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Hatékonyság – nagyobb áteresztés

Lehet a világ legnagyobb teljesítményű kombájnja még 
jobb? Igen, lehet: az APS SYNFLOW cséplési technológia 
még nagyobb áteresztést tesz lehetővé. De ez messze nem 
minden: nagy teljesítményű motorok és hajtásrendszerek 
széles kínálata, illetve hasznos kezelőtámogató-rendszerek 
teszik az új LEXION-t minden idők leghatékonyabb kombájn-
jává. A szántóföldeken, minden betakarítási körülménynél.

Kényelem – 100%-ban

Kora reggeltől késő estig: a betakarítás nem csak a gépek, 
de az emberek számára is kihívást jelent. Hogy a mindenna-
pos munkát a szántóföldeken a lehető legkényelmesebbé 
tegyük, az új LEXION kombájnt minden kényelmi felszerelés-
sel elláttuk. Az intelligens kezelési megoldás minden munka-
fázisban támogatja a gépkezelőt. Mindent egyetlen cél érde-
kében: a lehető legkényelmesebben dolgozni, a gépből a 
legnagyobb teljesítményt kihozva.

A valódi forradalmak  
a szívekben kezdődnek!
Az új LEXION 8000–5000

Hogyan lehet a LEXION forradalmár, ha nem kap új nevet? Úgy, hogy az APS SYNFLOW 
cséplőrendszerrel a szívét reformáltuk meg – de nem a lelkét. Mindig is a legnagyobb teljesít-
ményű és a legmegbízhatóbb kombájn volt és lesz is a piacon. A teljesen új rendszerrel és 
megoldásokkal még többet teljesít. Saját maga dokumentál minden adatot, még inkább sze-
mélyre szabottan lehet beállítani és még egyszerűbb a használata. Ön mikortól vesz részt a 
forradalomban?

ÚJDONSÁG

Akár 2,15 m
széles abroncsok

40 km/óra
vonulási sebesség

180 l/s
magtartálykiürítés

Több mint 6000 óra
tartósüzemi teszt
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Precizitás – hajszálpontosan dolgozni

Amikor eljön az év döntő időszaka, minden egyes milliméter 
számít. Hiszen aki a legpontosabban végzi a betakarítást,  
az gazdálkodik hatékonyabban. Ezért fejlesztettünk ki az új 
LEXION-hoz egy sor intelligens kezelőtámogató rendszert. 
Így Ön a jövőben még pontosabban tud aratni, és mindent 
kihoz a földjéből, amit lehet.

Megbízhatóság – nagy teljesítmény és kitartás

A legjobb hozamhoz több kell, mint a tudás és tapasztalat 
helyes keveréke. Leginkább olyan betakarítógépre van szük-
sége, amelyre teljes mértékben támaszkodhat. Az új LEXION, 
részegységeinek magas minősége és a nagy segítséget 
nyújtó kezelőtámogató rendszerekkel kiegészített intelligens 
össz-koncepciójának köszönhetően minden idők legmegbíz-
hatóbb gépe. Mindig nyugodt maradhat, amikor eljön az év 
legfontosabb időszaka, az aratás.

10 országban
a legkülönfélébb betakarítási körülmények között és 

a legkülönfélébb terményfajtákban tesztelve

8 év
szántóföldi teszt
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ÚJ: APS SYNFLOW HYBRID

A tangenciális APS SYNFLOW cséplőszerkezet és az axiális 
ROTO PLUS másodlagos leválasztás forradalmi összjátéka a 
maximális leválasztási teljesítményért felel. Az APS 
SYNFLOW a terményáramot egyenletesen, 20 m/s sebessé-
gig gyorsítja. A két excentrikusan csapágyazott rotor fordu-
latszáma a CEBIS-ben fokozatmentesen állítható.

Előnyei:

 − A cséplőszerkezet fordulatszáma független a rotorok  
fordulatszámától

 − Változtatható fordulatszám a változó szalma- és leválasz-
tási körülményekhez történő gyors igazodásért

 − Különálló gyűjtőasztal a rotorok alatt
 − Egyértelműen jobb szalmaminőség a rotorok alatt  
található nyitott körmös kosaraknak köszönhetően

APS SYNFLOW HYBRID
Éllovas – LEXION 8000 / 7000

A forradalom mindig egy ötlettel kezdődik, amely arról szól, hogyan lehetne valami meglévőt 
alapjaiban megváltoztatni. Az új LEXION 8000 / 7000 kombájnoknál több forradalom is történt. 
Az APS SYNFLOW HYBRID cséplési technológiával a CLAAS 1995-ös hibrid rendszerét gyö-
keresen forradalmasítottuk. Az APS SYNFLOW cséplőrendszer és a ROTO PLUS másodlagos 
leválasztás kombinációja az APS SYNFLOW HYBRID-et osztályának éllovasává teszi.

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

Cséplődob szélesség mm 1700 1700 1700 1420 1420 1420 1420
Cséplődob átmérő mm 755 755 755 755 755 755 755
Gyorsítódob átmérő mm 600 600 600 600 600 600 600
Rotorok db 2 2 2 2 2 2 2
Magtartály térfogata l 15000 / 180001 13500 / 15000 12500 / 13500 12500 / 13500 11000 / 12500 10000 / 11000 10000
Motor gyártója / típusa 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

Maximális motorteljesítmény (ECE R120) kW/LE 581/790 480/653 430/585 404/549 373/507 340/462 300/408
1 TERRA TRAC

ÚJDONSÁG

APS SYNFLOW HYBRID



1

2

3

5

ÚJ: Gyorsabb terményáram

Az egyenes vonalú terményáram egyenletesen gyorsul  
20 m/s sebességre.

 − A terményáramban nincsenek felesleges sebesség-  
és irányváltások

 − Nagy dobátmérő és kisebb átfogási szög

1 Gyorsítódob
2 Cséplődob
3 Utóverődob

ÚJ: Nagyobb magtartály térfogat

A magtartály és az ürítési teljesítmény akár 13,80 m  
széles vágóasztalhoz van optimalizálva.

 − Magtartály térfogat akár 18 000 liter
 − 105° ürítőcsiga kinyitási szög
 − Gyors ürítési folyamat a 180 l/s nagy sebességű  
ürítésnek köszönhetően



6

ÚJ: APS SYNFLOW WALKER

Az APS SYNFLOW WALKER cséplőrendszer különösen 
egyenes terményárammal óvja a szalmát. A termény a legrö-
videbb úton jut át a cséplőszerkezeten. A cséplő- és a levá-
lasztódobok nagy átmérője kis átfogási szöget és lapos 
szállítást tesz lehetővé a dobok között.

APS SYNFLOW WALKER
25%-kal nagyobb áteresztés: LEXION 6000 / 5000

Ahhoz, hogy folyamatosan sikeresek lehessünk, békétlennek kell maradni, és nem szabad túl 
gyorsan megelégedni. Hűen ehhez a mottóhoz kifejlesztettük az APS SYNFLOW WALKER 
cséplőszerkezetet, amely új osztályt nyit a szalmarázóládás gépek szegmensében. A termény- 
áram APS-sel történő gyorsítását kombinálja egy, a cséplődob után található kiegészítő levá-
lasztódobbal. Ezzel a megoldással Ön egyedülálló mértékű áteresztést érhet el kitűnő szal-
maminőség mellett.

APS SYNFLOW WALKER

LEXION 6900 / 6900 
TERRA TRAC

6800 / 6800 
TERRA TRAC

6700 / 6700 
TERRA TRAC

6600 5500 
TERRA TRAC

5400 5300

Cséplődob szélesség mm 1700 1700 1700 1700 1420 1420 1420
Cséplődob átmérő mm 755 755 755 755 755 755 755
Leválasztódob-átmérő mm 600 600 600 600 600 600 600
Szalmarázóládák száma db 6 6 6 6 5 5 5
Magtartály l 12500 / 135001 11000 / 12500 10000 / 11000 9000 / 10 000 10000 / 11000 10000 9000 / 10 000
Motor gyártója / típusa 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

Maximális motorteljesítmény (ECE R120) kW/LE 373/507 340/462 300/408 260/354 300/408 260/354 230/313
1 TERRA TRAC

ÚJDONSÁG

Előnyei:

 − A szalma mechanikus igénybevétele nagyon alacsony
 − Jobb szalmaminőség a számos beállítási lehetőségnek 
köszönhetően 

 − Párhuzamos, független cséplő- és leválasztókosár állítás
 − A cséplőkosár toklászlemez és a lehajtható cséplést 
segítő dörzsbetét léc a CEMOS AUTO THRESHING-be 
integrálva

 − Akár 25%-kal nagyobb áteresztés
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ÚJ: Nagy cséplő- és leválasztódob

A cséplődob 26%-kal, 755 mm-re, a leválasztódob  
37%-kal, 600 mm-re lett megnövelve.

 − Párhuzamos cséplőkosár-állítás túlterhelés elleni  
védelemmel 

 − A cséplőkosár szegmens egyszerűen oldalra kihúzható
 − Behajtható cséplést segítő dörzsbetét léc
 − Kiegészítő cséplőkosár toklászlemez kényelmes  
kezeléssel

ÚJ: JET STREAM és DYNAMIC COOLING

Minden modell JET STREAM és DYNAMIC COOLING rend-
szerrel van szerelve, annak érdekében, hogy igazodni tudja-
nak a szalmarázóládás gépek új teljesítménykategóriájához.

 − Nagyfokú tisztaság a JET STREAM tisztításnak  
köszönhetően

 − A dinamikus hűtés 20 kW-tal kisebb motorteljesítményt 
igényel, és üzemanyagot takarít meg

1 Gyorsítódob
2 Cséplődob
3 Leválasztódob
4 Utóverődob
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ÚJ: Kényelmes cséplőszerkezet állítás

A cséplőszerkezetet közvetlenül a fülkéből lehet a legkülön-
félébb betakarítási körülményekhez igazítani.

 − A behajtható cséplést segítő dörzsbetét léc, a cséplőkosár 
toklászlemeze és a cséplődob sebességét csökkentő 
hajtómű is hidraulikusan kapcsolható

 − A termény minőségének, fajtájának vagy az állományned-
vesség változására gyorsan lehet reagálni

ÚJ: Gyorsabb váltás a terményfajták között

A cséplőkosár-szegmens egyszerűen oldalra kihúzható  
és cserélhető.

 − Az előkosár-szegmensek a kőgyűjtő vályún keresztül 
érhetők el

 − Dobfurdulatszámcsökkentő hajtómű szerszám nélkül  
kapcsolható

 − Opcionális: terményfajta váltás hidraulikusan, a fülkéből

Kényelmes 
vezetőfülke
Beszállás és indulás
Az új kialakítású kényelmes fülke pontosan a LEXION új tel-
jesítményszintjére van méretezve. A CEBIS érintőképernyőn 
és az új multifunkciós kartámaszon keresztül kombájnját pon-
tosan és egyszerűen kezelheti. Egész nap arathat úgy, hogy 
közben el sem fárad. A cséplőrendszer egyedülálló, közvet-
lenül a fülkéből történő beállításának lehetősége megkíméli 
Önt az állandó ki- és beszállástól.

1 CEBIS MOBILE
2 ÚJ: CEBIS érintőképernyő
3 CMOTION multifunkciós menetkar 
4 CEBIS forgókapcsoló és nyomógomb
5 Közvetlenül állítás kapcsolóval
6 ÚJ: Kartámasz telefon és rádió kezelési lehetőséggel

ÚJDONSÁG
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ÚJ: Érintőképernyős CEBIS

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  
mozgatható tartóval

Új: Multifunkciós kartámasz

Az új elrendezésű kartámaszban a legfontosabb gépfunkciók 
kapcsolóval, közvetlenül állíthatók

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

A LASER PILOT kormányzási rendszer új érzékelőjével hasz-
nálja ki mindig a teljes vágási szélességet, s növelje ezzel a 
sebességét és az áteresztést.

 − Egyszerűen bekapcsolható a menetkaron található  
gombbal

 − Nem kell ki- és behajtani 
 − Három különböző kormányzási mód: a jobb oldali állomány 
széle mentén, a bal oldal mentén, a művelőút mentén

CEMOS AUTOMATIC a CEBIS-ben

Optimalizáljon öt betakarítási célt egyszerűen a csúszka  
állításával a CEBIS-ben.

 − Szemminőség
 − Cséplési minőség
 − Tisztaság
 − Áteresztés
 − Szalmaminőség (kivéve szecskázás módban)

Kezelőtámogató rendszerek
Még több támogatás
Használja ki jobban a gép lehetséges teljesítményét, és minimalizálja az állási időket. A LEXION 
sorozat CEMOS kezelőtámogató rendszerével a jó gépkezelők még jobbak lesznek és nagyobb 
kényelmet élvezhetnek, mint valaha.

ÚJDONSÁG
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Nagyobb rálátás a CEBIS MOBILE-lal

Az új CEBIS MOBILE-lal egyszerű koppintással elölnézetről 
hátul- vagy felülnézetre válthat.

 − Minden gépfunkció és gépegység megfelelően  
áttekinthető

 − Minden fontos paramétert pillanatok alatt lehet  
optimalizálni

Több lehetőség a CEMOS-szal

Használja a CEMOS AUTO THRESHING rendszert, hogy 
gyorsan és pontosan reagálhasson a lekülönbözőbb betaka-
rítási körülményekre. A következő automatikus beállítások 
lehetségesek:

 − Cséplődob fordulatszáma 
 − Cséplődob kosárhézag 
 − Behajtható cséplést segítő dörzsbetét léc 
 − Cséplőkosár toklászlemez
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Intelligencia a fülkében

Az új érintőképernyős CEBIS terminálon a gépkezelő a gép 
minden funkcióját kényelmesen eléri. A legfontosabbakat a 
kartámaszon levő kapcsolókkal közvetlenül állíthatja. A 
TUCANO kezelése egyszerűen megérthető, nem szüksége-
sek hozzá előzetes ismeretek. Így még az új gépkezelők is,  
a lehető legrövidebb idő alatt eljutnak odáig, hogy a gépet 
biztosan kezeljék, és teljesítményhatáron dolgozzanak.

Nagy teljesítmény az APS HYBRID-del

A hibrid kombájnok osztályában négy TUCANO modell érhető 
el. A TUCANO 580 az APS HYBRID SYSTEM rendszerrel és 
a 11 000 literes magtartály térfogattal a sorozat csúcsmodellje, 
és – ahogy a TUCANO 570 és 560 – MONTANA változatban 
is elérhető. Az új TUCANO 550 lehet az új belépő modell az 
Ön gazdaságába az APS HYBRID technológia terén. 

Akár meredek domboldal, akár hirtelen eleredt eső – a természet mindig új kihívásokat 
állít. A TUCANO a MONTANA technológiával és DYNAMIC POWER motorvezérléssel  
felkészült minden körülményre. Az új kezelési megoldások fokozzák az intelligenciát és 
kényelmet. A több beállítási lehetőség növeli a teljesítményt. Hat új modell könnyítjük 
meg Önnek a választást.

TUCANO 580–320
Őstehetség
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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 
maximálisra növekszik.

Lejtőn is működik

A dombos vidék magas koncentrációt igényel a gépkezelőtől, 
leginkább akkor, amikor a teljesítményhatáron dolgozik a gép. 
Az AUTO CROP FLOW figyeli a cséplőszerkezet, a másodla-
gos leválasztás és a motor fordulatszámát. Túlterhelés ese-
tén kikapcsolja a vágóasztalt és a cséplőszerkezetet. Az 
AUTO SLOPE támogatja Önt a tisztítás beállításánál a venti-
látor fordulatszám automatikus vezérlésével.

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
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Öt MONTANA modell

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

18% dőléskiegyenlítés

Az új MONTANA első hídja akár 18 százalékos dőléski-
egyenlítést garantál. Minden MONTANA funkció automatiku-
san fut – a lejtők dőléséhez igazodva. Az opcióban rendel-
hető differenciálzár a nagyobb vonóerőért felel extrém 
körülmények 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. A TUCANO sorozatban öt MONTANA modell közül választhat.
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2 fokozat, 2 vezetési tartomány

A TUCANO MONTANA-ban egy 2-fokozatú váltó található 
automatikus teherkapcsolással. Mindkét fokozatban két tar-
tomány van, melyeket a járószerkezet terhelésétől függően 
kapcsol a rendszer. Ha maximális vonóerő szükséges, a gép 
automatikusan a kisebb fokozatba kapcsol. Nincs szükség 
kézi sebességváltásra.

20% oldalirányú kiegyenlítés

A MONTANA ferdefelhordójában két függőleges  
munkahenger felel az AUTO CONTOUR irányításáért, mely 
akár 20%-os oldalirányú dőléskiegyenlítést is lehetővé tesz. 
Az AUTO CONTOUR a vágóasztalt pontosan vezeti a talaj-
felszín felett, és biztosítja a termény tiszta felvételét, a zavar-
talan cséplést, és az egyenletes tarlóképet bármely körül-
mény esetén.

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 



16

Új motor

Az AVERO 240-ben mostantól a legújabb Cummins motor 
dolgozik, amely 6,7 liter lökettérfogattal biztosítja a 213 LE 
teljesítményt.

 − A motor teljesíti a piacspecifikus károsanyag-kibocsátási 
normákat a Stage V szintig

 − A motor és a hűtő könnyen hozzáférhető
 − A napi karbantartás még egyszerűbben és  
gyorsabban elvégezhető

Nagy rugalmasság

Teljes teljesítmény ott is, ahol kevés a hely. Az összecsuk-
ható C450 vágóasztalnak köszönhetően az AVERO sorozat 
kompakt modelljeit különösen rugalmasan lehet használni. 

 − Keskeny 
 − Verhetetlen hatékonyság, leginkább az elaprózott  
területeken

AVERO 240 / 160
Az erőgép a kompakt gépek között

Az AVERO a kompakt osztályban az első kombájn APS cséplési technológiával. Az APS  
cséplési és leválasztási rendszer a LEXION-ban és a TUCANO-ban már kitűnően dolgozik.  
Akár 20%-kal nagyobb áteresztés érhető el azonos üzemanyag-felhasználás mellett.

AVERO 240 160
Cséplőszerkezet mm APS Hagyományos
Másodlagos leválasztás 4 ládás 4 ládás
Magtartály l 5600 4200
Motor Cummins B6.7 Cummins B6.7
Lökettérfogat l 6,7 6,7
Max. teljesítmény kW/LE 157/213 116/158

ÚJDONSÁG
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Egyedülálló APS-cséplőszerkezet

Az APS döntő versenyelőnyt biztosít Önnek azzal, hogy a 
terményáramot a cséplődob előtt 3-ról 20 m/s sebességre 
gyorsítja fel.

 − A terményt egyenletesen szállítja
 − A terményáram akár 33%-kal gyorsabb
 − Nagy centrifugális erők optimalizálják a szemleválasztást

Elismert CLAAS cséplőszerkezet

Az AVERO 160 a hagyományos CLAAS cséplőszerkezettel 
van szerelve. Évek óta újra és újra bizonyítja, milyen kitűnően 
uralja a két betakarítási alapelvet: a szemek kicséplését és 
leválasztását, még a legelképzelhetetlenebb körülmények 
között is. Teljesen mindegy, milyen terményről legyen is szó, 
az AVERO 160 meggyőző teljesítményt ér el.
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Innovatív motollakialakítás a nagy 
áteresztésért

Az új fejlesztésű motolla az innovatív formájú, állítható íves 
pályával lehetővé teszi, hogy a motollaujjak a terményt vágás 
előtt felemeljék, ami – különösen fekvő termény esetén – 
minimalizálja a veszteséget. Speciálisan az alacsonyabb 
növénykultúrákban biztosítják az ujjak a termény optimális 
vágóasztalra jutását.

Automatikus motollabehúzás-szabályzás

 
A hidraulikus motollameghajtásnak köszönhetően a motolla 
behúzóerejét a nehezebb körülményekhez automatikusan 
lehet igazítani, például fekvő terményeknél. Automatikus 
magasságvezetés igazodik az előre megadott nyomási és 
érzékenységi értékekhez és megakadályozza az ujjak földbe 
túrását.

CONVIO FLEX / CONVIO
ÚJ: CONVIO FLEX / CONVIO 930 / 770

A szalagos vágóasztalokat ott használjuk, ahol nagyon közel a talajhoz kell vágni, például  
az alacsonyabb növénykultúráknál vagy nehéz körülmények között, mint a fekvő gabona. 

A CONVIO FLEX adaptert flexibilis kaszasínnel univerzális használatra fejlesztették ki, mint 
például a gabona, repce, szója, borsó, fűfélék. A CONVIO merev kaszasínnel különösen 
alkalmas gabona és repce betakarítására.

ÚJDONSÁG
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Megfelelő választás nagy mennyiségű 
repcéhez

A CONVIO sorozat vágóasztalai kérésre repce felszereltséggel 
is kaphatók:

 − Jobb és / vagy bal oldali repce oldalkasza
 − Gyorscsatlakozó a repce oldalkasza egyszerű  
felszereléséhez

 − Hidraulikus meghajtású repce oldalkaszák
 − Behordócsiga repcéhez
 − Hátfal magasítás

A gépkezelő nagyfokú tehermentesítése

 
A CONVIO FLEX intelligens talajkövetése lehetővé teszi 
gombnyomásra az átkapcsolást merevről flexibilis módra. 
Nincs többé szükség átszerelésre. Ön minden körülménynél 
megszakítás nélkül tud dolgozni. Az AUTO FLEX mód az 
aratás alatt folyamatosan a talajközeli terményekhez igazítja 
a vágóasztal magasságát, teljesen automatikusan.

CONVIO FLEX 
1230

FLEX 
1080

FLEX 
930

FLEX 
770 1230 1080 930 770

Tényleges vágásszélesség mm 12260 10740 922 769 12260 10740 922 769
A kaszasín vízszintes rugalmassága

fent mm 90 90 90 90 – – – –
lent mm 135 135 135 135 – – – –

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

○  opció      –  nem rendelhető
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Intelligens út a nagyobb eredményhez
A gépkezelő támogatása

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

ACTIVE FLOAT a kaszasínért

Az ACTIVE FLOAT tehermentesítő rendszerrel a gépkezelő a 
kaszasín tehermentesítő nyomását menet közben, a fülkéből 
állíthatja a betakarítási körülményekhez.

AUTOMATIC BELT SPEED a 
szállítószalagokhoz

Az AUTOMATIC BELT SPEED kezelőtámogató rendszer tel-
jesen automatikusan és folyamatosan igazítja a szalagok 
sebességét a betakarítás sebességéhez – minden betakarí-
tási körülménynél. 
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Nagy rugalmasság minden talajfelszínhez

A gépkezelő maximális tehermentesítésére optimális vágás 
mellett – a CONVIO FLEX négy különböző módban használ-
ható.
1 Gabona: merev vágóasztal
2 Fekvő gabona: gombnyomásra váltás merevről flexibilis 

kaszaszerkezetre
3 Manuális flexibilis mód: talajközeli növénykultúrákhoz, 

mint szója, borsó, fű
4 AUTO FLEX: automatikusan a legalacsonyabb vágás

AUTO FLEX a legalacsonyabb vágásért

Az új AUTO FLEX mód a vágóasztal magasságát automati-
kusan illeszti: ekkor a CONVIO FLEX önmaga, folyamatosan 
meghatározza, hogy a kaszasínt tovább lehet-e süllyeszteni, 
hogy a legalacsonyabb vágási magasságot lehessen elérni.
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ÚJ: Gyorscsatlakozó a kalászemelőhöz

Az új, szerszám nélküli gyorscsatlakozóval a kalászemelőt 
egyszerűen és kényelmesen tudja le- és felszerelni.

 − Alapfelszereltség a VARIO-hoz és a CERIO-hoz
 − A sérült kalászemelőt gyorsan ki lehet cserélni
 − Egyszerű leszerelés a VARIO vágóasztalnál, hogy még 
gyorsabban lehessen váltani két terményfajta között

Új csatlakozórendszer a behúzócsiga ujjakhoz

A behúzócsiga sérült ujjait most szerszám nélkül, gyorsan 
lehet cserélni. Ez jelentősen megrövidíti az állásidőket.

 − Új kialakítású behúzócsiga ujjak 
 − Új csapágyazású behúzócsiga ujjak
 − Alapfelszereltség a VARIO-hoz, CERIO-hoz és  
MAXFLEX-hez

VARIO, CERIO és MAXFLEX
Kis részletek nagy hatással

Hogy kombájnjának teljes teljesítményét ki lehessen használni, a CLAAS minden terményfaj-
tához a megfelelő vágóasztalt kínálja. Minden vágóasztal optimális terményáramot, tiszta 
vágást biztosít, és robusztus kialakítású. A legújabb fejlesztések a VARIO, CERIO és MAXFLEX 
vágóasztalokkal még könnyebbé teszik a betakarítást.
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Világításcsomag  az adapterekhez

A vágóasztal hátfalán két munkalámpa világítja meg a tarlót 
közvetlenül a vágóasztal mögött. Két további munkalámpa 
világítja meg az állomány szélét és a vágóasztal előtti területet.

 − Kényelmes munka sötétben is
 − Egyszerűbb ellenőrizhető tarlómagasság

Két kiegészítő tapogatókar

Mint ahogy a nagy vágóasztal modellek a 1080, 1230 és a 
1380, most a keskenyebb modellek is két kiegészítő tapo-
gatókarral vannak ellátva. Ezek középre, a vágóasztal alá 
vannak felszerelve, hogy a lehető legjobb legyen a talajkövetés.

 − Még jobb AUTO CONTOUR
 − Még nagyobb hatékonyság dombos vidéken
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Gyorsan segít – Remote Service

 
A Remote Service igénybevételével az Ön értékesítő és szer-
vizpartnere hozzáfér a specifikus gépadataihoz, miáltal gyor-
sabban 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 min-
den 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 appliká-
ciót kínál a rendszer kezeléséhez iOS és Android rendszerű 
készülékekhez.

Hálózatban
Az intelligencia a siker 
kulcsa
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 háló-
zat a mezőgazdaságban már néhány éve a mindennapok 
realitása. A TELEMATICS-szal már régóta tudják gépeik ada-
tait online használni. Ezzel kevesebb felhasználással nagyobb 
hatékonyságot lehet elérni, mialatt a legmodernebb techno-
lógia dolgozik Önért.
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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 kezelő-
nek bármit is tennie kellene. Ott azokat a rendszer a koráb-
ban feltöltött táblahatárok alapján értelmezi, és előkészíti 
további feldolgozásra. Minden gépre vonatkozó adat IsoXML 
formátumban exportálható.

Mindent összefog – 365FarmNet

 
A 365FarmNet menedzsment szoftver a különböző mező-
gazdasági alkalmazásokat fogja össze. Az Ön CLAAS gépe 
is beköthető ebbe a rendszerbe a TELEMATICS szolgáltatás 
segítségével. Így Ön a lényeges gépadatokat, mint például a 
hozamokat, kijuttatott mennyiségek adatait, üzemanyag-fel-
használást és különböző időeredményeket a menedzs-
ment-szoftverben használhatja.
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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 összefog-
lalva, 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 funkció 
mostantól minden TC-Geo licenchez rendelkezésre áll: a 
program a munkaszélességet automatikusan korrigálja, 
módosítja, így a gépkezelőnek nem kell kézi változtatásokat 
elvégeznie. Ez azt eredményezi, hogy a megművelt területe-
ket még pontosabban meg lehet határozni, és még ponto-
sabb hozamtérképeket lehet előállítani.

Hálózatban
Ami segíti az aratást, annak van jövője

A CLAAS minden üzemmérethez és minden munkához a megfelelő terminált kínálja. Az egy-
szerű, CLAAS munkagépekhez használható termináloktól az ISOBUS-képes és a GPS-es 
robotkormányzást kezelő terminálokon keresztül az ISOBUS-eszközvezérlést lehetővé tevő 
tablet applikációig és megrendeléskezelőig minden benne van.
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A feladatkezelés még egyszerűbb

Az „EASY on board“ applikációval Ön nem csak az összes 
ISOBUS-képes munkaeszközt tudja tablettel kezelni, de segít-
ségével a megbízásmenedzsment is pontosan tervezhető és 
kivitelezhető. Fogadhatja a megbízásokat, vagy létrehozhatja 
ezeket a gépén, és elküldheti az üzembe vagy ügyfeleinek. A 
dokumentáció egyszerűbbé válik. A fülkében végzett meg-
terhelő papírmunka már a múlté.

Még gördülékenyebb lekérdezés

A „FLEET VIEW“ applikáció lehetővé teszi a szállítójárműve-
ket úgy koordinálni a betakarítóflottával, hogy a munkában 
lévő betakarítógépek várakozás miatt a lehető legkeveseb-
bet álljanak. Az applikáció a logisztikai lánc minden gépkez-
előjét gyakorlatilag egy időben informálja a flotta számos 
gépének aktuális helyzetéről és a magtartályok telítettségéről.
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Rugalmas munkarádiusz

A SATCOR működését tekintve nagyon hasonlít az EGNOS-
hoz, és a világon szinte bárhol elérhető. Mivel azonban ez a 
rendszer egy 2-frekvenciás GPS vevővel is fel van szerelve, 
sokkal nagyobb GPS pontosságot lehet vele elérni. A kor-
rekciós jel vevő készülék gyorsan reagál, és a kezdőérték 
megadása után pontos pozíciós adatokkal áll a rendelkezésre.

SATCOR 15 (± 15 cm)

A SATCOR 15 a ± 15 centiméteres alap pontosságával az 
EGNOS / E-DIF -hez képest egyértelmű javulást jelent. A 
korrekciós jel így sok mezőgazdasági alkalmazáshoz megfe-
lelő, és rövid inicializálási idő után teljesíti a megadott pon-
tosságot.

SATCOR 15 és SATCOR 5
A CLAAS műholdas korrekciós jele

A SATCOR a GPS PILOT kormányzási rendszerünk folyamatos továbbfejlesztésének az eredménye: a CLAAS 
első saját műholdas korrekciós jele. A világon szinte bárhol elérhető, és biztosabb alappontosságot nyújt. Két vál-
tozat közül lehet választani: a SATCOR 15 ± 15 centiméteres, illetve a SATCOR 5 ± 5 centiméteres pontossággal. 
A SATCOR használata leginkább ott ajánlott, ahol az RTK vagy a mobil hálózat elérése nehézkes.
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SATCOR 5 (± 5 cm)

A SATCOR 5 a ± 5 centiméteres pontosságával leginkább 
ott jöhet számításba, ahol az RTK vagy mobilhálózathoz 
nehezen vagy egyáltalán nem lehet hozzáférni. 

A GPS PILOT kormányzási rendszert gyorsan fel lehet sze-
relni a SATCOR-ral, és ehhez sok esetben további hardver 
sem kell.

GPS PILOT S10 terminállal

Az S10 terminál nemcsak a kormányzási rendszerekhez 
alkalmas, hanem ISOBUS-terminálként is használható.  
A TC-BAS és TC-GEO feladatkezelők automatikusan  
tudják a megbízás adatait tárolni, vagy a helyspecifikus  
megbízásokkal, mint az applikációs térképek, dolgozni.  
Az ISOBUS-TC-SC automatikusan kapcsolja a szakaszolást  
a terület pontosabb megműveléséért.
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ÚJ: ROLLANT 520

A ROLLANT rafferes változata a CLAAS legkedveltebb bálá-
zója a világon. A terményt kíméletesen vezeti a bálakamrába, 
anélkül, hogy megsértené. 1,85 méteres rendfelszedővel 
szerelve, a bálázó keskeny és eléggé rugalmas ahhoz, hogy 
domboldalon és kis traktorok mögött is különösen tömör 
bálákat készítsen.

ÚJ: erős kialakítás

A ROLLANT elismert fix kamrás koncepcióját mérnökeink 
folyamatosan fejlesztik, javítják. Az új generációval a dizájnt 
teljesen átdolgozták. Az új vonalvezetés első pillanatra egyér-
telművé teszi: itt a világ legrobusztusabb bálázója dolgozik. 

ROLLANT 520 R 520 RF 520 RC
Bálakamra szélesség cm 120 120 120
Bálakamra átmérő cm 125 125 125
MAXIMUM PRESSURE SYSTEM 
(MPS)

– ○ ○

Továbbító egység Raffer ROTO FEED ROTO CUT
Kések száma – – 14
Megerősített hengerek ● ● ●
Hálós kötözés ● ● ●

●  alapfelszereltség      ○  opció      –  nem rendelhető

A CLAAS egy új generációval új fejezetet nyit a ROLLANT 43-éves sikersztori-
jában. A ROLLANT 520 fix kamrás bálázó egyesíti a kedvelt ROLLANT 340 és 
350 előd modellek összes jó tulajdonságát. Az új bálázó egyszerűen kezel-
hető, sokoldalú és nagyon robusztus.

ROLLANT 520
Még masszívabb lett

ÚJDONSÁG
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ROLLANT 520 ROTO CUT

Az aprított anyag és nagy nyomás az energiagazdag, ízletes 
szilázs alapvető feltételei. A ROTO CUT vágórotor a 14, 
egyedileg rögzített vágókésével 70 mm-es vágáshosszt  
tesz lehetővé tökéletes minőségben. A késeket kényelme-
sen, felülről, nyitott bálakamránál lehet ki- és beszerelni.

ÚJ: ROLLANT 520 ROTO FEED

A ROLLANT 520 ROTO FEED változatában egy nagy teljesít-
ményű rotor húzza be a terményt, gyorsan a fix kamrába 
továbbítja, és különösen magas tömörségről gondoskodik. 
A rotoros gépek egyszerűek és könnyen kezelhetők, így még 
a nem rutinos gépkezelő is tökéletesen ki tudja hozni a ROL-
LANT-ból a maximumot. 
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ROLLANT 520
Mindenhová jó

A robusztusság és a megbízhatóság a legkeményebb betakarítási 
körülmények között is – ez teszi a ROLLANT bálázót a világ leg-
keresettebb szilázs bálázójává. Megerősített tömörítőhengerek, 
intelligens lánckenés és a MAXIMUM PRESSURE SYSTEM (MPS) 
a bálakamrában gondoskodnak arról, hogy ez így is maradjon.

ÚJ: Megerősített hengerek

 − 16 megerősített tömörítőhenger a különösen tömör 
szilázs bálákért optimális terményáram mellett

 − 8 tömörítőhenger 3 mm anyagvastagsággal 
 − 8 tömörítőhenger 4 mm-es falvastagsággal, mint  
a ROLLANT 540-nél 

 − Kopásálló a hosszú élettartamért

OPERATOR kezelőterminál

 − Az összes fontos funkció áttekintése
 − Nagy kijelző állítható fényerővel 
 − Jó ergonómia az egyszerű beállításhoz
 − Kések be- és kikapcsolása
 − Automata mellett, manuális kötözés 
 − Össz és napi számláló
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Kőkemény bálák és nagy bálamag tömörség

 − Belógó 3 tömörítőhengeres szegmens (előtömörítés) 
 − A bálakamra ajtóban dolgozik a MPS MAXIMUM  
PRESSURE SYSTEM, ez az előtömörítő rendszer  
állítható nyomással dolgozik

 − Tökéletesen tömörített bálák még nagy  
menetsebességnél is

ÚJ: Intelligens lánckenés

 − Automatikusan megfeszíti és olajozza a meghajtóláncokat 
 − A olajmennyiséget automatikusan az igényekhez igazítja
 − Meghosszabbítja az élettartamot és a kopást a lehető leg-
alacsonyabban tartja

 − Nagy olajtartály-kapacitással a hosszú munkanapokért
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A COMFORT változat

 − A bálakamra ajtó automatikusan nyílik és csukódik 
 − A kések automatikus tisztítási ciklusa 
 − Kényelmes, a fülkéből irányítható hidraulikus késcsoport 
kapcsolás: 7, 8 vagy 15 kés

Fóliás kötözés éles szélekkel

 − Tökéletes bálaforma fóliával az éleken
 − Stabil bálák, amelyeket hónapokon keresztül jól  
lehet rakodni 

 − A szilázst jobban tartósítja és óvja a szennyeződésektől
 − Kisebb anyagfelhasználás csomagoláskor
 − Csak egyfajta csomagolóanyag, nincs háló maradvány 
kibontásnal
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Philippe Pelletier: Gazdálkodik és szarvas-
marhatartással foglalkozik Charolais-ban

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

Új beállítási lehetőségek

 − A fólia forgatása és feszítése beállítható a terminálon
 − A fólia 5-20%-os feszítése lehetséges
 − Egyszerű a hálós és a fóliás kötözés között váltani
 − A fóliás kötözés még extrém körülmények között is  
megoldható, például száraz terménynél, nedves időben

Milyen előnyei vannak a bála szélein túlnyúló fóliás 
kötözésnek? 
Ha a bálázó a fóliát a bála szélén túlhúzza, az csökkentheti 
az oldalsó fóliarétegek számát, ha később telephelyen az 
csomagolásra kerül. Halóval nem, csak fóliával köt, de ennek 
ellenére megbízható kötést biztosít a bálának.

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 jobban 
megtartják alakjukat. 

Hogyan lehet a fólia és a háló között váltani? 
Csak eltávolítom a fóliatekercset, visszateszem a tartót és 
behelyezem a hálótekercset. Nagyon egyszerű, három perc 
alatt kész is van.

Sigmund Nerenget, Norvégia

„A legnagyobb előny a bálák  
nagy tömörsége.“



36

Alacsony karbantartásigényű hálótovábbító 
lemez

A CLAAS által kifejlesztett és szabadalmaztatott hálótováb-
bító lemez most három lépésben működik, és még megbíz-
hatóbban és gyorsabban kötözi bálait.

 − Három pozíció az optimális hálóvezetésért
 − Gyors kötözés még zsineggel is
 − Kis karbantartásigényű, kopásálló

CLAAS Covered XW hálós kötözés

 
Az opcionálisan kérhető extra széles ROLLATEX PRO XW 
hálós kötözéssel tökéletes formájú és stabil bálákat tud 
készíteni. 

 − A bálaszéleken túlnyúló hálós kötözés
 − Jól megóvott bálaszélek

VARIANT 400
A jót még jobbá tenni

Ha a vevők igényei változnak, azokhoz igazítjuk a gépeinket. A VARIANT bálá-
zót az utóbbi években folyamatosan fejlesztettük. Most hat változtatható bála-
kamrás változat áll az Önök rendelkezésére. Az új pickup-kuplung a bálázókat 
még kényelmesebbé teszi.

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

●  alapfelszereltség     –  nem rendelhető
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Egyedülálló 360° rotor

 
A ROTO CUT és a ROTO CUT Heavy Duty bálázóinknál a 
rotorfogak 360°-ban vannak szétosztva, spirális alakban 
helyezkednek el.

 − A bálák kerekebbek, és stabilabb formájúak
 − A bálamag még szilárdabb

ÚJ: Pickup-kuplung

 
A nyírócsavarokat minden görgős terményleszorítós rendfel-
szedőnél pickup-kuplung helyettesíti, amely a QUADRANT-ban 
már kitűnően bizonyított.

 − Nagyobb kényelem a bálázásnál, nem kell kiszállni  
 a fülkéből

 − Kevesebb állásidő, nagyobb hatékonyság a teljesítmény-
határ teljes kihasználásának köszönhetően



Előrendelési akció  
DÖNTSÖN IDŐBEN!
Használja ki az előrendelés  
kedvező feltételeit!

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 és Békés  

megye nyugati része
+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 Heves, Pest megye északi része  

és Borsod-Abaúj Zemplén megye
+36 30 249 9086

Nyíregyháza – Görömbei Sándor Szabolcs-Szatmár-Bereg megye +36 30 348 6809
Orosháza – Ruszbach László Orosháza-Hódmezővásárhely +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 és Nógrád megye +36 30 348 6807
Zalaegerszeg – Borbély Balázs Zala megye +36 30 348 6806

Érdeklődjön területi 
képviselő kollegáinknál!
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