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Teljesítményében dinamikus

Minden TUCANO modell szériafelszereltségéhez tartozik a 
DYNAMIC POWER rendszer. Az intelligens motormenedzs-
ment a különböző fordulatszámokhoz különböző motortelje-
sítmény görbéket rendel, és a motorfordulat tartományokat 
a szükséges teljesítményhez igazítja. Így részleges leterhelt-
ségnél (rendképzés) akár 10% üzemanyagot is meg lehet 
takarítani. Mialatt az ürítési folyamat során a teljesítmény maxi-
málisra növekszik.

A lejtők királya

Öt új MONTANA modell akár 11 000 literes magtartálytér-
fogattal egészítik ki a TUCANO termékkínálatot. Mind  
APS HYBRID SYSTEM cséplési technológiával, mind APS 
rázóládás kivitelben kapható. A TUCANO 560 MONTANA  
és a 430 MONTANA a 800-as abroncsozással 3,50 méteres 
szélesség alatt marad, így gond nélkül lehet a közutakon 
vonulni velük a földek között.

Intelligencia a fülkében

Az új érintőképernyős CEBIS terminállal a gépkezelő kényel-
mesen hozzáfér minden gépfunkcióhoz. A legfontosabbakat 
közvetlenül, a kartámaszon található kapcsolókkal lehet állí-
tani. A TUCANO kezelése könnyen érthető, nem szükségesek 
hozzá előzetes ismeretek. Így az új gépkezelők is a lehető 
legrövidebb idő alatt eljutnak arra a szintre, hogy a gépet biz-
tosan kezelni tudják, és a maximumot tudják belőle kihozni.

Újdonság a csúcson

A két új TUCANO modellel a hibrid kombájnok osztálya 
nagyon megerősödött. Az új TUCANO 580 az APS HYBRID 
SYSTEM rendszerrel és a 11 000 literes magtartálytérfo gattal 
felfelé bővíti a modellsorozatot, és MONTANA változatban is 
elérhető. Az új TUCANO 550 lehet az új belépő modell az Ön 
gazdaságába az APS HYBRID technológia terén.

TUCANO 580 / 
580 MONTANA

570 / 
570 MONTANA

560 / 
560 MONTANA

550 450 / 
450 MONTANA

440 430 / 
430 MONTANA

420 340 320

Cséplőszerkezet / 
szélesség 

mm APS / 1580 APS / 1580 APS / 1320 APS / 1320 APS / 1580 APS / 1580 APS / 1320 APS / 1320 hagyományos / 
1580

hagyományos / 
1320

Másodlagos 
leválasztás

ROTO PLUS ROTO PLUS ROTO PLUS ROTO PLUS 6-ládás 6-ládás 5-ládás 5-ládás 6-ládás 5-ládás

Magtartály l 11000 10000 / 11000 9000 9000 10000 9000 8000 / 9000 7500 8000 6500 / 7500
Motor 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

Max. teljesítmény 
(ECE R120)

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

Meredek lejtők, nehezen felszívódó esővíz – a természet újra és újra kihívások elé állít minket. 
A TUCANO a MONTANA és DYNAMIC POWER technológiákkal minden körülményre felké-
szült. Új kezelési megoldás növeli intelligenciáját, kényelmét és teljesítményét, még bővebb 
kínálattal állva az Ön rendelkezésére. Hat új modellel könnyítjük meg a megfelelő munkatárs 
kiválasztását. Igazi őstehetség.

TUCANO 580-320
Őstehetség

TUCANO 580 VARIO 770 vágóasztallal
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Új kezelőrendszer

Mindegy, hogy egyenetlen szántóföldön kell haladni, vagy a 
gépkezelő tapasztalatlan, a biztos kezelés mindegyik esetben 
adott. Kívánság szerint a gépkezelő a TUCANO kombájnt 
három módon állíthatja be: 

 − A CEBIS érintőképernyőjén keresztül
 − Kapcsolóval közvetlenül kapcsolva
 − A CEBIS kezelőfelületének forgó- /  
nyomókapcsolójával

Új „kedvencek” menü

A leggyakrabban használt beállítások „kedvencekként” 
elmenthetők. A gépkezelő szinte vakon vezeti a gépet, tekin-
tetét végig az adapteren és az anyagáramláson tarthatja.

 − Hét szabadon programozható funkció
 − Közvetlen elérés és állítási lehetőség a  
CMOTION menetkaron található  
kapcsolókkal

Az új CEBIS generáció

Leheletnyi érintés az érzékeny érintőképernyőn,  
és az új CEBIS terminál rögtön reagál.

 − Az áttekintő képernyőn a teljes gép megjelenik 
 − Közvetlen hozzáférés minden funkcióhoz
 − A terminál helyzete egyénileg beállítható a  
szabadon mozgó tartóval

Új kartámasz

Hogy a legkisebb kapcsoló is pontosan kézre álljon, a  
mobil munkaállomás kartámaszát teljesen újraalkották.

 − A legfontosabb gépfunkciók a kartámaszban  
elhelyezett kapcsolókkal közvetlenül állíthatók

 − A szimbólumok egyszerűek és könnyen érthetők
 − Beépített telefon és rádió kezelés
 − A töltőkábel USB-csatlakozója karnyújtásnyira  
található

Felhasználóbarát kezelés
Növekvő intelligencia
Az új TUCANO kezelése most még egyszerűbben megérthető. A hosszú  
betanítások ideje már a múlté. Egyszerűen be kell szállni és elindulni –  
a legfontosabb funkciókat a CEBIS érintőképernyős terminállal és a  
kartámaszon található kapcsolókkal közvetlenül lehet beállítani.
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Elektronikus kalászvisszahordó beállítás

A kalászvisszahordóban levő anyag mennyisége és össze-
tétele visszajelzéseket jelent az optimális gépbeállításhoz.  
A TUCANO elemzi a kalászvisszahordóban levő teljes anyag-
mennyiséget.

 − A mérést a kalászvisszahordó felső részében található 
fénysorompó végzi

 − A kalászvisszahordóban levő anyag mennyiségét és  
a veszteségszintet a CEBIS közvetlenül egymás mellett 
jeleníti meg

A beállítás optimalizálása a CEBIS terminálban

Az új CEBIS terminálban a gépkezelő az aktuális munkafo-
lyamat közben jelentkező problémák megoldásához (például  
anyagáramlási probléma a vágóasztalon) hasznos beállítási 
tippeket talál, amelyek elősegítik a gyors megoldást.

 − Gyorsan optimalizálja a gépbeállítást 
 − A gyakorlatlan gépkezelőket rá lehet bízni a gépre 
 − A tanulási folyamatokkal a gépkezelők is bővítik 
ismereteiket

AUTO SLOPE

A dombos terepviszonyok nagy koncentrációt igényelnek a 
gépkezelőtől. Az AUTO SLOPE úgy támogatja a gépkezelőt, 
hogy a ventilátor fordulatszámának automatikus, folyamatos 
vezérlésével beállítja a tisztítást.

 − Nagyobb térfogatáram és kisebb veszteség  
a lejtőkön

 − Tökéletes terményáram hegynek fel és le
 − Állandó tisztítási teljesítmény

AUTO CROP FLOW

Hogy a gépkezelő nyugodtan a teljesítményhatáron vezet-
hesse a gépet, ez a rendszer túlterhelésnél lekapcsolja a 
leválasztó-, majd később a cséplőrendszert is.

 − Az APS cséplőmű, a másodlagos leválasztás és  
a motor folyamatos ellenőrzése

 − Az APS cséplőmű, a ROTO PLUS, a motor,  
a meghajtás és a szalmaszecskázó eltömődésének 
automatikus érzékelése

Kezelőtámogató rendszerek
Egyre nagyobb támogatás
A megnövekedett kezelői kényelemből profitálni, a gép teljesítményét jobban kihasználni,  
az állásidőket minimalizálni – mindez a LEXION CEMOS kezelőtámogató rendszerével  
gond nélkül lehetséges. Az AUTO SLOPE és AUTO CROP FLOW rendszerek most az új 
TUCANO modellekhez is elérhetők.

TUCANO 580 VARIO 770 vágóasztallal
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ÚJ: 2 sebességfokozat,  
2 fokozatú sebesség

A TUCANO MONTANA kombájnokban 2-fokozatú váltó 
található automatikus teherkapcsolással. Mindkét fokozatban 
két sebességfokozat van, melyeket a futómű terhelésétől füg-
gően kapcsol a rendszer. Ha maximális húzóerő szükséges, 
a gép automatikusan a kisebb fokozatba kapcsol. Nincs 
szükség kézi sebességváltásra.

20 százaléknyi oldalirányú kiegyenlítés

A MONTANA ferdefelhordójában két függőleges munkahen-
ger felel az AUTO CONTOUR irányításáért, mely akár 20%-
os oldalirányú dőléskiegyenlítést is lehetővé tesz. Az  
AUTO CONTOUR a vágóasztalt pontosan vezeti a talajfelszín 
felett, és biztosítja a termény tiszta felvételét, a zavartalan 
cséplést, és az egyenletes tarlóképet bármely körülmény 
esetén.

Öt új modell

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

18 százalékos dőléskiegyenlítés

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

TUCANO MONTANA
A legnagyobb teljesítmény is növelhető
Meredek lejtőkön is olyan hatékonyan és nagy teljesítménnyel csépelni, mint 
sík területen – ezzel a képességgel a CLAAS MONTANA kombájnjai már 
nemzetközi berkekben is nevet szereztek maguknak. Pont itt az ideje, hogy  
a TUCANO sorozatot öt MONTANA géppel egészítsük ki.

TUCANO 430 MONTANA

TUCANO 580 MONTANA 570 MONTANA 560 MONTANA 450 MONTANA 430 MONTANA
Cséplőszerkezet / szélesség mm APS / 1580 APS / 1580 APS / 1320 APS / 1580 APS / 1320
Másodlagos leválasztás ROTO PLUS ROTO PLUS ROTO PLUS 6-ládás 5-ládás
Magtartály l 11000 10000 / 11000 9000 10000 8000 / 9000
Motor 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

Maximális motorteljesítmény (ECE R120) kW/LE 280 / 381 260 / 354 260 / 354 230 / 313 210 / 286 
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ÚJ: Tiszta kezek

 − Nincsenek többé koszos kezek, ha a földeken kell 
karbantartási vagy javítási munkát végezni 

 − 15 literes kézmosó tartály közvetlenül a szerszámtartó 
mellett 

 − Könnyen kivehető a feltöltéshez vagy ürítéshez

ÚJ: Automatikus lánckenés

 − Az ürítési folyamat alatt folyamatos a magtartály 
ürítőláncának kenése 

 − Olajzás robusztus kefékkel 
 − Különálló olajtartály nagy tartalékkal 
 − A hajtásláncok élettartamát növeli, a karbantartási 
igénybevételt csökkenti

ÚJ: Szabad kilátás

 − Az új légbeszívás megakadályozza, hogy a por felszálljon 
a gépkezelő látómezejébe

 − Kiváló látási körülmények nagyon száraz, túlérett termény 
esetében, valamint szürkületben és éjszaka is

 − Minden modellhez és minden ferdefelhordó változathoz 
elérhető

ÚJ: Minden látható

 − A felnyitható burkolatba integrált szerszámtartó új 
elrendezéssel

 − Csavaroknak, csavaranyáknak, pengéknek, 
kaszaujjaknak, szecskázó késeknek és bedobó ujjaknak 

 − A zsírzó pisztolynak kiegészítő tároló található a 
szerszámtartó rekeszben

Okos kiegészítők
Egyre könnyebb a munka
A karbantartást tekintve a TUCANO mindig is nagyon alacsony költségű volt. A hosszú  
karbantartási intervallumok és az optimális hozzáférés minden fontosabb részegységhez 
minimalizálják az állásidőket. Ehhez most praktikus felszereltségeket is kínálunk, melyek  
a munkát és az ápolást könnyebbé teszik.

TUCANO 580TUCANO 580
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Üzemanyag-megtakarítás  
a DYNAMIC COOLING rendszerrel

A LEXION 780-660 modellekben a kombájnoknál egyedülálló, 
változó fordulatszámú ventilátorhajtás önállóan szabályozza a 
fordulatszámát – az igényelt hűtőteljesítménytől függően. 
Ezzel erőforrást takarít meg, ami a gép többi egységének 
rendelkezésére áll. Intelligens rendszer, amely csak akkor  
igényel nagyobb teljesítményt, amikor arra valóban szükség 
van. Az eredményt Ön is láthatja üzemanyagszámláján.

Talajkímélő TERRA TRAC 

Partnereink a LEXION kombájnok egyharmadát és a hibrid 
LEXION gépek felét TERRA TRAC járószerkezettel kérik. A 
gumihevederes járószerkezet 66%-kal kisebb talajnyomást 
fejt ki mint egy kerekes gép, és a hosszabb működési időnek, 
valamint a jobb tapadásnak köszönhetően nagyobb teljesít-
ményt garantál a kampánymunkák során. Közúti közlekedés-
hez gyorsan át lehet állni a 40 km/órás sebességre. A szállí-
tási szélesség megfelel a közúti közlekedés szabályainak.

LEXION 700 APS HYBRID SYSTEM 
rendszerrel

A CLAAS HYBRID SYSTEM két korszakalkotó találmány, az 
APS cséplő- és a nagy hatékonyságú ROTO PLUS leválasz-
tórendszer ötvözésének eredménye. Csak a CLAAS kombinálja 
a két rendszert egy gépben, és kínál az APS rendszernek 
köszönhetően a többi rendszerrel összehasonlítva egyértelmű 
teljesítménynövekedést: minden aratási körülménynél kímélő 
cséplést a lehető legnagyobb teljesítmény mellett.

LEXION 600 APS rázóládával 

Az új LEXION 600 az APS cséplőrendszerrel különösen kímélő 
cséplést tesz lehetővé egyenletes anyagáram mellett. A zárt 
cséplődob bárhol bevethető, mindig a legmagasabb szem-
minőséget nyújtja. Kiemelkedő a gyorsító-, cséplő- és utóve-
rődob szinkronizált működése.

LEXION 780-620
Ez az Ön gépe
Ön, és az Ön tapasztalatai nélkül semmi nem működik. Minden gazdálkodó külön személyiség. Minden  
gépkezelőnek megvannak a nagyon speciális elvárásai. Meghallgattuk Önöket, és a LEXION kombájnnal olyan  
gépet alkottunk, mely kifejezetten az Önök igényeire van szabva.

LEXION 780 770 760 / 
760 MONTANA

750 /
750 MONTANA

740 670 /
670 MONTANA

660 650 630 /
630 MONTANA

620

Cséplőszerkezet / 
szélesség 

mm APS / 1700 APS / 1700 APS / 1420 APS / 1420 APS / 1420 APS / 1700 APS / 1700 APS / 1700 APS / 1420 APS / 1420

Másodlagos 
leválasztás

ROTO PLUS ROTO PLUS ROTO PLUS ROTO PLUS 6-ládás 6-ládás 6-ládás 6-ládás 5-ládás 5-ládás

Magtartály l 12800 / 13500 12800 / 13500 12000 / 11000 
/ 9000 
MONTANA

11000 / 10000 
/ 9000 
MONTANA

10000 12000 / 11000 
/ 10000 
MONTANA

11000 / 10000 10000 / 9000 9000 9000 / 8000

Motor Mercedes-Benz 
OM 473 LA

Mercedes-Benz 
OM 473 LA

Perkins 2206 F Mercedes-Benz 
OM 470 LA

Mercedes-Benz 
OM 470 LA

Mercedes-Benz 
OM 470 LA

Mercedes-Benz 
OM 470 LA

Mercedes-Benz 
OM 936 LA

Mercedes-Benz 
OM 936 LA

Mercedes-Benz 
OM 936 LA

Maximális 
motorteljesítmény 
(ECE R120)

kW/LE 460/626 430/585 370/503 320/435 300/408 320/435 300/408 260/354 260/354 230/313

LEXION 780 VARIO 1230 vágóasztallal
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Eredményes stratégia

A gépkezelő meghatározza az optimalizálási stratégiát. Az 
érintőképernyőn egy csúszkával adja meg a CEMOS AUTO 
THRESHING, a CEMOS AUTO CLEANING és a CEMOS 
AUTO SEPARATION rendszerek kívánt eredményeit. Minden 
stratégia egyértelműen megjelenik a kijelzőn, és azonnal  
változtatható. A beállított értékek egyszerűen, a képernyőre 
koppintva változtathatók.

Folyamatos optimalizálás

A CEMOS DIALOG a háttérben aktív marad. Felügyeli a kezelő 
beállításait, és helyzetfüggően utalásokat ad az optimalizá-
láshoz. A gépsziluett megérintésével a vezető további javas-
latokat kérhet. A folyamatos kommunikáció a CEMOS rend-
szerrel a gépkezelő biztonságérzetét és tudását növeli, valamint 
motiválja őt abban, hogy a gép teljes potenciálját kihasználja. 

Bizonyítottan nagyobb teljesítmény

Az Osnabrücki Főiskolán egy négy éven át tartó tanulmány 
keretein belül vizsgálták a CEMOS AUTOMATIC funkciókkal 
elérhető teljesítménynövekedést. A 734 LEXION kombájn 
2013 és 2016 között teljesített 78 617 cséplési munkaórán 
alapuló eredményeinek értékeléséből kiderült, hogy a 
CEMOS AUTO CLEANING és a CEMOS AUTO SEPARATING 
rendszerek használata jelentős teljesítménynövekedéshez 
vezetett. 

ÚJ: Automatizált cséplés

A CEMOS AUTO THRESHING a cséplőrendszerek automa-
tizálásának újabb mérföldköve. A rendszer teljesen automati-
kusan szabályozza a tangenciális cséplőrendszereknél a 
kosárhézagot és a cséplődob fordulatszámát, és automati-
kusan igazodik a mindenkori cséplési körülményekhez. A 
rendszer irányadó érzékelője a GRAIN QUALITY CAMERA, 
amely felismeri a sérült szemeket és az idegen anyagokat.

CEMOS AUTO THRESHING
Aranyat ér

A CEMOS AUTOMATIC funkcióival több érhető el. Az egyedülálló kezelőtámogató rendszerek 
folyamatosan és automatikusan optimalizálják a cséplési folyamatot, így a gép technikai  
teljesítményhatárán tud dolgozni. Ez bizonyítottan akár 17,7 százalékos többletteljesítményt 
eredményez.

Aranyérem: CEMOS AUTO THRESHING  
a 2017-es Agritechnicán

Áteresztési teljesítmény növekedés %-ban

Áteresztési teljesítmény növekedés %-ban

Az Osnabrücki Főiskolával együttműködve egy mestermunka keretein belül előállítva

LEXION 760 / 750 / 740

LEXION 780 / 770

17,7%

15,0%

CEMOS  
AUTO SEPARATION

CEMOS 
AUTO CLEANING

CRUISE PILOT

CEMOS  
AUTO SEPARATION

CEMOS 
AUTO CLEANING

CRUISE PILOT

CRUISE PILOT

CRUISE PILOT

7,2%

9,7%
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A tökéletes választás nagy mennyiségű 
repcéhez 

A CONVIO sorozat vágóasztalai kérésre repce  
felszereltséggel is kaphatók:

 − Jobb és / vagy bal oldali repce oldalkasza
 − A repce oldalkasza egyszerűen felszerelhető
 − Repce oldalkasza hidraulikus meghajtása
 − Szállítócsiga repcéhez
 − Hátfal magasítás

Visszafordító funkció a kritikus területekre 

Hogy a kritikus körülményekre egyénileg reagálhassunk, két 
forgatási mód érhető el: a billenőkapcsoló a kartámaszon (1) 
a motollát, a középső szalagot, a behordócsigát és a ferde-
felhordót fordítja meg, a multifunkciós karon levő kapcsoló (2) 
pedig menet közben a középső és oldalsó szalagokat.

Innovatív motollakialakítás a nagyobb 
áteresztésért

Az új fejlesztésű motolla az innovatív alakú, állítható hullámos 
kaszasínnel lehetővé teszi, hogy a motollaujjak felszedjék a 
terményt, mielőtt azokat a pengék levágnák, így csökkentve 
a fekvő termény esetén a pergési veszteséget. Főleg a rövid 
szárú növényeknél gondoskodnak az ujjak a termény vágó-
asztalra történő optimális továbbításáról.

Automatikus motollabehúzás-szabályzás 

A hidraulikus motollahajtás a behúzóerőt automatikusan 
szinkronizálja a motollához nehéz körülmények között, pél-
dául fekvő termény esetén. Az automatikus magasságsza-
bályzás, amely az előre megadott nyomási és érzékenység 
értékekhez igazodik, meggátolja az ujjak földbe túrását.

CONVIO FLEX / CONVIO
Hatékony szalag
A szalagos vágóasztalokat ott használják, ahol a földközeli növénykultúrák ala-
csonyan növő terméssel, vagy a nehéz betakarítási körülmények (fekvő termény, 
kuszált, összefonódott növények) nagyon alacsony vágásmagasságot kívánnak. 

A CONVIO FLEX adaptert flexibilis kaszasínnel univerzális használatra – gabona, 
repce, szója, borsó, fű, stb. – fejlesztették ki. A CONVIO merev kaszasínnel 
különösen alkalmas gabonák és repce betakarítására.

CONVIO FLEX 1230 FLEX 1080 1230 1080
Tényleges vágásszélesség mm 12260 10740 12260 10740
A kaszasín vízszintes rugalmassága

fent mm 90 90 – –
lent mm 135 135 – –

Az oldalsó szalagok mélysége mm 1079,50 1079,50 1079,50 1079,50
Asztal mélysége mm 1329 1329 1329 1329
Repcekészlet ○ ○ ○ ○
Vágóasztal automatika ○ ○ ○ ○

○  opció      –  nem rendelhető LEXION 750 CONVIO FLEX 1080 vágóasztallal
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A legnagyobb rugalmasság minden 
talajvonalhoz

A gépkezelőt maximálisan tehermentesíti optimális vágás mel-
lett – a CONVIO FLEX négy különböző módban használható
1 Gabona: merev vágóasztal
2 Fekvő gabona: gombnyomásra váltás merevről flexibilis 

kaszaszerkezetre
3 Flexibilis: talajközeli növénykultúrákhoz, mint szója, borsó, fű
4 AUTO CONTOUR FLEX: automatikusan a legalacsonyabb 

vágás

Intelligencia a nagyobb kényelemért
A hatékony gépkezelő legfőbb támasza

A CONVIO vágóasztaloknál különféle, a fülkéből kezelhető asszisztencia rendszerek  
állnak a gépkezelő rendelkezésre, mint az ACTIVE FLOAT, AUTOMATIC BELT SPEED  
és az AUTO CONTOUR FLEX. Ezek abban támogatják a gépkezelőt, hogy a vágóasztal  
optimális beállítását a mindenkori körülményekhez egyszerűen és gyorsan megtalálja.  

CONVIO FLEX 1080

AUTOMATIC BELT SPEED  
a szállítószalagokhoz

Az AUTOMATIC BELT SPEED kezelőtámogató rendszer  
teljesen automatikusan és folyamatosan igazítja a szalagok 
sebességét a betakarítás sebességéhez – minden betakarí-
tási körülménynél. 

ACTIVE FLOAT a kaszasínért

Az ACTIVE FLOAT tehermentesítő rendszerrel a kaszasín 
tehermentesítő nyomását menet közben, a fülkéből állíthat-
juk a betakarítási körülményekhez.

AUTO CONTOUR FLEX a legalacsonyabb 
vágásért

Az adapter magasságának automatikus igazodása az AUTO 
CONTOUR FLEX mód eredménye: ennél a CONVIO FLEX 
önmagától és folyamatosan meghatározza, hogy a kaszasínt 
kell-e tovább süllyeszteni ahhoz, hogy mindig a legalacsonyabb 
vágásmagasságot érjük el.
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Gondolkozzunk együtt: 
automatikus dokumentáció

Az automatikus dokumentáció a TELEMATICS egyik kibővített 
funkciója. Továbbítja a pontos munkaadatokat a szerverre, 
ahol további feldolgozásra kerülnek anélkül, hogy a vezetőnek 
bármit is tennie kellene. Ott azokat a rendszer a korábban 
feltöltött határértékek alapján értelmezi, és előkészíti további 
feldolgozásra. Minden gépre vonatkozó adat IsoXML formá-
tumba kerül.

Mindent összefog – 365FarmNet 

A 365FarmNet menedzsment szoftver a különböző agrár 
applikációkat fogja össze. Az Ön CLAAS gépe is beköthető 
ebbe a rendszerbe a TELEMATICS szolgáltatás segítségével. 
Így Ön is megkapja a lehetőséget, hogy a lényeges gépada-
tokat, mint például a hozamokat, kijuttatott mennyiségek 
adatait, üzemanyag-felhasználást és különböző időeredmé-
nyeket a menedzsment-szoftverben használhassa.

Gyorsan segít – Remote Service 

Használja ki intelligens hálózatunkat, csatlakoztassa CLAAS 
gépét is. A Remote Service igénybevételével az Ön értéke-
sítő és szervizpartnere hozzáfér a specifikus gépadataihoz, 
miáltal gyorsabban és közvetlenül reagálhat a karbantartási 
és szerviz igényekre. És ami a legjobb: a CLAAS átvállalja a 
Remote Service díját 5 évre. Csak az Ön beleegyezése 
szükséges. 

Áttekinthető – TELEMATICS 

A TELEMATICS használatával Ön az összes gépének minden 
adatát kézben tarthatja. Három különböző csomag közül 
választhat (alap, haladó, professzionális), így a TELEMATICS 
az Ön igényei szerint változhat. Hogy a TELEMATICS előnyeit 
útközben is használni tudja, a CLAAS okostelefon applikációt 
kínál a rendszer kezeléséhez iOS és Android rendszerű készü-
lékekhez. 

Hálózatban
Az intelligencia a kulcs

Meggyőződésünk, hogy a nagyság és a teljesítmény nem minden. Az intelligencia 
a hatékonyság egyik legjelentősebb kulcstényezője. Az intelligens hálózattal Ön 
többet tud kihozni a CLAAS gépeiből, mint azelőtt bármikor. 

Gépeink már ma kínálják a holnap hálózatát. Hiszen a hálózat a mezőgazda-
ságban már néhány éve a mindennapok realitása. A TELEMATICS rendszerrel 
már régóta tudják gépeik adatait online használni. Ezzel kevesebb felhaszná-
lással nagyobb hatékonyságot lehet elérni, mialatt a legmodernebb technológia 
dolgozik Önért. 
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A megbízásmenedzsment még egyszerűbb

Az „EASY on board“ applikációval Ön nem csak az összes 
ISOBUS-képes munkaeszközt tudja tablettel kezelni, de 
segítségével a megbízásmenedzsment is pontosan tervez-
hető és kivitelezhető. Fogadhatja a megbízásokat, vagy lét-
rehozhatja ezeket a gépén, és elküldheti az üzembe vagy 
ügyfeleinek. A dokumentáció egyszerűbbé válik. A fülkében 
végzett megterhelő papírmunka már a múlté.

Még folyamatosabb lekérdezés

A CLAAS Fleet View applikációja lehetővé teszi Önnek, hogy 
szállítójárműveit úgy koordinálja a betakarítóflottával, hogy  
a munkában lévő betakarítógépek várakozás miatt a lehető 
legkevesebbet álljanak. Az applikáció a logisztikai lánc minden 
gépkezelőjét gyakorlatilag egyidőben informálja a flotta számos 
gépének aktuális helyzetéről és a magtartályok telítettségéről.

Még könnyebb feladatkezelés

Az S10 terminál nem csak a GPS-kormányzáshoz alkalmas, 
de kiegészítésként ISOBUS-funkciók kezelőegységeként  
is használható. Újdonság az ISOBUS alapú feladatkezelés. 
A TC-Basic-ben vannak a legfontosabb adatok összefoglalva, 
például a megművelt felületek, szemnedvesség és munkaidők. 
A TC-Geo hozamtérképeket állít elő, és élő képet mutat a 
fülkében. 

Még pontosabb hozamtérképek

Egy, a hozamadatok meghatározásához fontos és elenged-
hetetlen funkció mostantól minden TC-Geo licenchez rendel-
kezésre áll: a program a munkaszélességet automatikusan 
korrigálja, módosítja, így a gépkezelőnek nem kell kézi vál-
toztatásokat elvégeznie. Ez azt eredményezi, hogy a meg-
művelt területeket még pontosabban meg lehet határozni, 
és még pontosabb hozamtérképeket lehet előállítani.

Hálózatban
Ami segíti az aratást, annak van jövője
A CLAAS minden üzemmérethez és minden munkához a megfelelő 
terminált kínálja. Az egyszerű, CLAAS munkagépekhez 
használható termináloktól az ISOBUS-képes 
és a GPS-es robotkormányzást kezelő 
terminálokon keresztül az ISOBUS-esz-
közvezérlést lehetővé tevő tablet appli-
kációig és megrendeléskezelőig  
minden benne van. 

TUCANO 580 / VARIO 770, AXION 870
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7%-kal nagyobb áteresztés

A sikeres szilázsbála-előállítás döntő tényezője a nagy tömör-
ség és a lehető legjobb vágási minőség. A ROLLANT fő 
meghajtása 500 vagy 1000 percenkénti fordulattal gondos-
kodik a legnagyobb teljesítményről. Még nehéz anyagok, 
mint például vizes vagy nedves szilázs esetén is akár 7%-kal 
nagyobb áteresztés érhető el. 

50 mm-es csapágyak

Ha a teljesítmény nem megbízható, annak nem sok értelme 
van. Ezért az új ROLLANT bálázó alapfelszereltségének részét 
képezik az új tengelyek és csapágyak. A tömörítőhengereket 
meghajtó tengelyek átmérőjét 50 mm-rel megnövelték. Az 
egy- és kétsoros görgős csapágyak extra robusztusak, és 
hosszú élettartamra tervezték őket.

ÚJ: Optimalizált meghajtás

A tömörítőhengerek mellett a ROLLANT meghajtását is átdol-
gozták. A láncokat, fogaskerekeket és a tartókat, tehát az 
összes, naponta több órán keresztül nagy igénybevételnek 
kitett összetevőt megerősítették. A nagyobb fogaskerekeknek 
és az extrém stabil gördülőcsapágyaknak köszönhetően a 
ROLLANT 540 a nehéz növények bálázására is készen áll. 

ÚJ: Megerősített hengerek

A CLAAS ROLLANT a világban legnagyobb darabszámban 
értékesített fixkamrás bálázó. Robusztus, elismert fixkamrás 
kialakítását mérnökeink folyamatosan fejlesztik és tökéletesítik. 
Mivel minden fixkamrás bálázó szívét a tömörítőhengerek 
jelentik, a ROLLANT bálázóban most 15 új, erősített tömörítő-
henger felel a tökéletes szilázsbálákért optimális anyagáramnál. 

ROLLANT 540 RF 540 RC 540 RC 
COMFORT

Bálakamra szélesség cm 122 122 122
Bálakamra átmérő cm 125 125 125
MAXIMUM PRESSURE SYSTEM 
(MPS)

○ ○ ○

Kések száma – 0 / 15 7 / 8 / 15
A bálakamra ajtó automatikus 
nyitása / zárása

– – ●

Fóliás csomagolás – – ○
●  alapfelszereltség      ○  opció      –  nem rendelhető

Az eredményes működéshez elengedhetetlen az alaptakarmányok terén elért jó 
eredmény. Ezért a CLAAS kifejlesztette az új, 1,22 x 1,25 méter méretű fixkamrás 
bálázóját, amely az új meghajtási koncepciójának köszönhetően az egyik tökéletesen 
tömörített bálát készíti a másik után. Napról napra.

ROLLANT 540
A jobbat még jobbá tenni
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Philippe Pelletier: gazdálkodással  
és szarvasmarha tartással foglalkozik 
Charolais-ban

„Mivel a takarmány nem akad meg a hálóban, a fóliás  
kötözéssel kevesebb maradékanyag keletkezik, és kisebb  
a veszteség.“

Kőkemény bálák és nagy bálamag tömörség

 − Süllyeszthető 3 tömörítőhengeres szegmens  
a ROLLANT bálázóban 

 − A bálakamra ajtó (MPS MAXIMUM PRESSURE SYSTEM) 
gondoskodik a többlet nyomásról

 − Tökéletesen tömörített bálák még nagy menetsebességnél is
 − Mechanikusan állítható

ÚJ: Kényelem a COMFORT változatban

 − A bálakamra ajtó automatikusan nyílik és  
csukódik a bálázási folyamat végén 

 − A kések automatikus tisztítási ciklusa 
 − Kényelmes, a fülkéből irányítható hidraulikus  
késcsoport kapcsolás: 7, 8 vagy 15 kés

ÚJ: Fóliás kötözés éles szélekkel

 − Tökéletes bálaforma fóliával az éleken
 − Hosszan, akár hónapokon keresztül stabil,  
jól rakodható bálák 

 − A szilázst jobban tartósítja és óvja a  
szennyeződésektől

 − Kisebb anyagfelhasználás csomagoláskor
 − Csak egyfajta csomagolóanyag

Ön szerint mi a nagy előnye annak, ha a fólia túllóg a 
bála szélein? 
Akinek elegendő, ha a fóliát a bála szélén túlhúzza, az  
csökkentheti az oldalsó fóliarétegek számát. Ennek ellenére 
megbízhat a kötözésben, mivel a fóliarétegek száma a bálán 
egyenletes marad, és a fólia elegendő az éleken túlra is.

Ön szerint mik a fóliás kötözés előnyei? 
A legnagyobb előny, hogy a báláknak igen magas a tömör-
sége. Így kevesebb levegő jut be a bála belsejébe, és job-
ban megtartják alakjukat.

Hogyan lehet a fólia és a háló között váltani? 
Csak el kell távolítani a fóliatekercset, vissza kell tenni a  
tartót, és be kell helyezni a hálótekercset. Nagyon egyszerű, 
három perc alatt kész is van.

„A legnagyobb előny a bálák nagy 
tömörsége.“
Sigmund Nerenget, Norvégia

MPS PLUS
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Az eltömődések automatikus 
megakadályozása és elkerülése

 − A ROLLANT 400 sorozatban már ezerszer bizonyított, 
most a VARIANT bálázókban is elérhető

 − Minden eltömődés elhárítható a vezetőfülke kényelméből 
 − Egy gombnyomás elegendő

Automatikus késkikapcsolás 

 − Az utolsó tömörítési folyamat előtt a késeket 
automatikusan kikapcsolja a rendszer 

 − Szebb formájú, stabilabb bálák, amelyeket  
magasabbra lehet rakodni

 − A traktor kisebb erőigénye

Automatikus késtisztítás 

 − A tiszta kések a legjobb vágási minőséget garantálják 
 − Az automatikus késtisztítási ciklus minden ötödik bála 
után megtisztítja a késeket 

 − Legjobb minőségű takarmány a pontos vágásnak 
köszönhetően

 − Kisebb teljesítményigény 

Automatikus bálakamra ajtó 

 − Mindössze hat másodperc szükséges a bálakamra  
ajtó automatikusan nyitásához és zárásához

 − Ahogy a gépkezelő a traktort üresbe teszi, elindul  
a bálakiadási folyamat

 − Ez jelentősen növeli a vezetési kényelmet

VARIANT 485 480 465 460
Hosszúság m 1,20 1,20 1,20 1,20
Átmérő m 0,90-1,80 0,90-1,55 0,90-1,80 0,90-1,55
Rendfelszedő-szélesség m 2,10 2,10 2,10 2,10
Heavy Duty megoldások ● – ● –
Továbbító rendszer RC PRO RC / RF RC PRO RC / RF

●  alapfelszereltség     –  nem rendelhető

Nagy teljesítményével, hosszú élettartamával és intelligens megoldásaival a 
VARIANT világszerte nevet szerzett magának. A 485, 480, 465 és 460 model-
lekhez elérhető COMFORT opcióval a kedvelt körbálázóval egyértelműen 
kényelmesebb a munka.

VARIANT COMFORT
Automatikusan kevesebb munka
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Előrendelési akció
CLAAS VARIANT
A leginkább egyedi igényre szabható bálázó a piacon! 

Adja le idén megrendelését, és vegye át 2019-ben  
2018-as áron VARIANT bálázóját!

Illetve kedvező árakkal, bővíthető felszereltséggel, korlátozott darabszámban  
kínáljuk még raktáron lévő minden VARIANT bálázónkat.

Az akció a 2018. november 15-ig beérkezett megrendelésekre, illetve a készlet  
erejéig érvényes.

Baja – Petres Csaba Bács-Kiskun megye +36 30 348 6811
Békéscsaba – Szász Attila Békés megye +36 30 349 0620
Csorna – Vados Norbert Győr-Moson-Sopron megye +36 30 488 9632
Debrecen – Szatmári László Hajdú-Bihar megye +36 30 655 2475
Dombóvár – Baráth Zsolt Somogy megye +36 30 823 7499
Hódmezővásárhely – Ruszbach László Csongrád megye +36 30 348 6808
Kerecsend – Csillag Ferenc Heves megye +36 30 249 9086
Kaposfő – Baráth Zsolt Somogy megye +36 30 823 7499
Miskolc – Csillag Ferenc Nógrád, Heves, Pest megye északi  

és Borsod-Abaúj Zemplén megye
+36 30 249 9086

Nyíregyháza – Görömbei Sándor Szabolcs-Szatmár-Bereg megye +36 30 348 6809
Orosháza – Ruszbach László Békés megye +36 30 348 6808
Pécs – Tóth Csaba Baranya megye +36 30 995 5511
Szekszárd – Tóth Csaba Tolna megye +36 30 995 5511
Székesfehérvár – Pintér Péter Fejér megye +36 30 647 2884
Szolnok – Szabó Gábor Jász-Nagykun-Szolnok  

és Pest megye délkeleti része
+36 30 516 4806

Szombathely – Horváth Sándor Vas és Veszprém megye nyugati része +36 30 348 6805
Tatabánya – Beszedics Zoltán Komárom-Esztergom megye +36 30 348 6804
Üllő – Nagy Miklós Pest megye +36 30 348 6807
Zalaegerszeg – Borbély Balázs Zala megye +36 30 348 6806

Érdeklődjön területi 
képviselő kollegáinknál!
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