesca HeavyDuty.  

Uporabite batna tekalna kolesca HeavyDuty, če na letni 
osnovi stisnete več kot 10.000 bal. Bati tečejo na dvovrstnih 
krogličnih ležajih s samodejnim mazanjem, ki imajo bistveno 
daljšo življenjsko dobo in jih ni potrebno menjati. Na voljo 
opcijsko za vse balirke QUADRANT EVOLUTION.

NOVO: avtomatska regulacija stiskalnega  
pritiska APC.

Z APC vedno vozite na vrhuncu izbrane moči. Sistem avto
matsko regulira tlak stiskanja. Vsi vozniki lahko proizvajajo 
konstantne bale z enakomerno gostoto in enako težo neod
visno od stanja stisnjenega materiala. Sodelovanje novega 
sistema APC in nove oblike kanala še bolj optimizira obliko in 
težo bale.

QUADRANT EVOLUTION je zasnovana za visoko sezonsko zmogljivost. Tlak stiskanja se 
uravnava samodejno. Rampo za bale lahko udobno upravljate iz kabine. QUADRO PAC 
odlaga bale v skupinah po 3 ali 4. Tako se lahko popolnoma osredotočite na svoje delo in 
prihranite veliko časa na terenu.

QUADRANT EVOLUTION.
Konstantna velika moč.

NOVO
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Dva vhoda za kamero.

 − Mogoč je priklop dveh kamer
 − Več udobja pri delu in boljši nadzor nad strojem 
 − Manj zaslonov v kabini traktorja

Ergonomičen upravljalni terminal.

 − Preprosti ročaji olajšajo upravljanje na polju
 − Poleg upravljanja na dotik tudi z vrtljivim ali pritisnim  
stikalom in tipkami

 − Preizkušena struktura in simboli upravljanja CLAAS  
za lažjo uporabo

Števec naročil za 20 strank.

Ugotavlja pomembne vrednosti, s katerimi povečate  
transparentnost za vaše stranke:

 − Skupno št. bal
 − Št. bal na dan
 − Skupno št. rezanih bal
 − Čas uporabe pri stranki

Upravljanje na dotik.

Že enostaven pritisk na 7palčni zaslon v CEMIS 700 je 
dovolj za neposredno izbiro funkcije. Tako lahko hitro in  
priročno aktivirate nože ali odprete in zaprete spustno dno.

S CEMIS 700 stiskate 
še udobneje.
Povečajte svojo produktivnost. 
Vsak traktor dandanes še nima vgrajenega vmesnika ISOBUS. Novi 
CEMIS 700 to pomanjkljivost odpravlja. Ima velik 7palčni zaslon in 
ponuja priročne možnosti upravljanja za vse bale QUADRANT s polno 
zmogljivostjo ISOBUS.

Kratek pregled vaših prednosti:
 − Nov upravljalni terminal z udobnejšo uporabniško  
izkušnjo in zaslonom na dotik

 − 7palčni zaslon na dotik zelo visoke ločljivosti
 − Dva vhoda za kamero
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Več kot 22 let kombinacije baliranja  
in navijanja ROLLANT UNIWRAP

Hitrejše navijanje ne obstaja.
4. generacija ROLLANT UNIWRAP.

Strankam velja dobro prisluhniti in upoštevati njihove želje, 
da lahko izboljšamo tudi podrobnosti balirke. Rezultat je 
dobro viden:

 − Kompakten koncept ene osi za dobro okretnost
 − Velike 26,5palčne enojne pnevmatike varujejo tla
 − Rezalno dno PRO – vgrajeno preprečevanje zamašitve 
 − Nov koncept HDvaljev za dolgo trpežnost 
 
 
 

 − Visoko zmogljiv ovijalnik: 6 plasti folije v samo 23 sekundah
 − Dodatna vezava plaščnih folij za visoko kakovost krme
 − Hidravlično zložljivo ohišje za folije za lažjo menjavo folije
 − 14 kolutov folije zaloge za dolge delovne dni
 − 25 nožev s hidravličnim vklopom po skupinah 
 − Do 10.600 rezov na minuto
 − MPStlak je nastavljiv iz kabine

30 let ROTO CUT.

Prvi rotor ROTO CUT je bil leta 1991 vgrajen v balirko  
ROLLANT 255 UNIWRAP. Edinstveno pri CLAASu:  
štirivrstni zobati rotor omogoča več rezov na minuto in  
povečuje kakovost reza. Skupaj z rezalnim dnom PRO  
ima rotor zelo dobre rezalne lastnosti in visok pretok.

Višja gostota z MPS.

Naj bo to mokra ali suha silaža, trava ali koruza: s sistemom 
MAXIMUM PRESSURE SYSTEM (MPS) ROLLANT UNIWRAP 
tudi pri visoki hitrosti vožnje stiska z zelo veliko gostoto. 
Tako se poveča proizvodnja na uro in zagotavlja stalno dobro 
kakovost krme in gostoto.

HDstiskalni valji.

V novem ROLLANT 16 HDstiskalnih valjev z močnim  
oprijemom zagotavlja popolne silažne bale z optimalnim  
pretokom. Valji imajo trdno zunanjo plast in privite pogonske 
prirobnice  za kar najdaljšo življenjsko dobo. 

Folija namesto mreže.

Poleg dobrega konzerviranja krme folija zagotavlja tudi ena
komerno obliko bale. Pri odpiranju z nožem ni pomembno, 
kako bala leži: odprete jo lahko z vseh strani. Poleg tega morate 
odstraniti le eno vrsto materiala za zavijanje in potrebujete 
manj folije pri ovijalki.

ROLLANT 455 UNIWRAP 454 UNIWRAP 455 RC PRO 454 RC PRO 540 RC PRO
Premer bale, cm 125 – 135 125 – 135 125 – 135 125 – 135 125 – 135
Adapter, nož 25 25 25 25 15
Št. kovinskih valjev 16 16 16 16 15
Rezalno dno PRO ● ● ● ● ●
ISOBUS ● ● ● ● ●
MPS ● – ● – ○

●  Serijsko      ○  Opcijsko      –  Ni na voljo
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Gre še robustneje.
ROLLANT 520 RC.

Nenehno mazanje verig.

Samodejno in stalno mazanje verig zagotavlja nemoteno 
uporabo in dolgo življenjsko dobo. Količino olja lahko prila
godite glede na delovne pogoje.

HDstiskalni valji.

V novem ROLLANT 520 zdaj 16 HDstiskalnih valjev z moč
nim oprijemom zagotavlja popolne silažne bale z optimalnim 
pretokom pridelka. Novi valji imajo trdno zunanjo plast in pri
vite pogonske prirobnice  za kar najdaljšo življenjsko dobo.

Enostavno in udobno.

Vsaka balirka ROLLANT ima priročen žleb za kolute mreže, 
ki zagotavlja, da se koluti, ki lahko tehtajo do 30 kg, vedno 
enostavno in priročno vstavijo. Med vožnjo je tu shranjen 
rezervni kolut mreže; če ga je treba vstaviti, ga mora voznik 
samo preprosto potisniti navzgor.

Močan koncept.

Preizkušen koncept fiksne komore ROLLANT naši inženirji 
stalno razvijajo in izboljšujejo. Z novo generacijo so popol
noma prenovili zasnovo. Nova postavitev linij to takoj da vedeti: 
to je ena od najrobustnejših balirk na svetu.

ROLLANT 520
Premer bale, cm 125 – 135
Adapter, nož 14
Št. kovinskih valjev 16
Obračanje rotorja ○
ISOBUS ●
MPS ○

●  Serijsko      ○  Opcijsko      –  Ni na voljo

Z novo generacijo CLAAS začenja naslednje poglavje v več kot 
40letni uspešni zgodovini ROLLANT. Nova balirka s fiksno 
komoro ROLLANT 520 združuje vse prednosti priljubljenega 
predhodnega modela ROLLANT 340. Pri enostavni vsakodnevni 
uporabi je zelo prilagodljiva in izredno robustna – vse to v novem, 
funkcionalnem dizajnu.
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Trd plašč. Mehko jedro.

Bala mora biti čvrsta. V jedru pa je lahko zavita nekoliko 
mehkeje, da se bolje razpusti. Za možnost boljše ocene 
optimalne oblike bale so pri DLG preskusili bale sena na nji
hovi preskusni napravi. Rezultat je bil naslednji: čvrsta bala  
z nekoliko mehkejšo sredico.

Hitrost jermena 3 m/s. 

Obračanje bal v napravi VARIANT poteka s hitrostjo 3 m/s. 
To je idealna hitrost, pri kateri natančno delujoča naprava za 
vezavo proizvede trdne in oblikovno stabilne bale. 

Odlaganje v samo šestih sekundah.

Pri balirkah za okrogle bale je treba počakati, da se bale 
odložijo. Zato je še toliko bolj pomembno, da odlaganje bal 
poteka hitro. Zadnja loputa pri VARIANT 500 se odpre in 
zapre v samo 6 sekundah. S tem se poveča zmogljivost in 
proizvede več ton na uro. 

Nižje število vrtljajev. Večji pretok. 

Pri DLG pravijo: "Z zmanjšanjem števila vrtljajev kardanske 
gredi s 1000 na 800 vrtljajev na minuto se potreba po moči 
in poraba goriva [...] zmanjšata do 27,9 % glede na svežo 
snov. To so v praksi obetavni rezultati, saj prepustnost in 
gostota stiskanja ostaneta skoraj enaki."

VARIANT.
Inteligentno baliranje.

Z novimi modeli VARIANT lahko zdaj izdelujete bale s premerom 1,60 m ali 1,80 m. Novi sistem za upravljanje gostote 
SMART DENSITY neodvisno nadzoruje obe napenjalni ročici. To pomeni, da ima VARIANT vedno optimalno napet jermen,  
ne glede na to, kakšen pridelek balirate. To pomeni, da so bale vedno popolnoma stisnjene: pri senu z mehko sredico ter 
slami in silaži s čvrstim zunanjim plaščem.

VARIANT 585 580 565 560 580 TREND 560 TREND
Širina bale m 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
Premer m od 0,90 do 1,80 od 0,90 do 1,80 od 0,90 do 1,60 od 0,90 do 1,60 od 0,90 do 1,80 od 0,90 do 1,60
Širina pobiralne naprave m 2,10 ali 2,35 2,10 ali 2,35 2,10 ali 2,35 2,10 ali 2,35 2,10 2,10
Koncept Heavy-Duty ● – ● – – –
Dovajalni sistem RC HD (17 nožev) RF / RC RC HD (17 nožev) RF / RC RF RF

NOVO
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NOVO

5936 rezov na minuto.

V adapterju ROTO CUT 14 nožev skrbi za najboljšo kakovost 
krme. V VARIANT 585 RC in 565 RC deluje celo 17 nožev. 
Nože v pretoku materiala držijo vzmeti, zato se lahko izognejo 
tujkom. To ščiti material in zmanjšuje stroške vzdrževanja. 

PRO – inteligentno rezalno dno.

Balirka VARIANT, ki je opremljena s hidropnevmatskim rezal
nim dnom PRO, zamašitev ne le odstranjuje, temveč jih tudi 
preprečuje. Obremenitev je konstantno prikazana. Izberete 
lahko optimalno hitrost in preprečite možne zamašitve. 

Rotor poganja bale.

Jermeni in rezalni rotor se vrtijo v nasprotnih smereh. Hitro 
vrteči se aktivni rotor zagrabi neposredno v bale in aktivira 
prisilni zagon. To zagotavlja trdno sredico in preprečuje drse
nje jermenov. VARIANT lahko vedno vozite s polno hitrostjo. 

100 % popoln začetek baliranja.

Edinstvena zasnova aktivnega rotorja in stiskalna komore, ki 
jo poganjajo izključno jermeni, zagotavlja zagon baliranja v 
vseh pogojih. Prav tako omogoča doseganje visoke gostote.

VARIANT. 
360stopinjski rotor za vrhunske 
oblike bal. VARIANT 500.
Rotor je bistvo vsake balirke. Rotor modela VARIANT 500 navdušuje s svojimi 
lastnostmi. Tako dobite večjo zmogljivost, trdnejše bale z boljšo kakovostjo 
rezanja in optimalno obliko bale.

V VARIANT 585 RC in 565 RC sedaj deluje 17 nožev. Dolžina rezanja 6 cm 
zagotavlja boljšo fermentacijo v bali in lažjo kasnejšo razporeditev v hlevu.
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Velike pnevmatike.

Ne glede na to, ali gre za suho ali mokro podlago, vožnjo po 
polju ali cesti, novi VARIANT prinaša pravo pnevmatiko za 
vsako zahtevo: od 380/5517, 480/4517, 500/5017 F+ in 
500/4522.5 do 560/4522.5 za stroje z zavorami.

Nenehno mazanje verig.

Samodejno in stalno mazanje verig zagotavlja nemoteno 
uporabo in dolgo življenjsko dobo. Količino olja lahko za 
vsako verigo prilagodite glede na delovne pogoje. Rezervoar 
s 7,3 l in prikazom napolnjenosti omogoča dolge delovne dni. 

Vezava z mrežo CLAAS Covered XW.

Vseeno je, ali je to seno, slama ali silaža – z opcijsko ekstra 
široko vezavo dobite popolno oblikovane in stabilne bale. 
Spiralno oblikovani valji v VARIANT zagotavljajo optimalno 
prekrivanje robov bale in jih tako zanesljivo ščitijo. Idealen 
material za vezavo: ekstra širok kolut mreže ROLLATEX PRO 
XW širine 1,30 m.

Komfortna vezava z mrežo.

Novi VARIANT ima vse, kar omogoča udobno in enostavno 
vezavo z mrežo. Zaradi nizke višine lažje naložite kolut mreže, 
mrežo imate vedno pred očmi. Novi zavorni sistem deluje 
neodvisno od velikosti koluta mreže. Mrežni noži se sprožijo 
električno.

VARIANT.
Popolno zvezano – VARIANT 500.
40,4 tone pretoka na uro  to je največji pretok materiala, ki so ga izmerili pri DLG na rotorju VARIANT. 
Za balirko okroglih bal je to neverjetna vrednost, na katero smo lahko resnično ponosni.

NOVO
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Zgodnji nakup 2023.
Prihranite sedaj. Ura odšteva!
Zgodnji nakup kombajnov se zacne z  
10% prihranki.*

*  Prednosti prednaročila: V skladu s trenutnimi plačilnimi pogoji CLAAS, 10odstotna ugodnost na 
prednaročilo velja do 31.10.2022, 7odstotna ugodnost na prednaročilo velja do 31.12.2022, 
nato velja 3odstotna ugodnost pri vseh sodelujočih zastopnikih CLAAS. Velja za vse kombajne 
CLAAS (nove prodaje). Samo do odprodaje zalog.
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