Tractoare

XERION
5000					4500					4000

O valoare consacrată.
XERION.

O valoare consacrată

Noi considerăm că mărimea este importantă,
dacă este însoţită şi de eficienţă.
Tractorul XERION este exemplul perfect în acest sens. Puterea
impresionantă a motorului de 530 CP este utilizată într-un
mod extrem de eficient, datorită echipării cu sisteme
inteligente şi este transferată în mod fiabil celor patru roţi
motrice de dimensiuni egale.

xerion.claas.com
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Transmisie continuu variabilă de la 140 până la
530 CP. CMATIC.

CMATIC

Putere maximă pe toată linia.
CMATIC este denumirea transmisiei continuu variabile utilizate
pentru tractoarele XERION, AXION și ARION. Trăsătura sa
caracteristică este transmisia puterii cu o componentă mecanică,
care asigură un nivel de eficienţă excepţional şi un consum
redus de carburant la orice viteză de deplasare – pe câmp și
pe șosea.

6

7

Conceptul TRAC.

Conceptul TRAC

La fel de unic.
XERION oferă soluția optimă acolo unde sunt necesare
lucrări performante, de înaltă productivitate şi eficienţă.
XERION se caracterizează printr-o serie de trăsături
unice:
−− Patru anvelope de dimensiuni egale pe două punți
viratoare
−− Șasiu integral pentru sarcini ridicate
−− Transmisie continuu variabilă peste 500 CP
−− Comenzi intuitive și ergonomice
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Avantaje decisive.
Gama XERION.

Patru anvelope de dimensiuni egale pe două
punți viratoare.

Conceptul TRAC

Șasiu integral pentru sarcini ridicate.

Transmisie continuu variabilă peste 500 CP.

Comenzi intuitive și ergonomice.

Tractorul XERION este prevăzut cu un șasiu integral. Motorul și

Transmisia ZF Eccom transferă în mod continuu și variabil

Conceptul de operare CLAAS ce include computerul de bord

Cea mai remarcabilă caracteristică a tuturor variantelor sunt

transmisia sunt montate separat pe blocuri amortizoare pentru

puterea impresionantă a motoarelor Mercedes-Benz către

CEBIS și maneta de comandă multifuncțională CMOTION este

cele patru anvelope de dimensiuni egale pe două punți

a minimiza vibrațiile, iar traversele sunt fixate cu șuruburi

punți. Componenta mecanică a transmisiei permite

nemaiîntâlnit. Utilizarea este intuitivă și principalele funcții de

viratoare. Se creează o suprafață mare de contact cu solul,

pentru o mai mare stabilitate. Rezultatul este o capacitate

funcționarea cu un consum redus de carburant.

comandă pot fi activate direct. Astfel, brațul și mâna

pentru transformarea optimă a forței de tracțiune în forță de

portantă foarte mare, de până la 15 t per punte.

operatorului pot sta într-o poziție relaxată pe cotieră.

tragere. Cele două punți viratoare permit moduri de virare
adaptate pentru o gamă largă de aplicații.

10

11

Cu o cabină fixă.
TRAC.

TRAC

Pentru terenuri arabile.
La versiunea TRAC, cabina este montată pe centrul utilajului.
Aceasta este echipată cu geamuri de mari dimensiuni, care
asigură o vizibilitate excelentă de jur împrejur. Atât zona
implementului față, cât și cea din spate sunt în câmpul vizual
al operatorului.
TRAC este modelul perfect pentru lucrări agricole precum
arat, semănat, transportul pe câmp și împrăștierea gunoiului
de grajd.
Cele patru anvelope de dimensiuni egale asigură o forță de
tracțiune excelentă, protejând în același timp solul. În acest
scop, este important ca greutatea să fie distribuită uniform pe
cele două punți motoare. Balastarea inteligentă și bila de 110 mm
din spatele cabinei pentru dispozitivul de remorcare gât-delebădă distribuie uniform greutatea și asigură o tracțiune
optimă în timpul utilizării.

12

13

Cu cabină rotativă.
TRAC VC.

TRAC VC

Domeniu extins de utilizare.
Unele aplicații necesită o vizibilitate foarte bună în partea din
spate a tractorului. O cabină rotativă este ideală pentru
aplicații precum:
−− Însilozare (porumb și iarbă)
−− Așchiere
−− Mulcire
−− Aruncarea zăpezii
La CLAAS, VC înseamnă cabină variabilă. Cabina rotativă este
cea mai confortabilă cabină reversibilă de pe piață. Prin simpla
atingere a unui buton, întreaga cabină se întoarce cu 180 de
grade în doar câteva secunde, din poziția centrală ajungând
deasupra punții spate.
Comenzile se rotesc odată cu cabina, astfel încât toate
funcțiile rămân la fel și în această nouă poziție.
Pentru un nivel ridicat de confort la deplasarea pe șosea,
cabina este poziționată central între punți. În grămada de
însilozare, pe câmp, în pădure și în munți, tractorul XERION
cu cabina pivotată deasupra punții spate devine un utilaj
autopropulsat ușor de utilizat, ce asigură o vizibilitate unică
asupra lucrării efectuate.
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Capacitate maximă de încărcare.
SADDLE TRAC.
Pentru lucrări specializate.

SADDLE TRAC

Semănat și împrăștierea îngrășământului.
Un buncăr de semințe cu o capacitate maximă de 13.000 l

Cabina versiunii SADDLE TRAC este poziționată deasupra

sporește productivitatea zilnică în timpul semănatului și

punții față, lăsând suficient spațiu în spatele cabinei pentru o

împrăștierii îngrășământului, reducând la jumătate timpul de

gamă largă de utilizări:

încărcare. Primăvara, un utilaj autopropulsat cu greutatea

−− Aplicarea și încorporarea gunoiului de grajd / substratului

distribuită pe două punți motoare permite aplicarea timpurie a

−− Semănat și împrăștierea îngrășământului

îngrășământului cu un grad mai mic de compactare a solului.

−− Însilozare
Însilozare.
Diferitele rezervoare montate transformă versiunea SADDLE

Versiunea SADDLE TRAC este ideală și pentru însilozare,

TRAC într-un utilaj complet autopropulsat.

operațiune ce necesită o zonă liberă de montare. Opțiunea
„siloz tiranți frontali” cu tiranți frontali optimizați permite utilizarea

Aplicarea și încorporarea gunoiului de grajd.

unei lame de însilozare cu o lățime de până la patru metri.

XERION SADDLE TRAC este o prezență consacrată în logistica
gunoiului de grajd. Greutatea este distribuită pe două punți

Și bineînțeles că SADDLE TRAC este perfect și pentru utilizări

motoare și patru anvelope de mari dimensiuni. În combinație

precum arat și semănat.

cu mersul în modul crab, acest lucru permite împrăștierea cu
un grad redus de compactare a gunoiului de grajd pe pășune,
precum și încorporarea intensivă a acestuia în sol.
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CPS – CLAAS POWER SYSTEMS.

CLAAS POWER SYSTEMS

Un sistem optimzat de propulsie pentru
rezultate excepționale.
Programul de dezvoltare a utilajelor CLAAS înseamnă
eforturi continue pentru creșterea eficienței, sporirea
gradului de fiabilitate şi optimizarea rentabilităţii. Sub
numele de CLAAS POWER SYSTEMS (CPS) CLAAS
combină cele mai bune componente de înaltă calitate
într-un sistem de propulsie care stabileşte noi standarde
în domeniu, furnizând întotdeauna putere maximă atunci
când este nevoie. CPS este adaptarea ideala la sistemul
de lucru, cu tehnologie de economisire a carburantului,
o investiție inițială care se amortizează repede.
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Putere pură.
Motorul.

Motor

Putere maximă.
Motoarele moderne cu 6 cilindri în linie de la Mercedes-Benz
respectă prevederile standardului de emisii Stage IV (Tier 4).
Pe lângă tehnologia extrem de sofisticată, acestea oferă și
numeroase avantaje impresionante:
−− Cuplu ridicat chiar și la turații reduse
−− Cuplu constant într-o gamă vastă de turații
−− Respectă standardul de emisii Stage IV (Tier 4) prin
utilizarea tehnologiei SCR

Două motoare pentru trei utilaje puternice.
XERION 4000 este echipat cu un motor OM 470 LA cu o
cilindree de 10,6 l. Cele două modele XERION 5000/4500 mai
mari sunt propulsate de motorul OM 471 LA cu o cilindree
de 12,8 l.

Mercedes-Benz OM 471 LA
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XERION

5000

4500

4000

Cilindri

6

6

6

Capacitate cilindrică

12,8

12,8

10,6

Turaţie nominală

rpm

1900

1900

1900

Turaţie nominală (ECE R 120)

kW/CP

382/520

352/479

308/419

Putere max. (ECE R 120)

kW/CP

390/530

360/490

320/435

Cuplu maxim

Nm

2450

2300

2100

Mercedes-Benz OM 470 LA
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Puterea înseamnă eficiență.
Transmisia.

Transmisie

CMATIC înseamnă transmisie continuu
variabilă.

Transmisie directă.
Lanțul cinematic este liniar. Această caracteristică de design

CMATIC este denumirea transmisiei continuu variabile utilizate

asigură transferul direct al puterii motorului către punți și priza

pentru tractoarele CLAAS. Transmisia ZF Eccom din dotarea

de putere.

gamei XERION asigură conversia eficientă a puterii motorului.
Cele patru ambreiaje multidisc permit întotdeauna transmiterea

Diferențialele longitudinale și transversale selectabile asigură

puterii cu o înaltă componentă mecanică, sporind considerabil

un transfer optim al puterii acolo unde este cu adevărat nevoie.

eficiența tractorului XERION.

Transmisia ZF Eccom 4.5.

Transmisia ZF Eccom 5.0.

−− Pentru toate modelele TRAC și TRAC VC

−− Greutate mai mică cu 700 kg față de Eccom 4.5

−− Dispozitivul de acționare auxiliar, disponibil opțional, permite

−− Tracțiune integrală permanentă

instalarea unui sistem hidraulic de înaltă performanță,

−− Viteză de până la 30 km/h la mersul înapoi

asigurând un debit hidraulic ridicat la turații foarte scăzute
ale motorului.
−− Disponibil la viteze maxime de 40 și 50 km/h în ambele
direcții
−− Diferențial blocabil
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Construcție unică.

Construcție

Anvelope simple sau duble.
Cele două axe de direcție permit utilizarea unor anvelope
simple (patru roți) sau duble (opt roți) (TRAC și TRAC VC).
Pentru montarea anvelopelor duble pot fi utilizate distanțiere
dintr-una sau din două bucăți fixate cu șuruburi. Avantajul
distanțierelor din două bucăți constă în lățimea de transport
de 3,0 m cu anvelopele 710 când roțile duble sunt demontate.

Fixate cu șuruburi.
Șuruburile asigură o fixare mai stabil decât sudura. De aceea,
elementele de rigidizare a cadrului sunt fixate cu șuruburi,
sporind rezistența și capacitatea portantă.

Capacitate portantă ridicată.

Ampatament lung.

Dispozitivul de remorcare cu bilă de 110 mm din spatele cabinei

Ampatamentul lung sporește confortul la rulare. Însă distanța

susține o greutate maximă pe bara de tracțiune de 15 tone. O

de 3,6 m între punți nu îmbunătățește doar stabilitatea

conexiune gât-de-lebădă cu implemente montate scurtează

operațională, ci joacă și un rol major în transformarea puterii

ansamblul tractor/implement, făcându-l mai manevrabil

motorului în forță de tracțiune eficientă.

comparativ cu alte sisteme de cuplare. Dispozitivul de

24

remorcare cu bilă absoarbe sarcinile ridicate și le distribuie

Cele două axe de direcție asigură în orice moment o

uniform pe cele două punți.

manevrabilitate de excepție pentru modelul XERION.
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Echilibru perfect.
Balastarea.

Balastarea

Forța de tracțiune care face diferența.
Cele patru anvelope de dimensiuni egale transformă în mod
eficient puterea nominală a motorului în părți egale de forță de
tracțiune. Prin afișarea patinării și reglarea rapidă a suprasarcinii
motorului, operatorul poate găsi rapid setarea ideală pentru
fiecare operațiune desfășurată.

Distribuție optimă.
Greutatea la gol este distribuită în mod optim pe ambele punți,
fără a fi nevoie de greutăți suplimentare. Tractorul poate fi
optimizat foarte ușor pentru a se adapta sarcinii desfășurate
cu un pachet de balastare disponibil din fabrică. Astfel,
greutăți de 400 kg pot fi instalate și fixate în poziție în partea
din față și din spate.

Față: fixă sau variabilă.

Spate: o mulțime de opțiuni.

CLAAS oferă două tipuri de greutăți față: una concepută

O placă de bază de 200 kg poate fi instalată peste puntea

pentru a fi fixată permanent în poziție și una care poate fi

spate prin intermediul unui sistem simplu de blocare.

atașată prin intermediul mecanismului hidraulic frontal. Ambele

O greutate totală de 3,4 t poate fi obținută prin adăugarea

au o greutate de 1.800 kg. Balastarea poate fi mărită până la

în acest mod a până la opt greutăți suplimentare.

3,2 t prin adăugarea a încă patru greutăți.
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Fixare stabilă.
Punctele de cuplare.

Puncte de cuplare

Dispozitive de cuplare tip scară.
Sunt disponibile două opțiuni de cuplare diferite:
−− Cuplă de remorcare automată, sarcină pe bara de tracțiune
de 2,5 t
−− Dispozitiv de remorcare cu bilă 80 mm, sarcină pe bara de
tracțiune de 3,0 t la viteze de până la 40 km/h

Gât-de-lebădă.
Dispozitivul gât-de-lebădă a devenit o metodă acceptată de
cuplare a rezervoarelor de gunoi de grajd tractate. Dispozitivul
de cuplare cu bilă de 110 mm din spatele cabinei este conceput
pentru o sarcină maximă pe bara de tracțiune de 15 t, iar
poziția bilei imediat în spatele cabinei distribuie greutatea pe
ambele punți. Amplasarea dispozitivului de remorcare imediat
în spatele cabinei reduce raza de bracaj și lungimea totală a
ansamblului comparativ cu un tractor cu un rezervor de gunoi
de grajd montat în spate.

Bara de tracțiune.

Utilizarea unui dispozitiv gât-de-lebădă pentru cuplarea unui
rezervor de gunoi de grajd oferă mai multe avantaje:

Trei orificii în bara de tracțiune oferă posibilitatea de a alege
între trei poziții. De asemenea, puteți alege și între diferite

−− Reducerea semnificativă a lungimii totale

puncte de cuplare.

−− Manevrabilitate sporită la capătul rândului
−− Distribuția mai bună a greutății pe punți reduce gradul de

−− Bară de tracțiune cu bolț blocabil cu un diametru de 40 sau

compactare a solului

50 mm
−− Bară de tracțiune cu bilă de 80 mm
−− Bară de tracțiune cu Piton Fix
Pentru implementele cu contravirare este disponibilă o bară de
tracțiune cu dispozitiv de contravirare.
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Putere acolo unde este nevoie.
Priza de putere.

Putere suficientă pentru orice aplicație.

Priza de putere

Sunt disponibile diferite capete de arbore priză
de putere.

La o turație a prizei de putere de 1.000 rpm, puterea tractorului
XERION este dezvoltată la o turație redusă a motorului de

−− 1¾", 6 caneluri

1.730 rpm. Datorită designului simplu al lanțului cinematic,

−− 1¾", 20 caneluri

întreaga putere este transferată către capătul de arbore al

−− 2 ¼", 22 1¾", 20 caneluri (Ø 57,7 mm)

prizei de putere.
Cu un capăt de arbore al prizei de putere de 2 ¼", o putere a

30

Acest lucru permite reducerea consumului de carburant la o

motorului de peste 500 CP este transferată în mod eficient

putere maximă a motorului.

către implementele atașate.
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Menține presiunea optimă.
Circuitul hidraulic.

Circuitul hidraulic

Hidraulica de putere.

Conexiuni frontale.

Un dispozitiv de acționare auxiliar direct legat de transmisie

În partea din față a tractorului XERION sunt disponibile până la

poate asigura un debit de 250 l/min la 260 bar. Prin urmare,

trei supape hidraulice cu acțiune dublă în cazul în care sunt

acest al treilea circuit hidraulic poate spori puterea cu 90 kW.

instalați tiranți față.

Conexiuni spate.

Power Beyond.

În partea din spate sunt disponibile până la șase supape

Conexiunile Power Beyond cu conducte cu un diametru mare

hidraulice cu acțiune dublă în cazul în care sunt instalați tiranți

și cuple plate în față și în spate asigură un debit ridicat de ulei

spate și până la șapte fără montanți spate.

către implementele atașate, fără mari pierderi.

Fapte.
Tractorul XERION este echipat cu trei circuite hidraulice loadsensing:
1

Circuitul primar pentru supapele hidraulice și tiranți

Valori de performanță ale circuitului primar:
−− Presiune de lucru de 200 bar
−− Debit maxim de 195 l/min
−− Debit maxim de 105 l/min per supapă hidraulică
−− Putere hidraulică maximă de 58 kW
−− Capacitate rezervor de 120 l
2

Circuit secundar pentru răcirea uleiului, sistemul de direcție
și frânare

3

Al treilea circuit (opțional) cu un debit constant de 80 l/min
(la 200 bar)
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Capacitate mai mare de ridicare.
Tiranții spate.

Tiranţii spate

Pivotanți.
Tiranții spate pivotanți permit utilizarea echipamentelor de
încorporare sau a altor implemente atașate, cum ar fi un
împrăștietor cu furtun, chiar şi în modul de deplasare de tip
crab, pentru protejarea stratului vegetal.
Tiranții spate pot pivota liber în timpul funcționării se pot
deplasa către opritorul din stânga sau din dreapta prin
intermediul unui sistem automat.
Tiranții spate pivotanți sunt disponibili pentru SADDLE TRAC.

Brațul superior.
Ca punct de cuplare superior pentru dispozitivul de cuplare în
3 puncte din partea din spate, CLAAS oferă un braț superior
mecanic cu puncte de cuplare categoria IV (heavy duty) sau
hidraulic cu puncte de cuplare categoria III sau IV.

Putere constantă.

Stabilizatoare pentru brațele inferioare.

Dispozitivul de cuplare în 3 puncte de pe tiranții spate este

Puteți alege între stabilizatoarele mecanice și cele hidraulice

prevăzut standard cu puncte de cuplare categoria IV.

pentru brațele inferioare. Varianta hidraulică oferă posibilitatea
unor procese automatizate. Stabilizatoarele pot fi blocate și

−− Cilindri cu acțiune dublă

deblocate prin intermediul unui buton de pe panoul de comandă.

−− Capacitate constantă de ridicare de 10 t
−− Amortizare vibraţii

Tiranții pot fi prevăzuți cu un element intern de rigidizare
pentru categoria IV N. Astfel, brațele inferioare pot fi conectate
direct pe suportul dispozitivului de remorcare, nemaifiind
nevoie de stabilizatoare.
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Le place munca grea.
Tiranții față.

Tiranții frontali

Complet integrat.
Tiranții față sunt complet integrați în cadru. Brațele inferioare
se pliază ușor pentru a reduce lungimea vehiculului. Alte
avantaje includ:
−− Design robust
−− Capacitate constantă de ridicare de 8 t
−− Acțiune dublă
−− Controlul poziției
−− Amortizare vibraţii

Tiranți față pentru însilozare.
Aceste brațe inferioare ranforsate permit montarea în față a
unei lame de buldozer cu o lățime de până la 4 m. Un bolț de
forfecare pe fiecare braț inferior protejează cadrul vehiculului
împotriva deteriorării.

Totul este sub control.
Maneta multifuncțională CMOTION vă permite să controlați
ușor tiranții față și spate doar cu degetul mare, fără a fi nevoie
să mișcați mâna.

36

1

Operare tiranți față

2

Operare tiranți spate
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Mediu de lucru plăcut.

Cabina

Clasa Business.
Vizibilitate excepțională – geamuri de mari dimensiuni
pentru o vizibilitate perfectă de jur împrejur. Un mediu
de lucru superior, cu un design ergonomic.
Putere maximă în vârful degetelor. CEBIS optimizează
setările, asigurând utilizarea la maxim a puterii.
Comandă intuitivă cu 3 degete datorită manetei
multifuncționale unice CMOTION.
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Clasa Business.
Cabina.

Confort

Sistem confortabil cu cabină reversibilă.

Vizibilitate de excepție.

Cabina versiunii XERION TRAC VC (cabină variabilă) poate

Cabina spațioasă oferă operatorului vizibilitate excelentă de jur

fi rotită cu 180° în mai puțin de 30 de secunde prin simpla

împrejur datorită geamurilor de mari dimensiuni și designului

apăsare a unui buton. Această nouă poziție în spatele

cu 4 montanți.

tractorului îi oferă operatorului o vedere excelentă asupra
implementelor montate în spate. Toate comenzile se rotesc

Iar zilele lungi de lucru nu constituie o problemă cu un nivel

automat odată cu cabina. O caracteristică de confort unică

maxim de zgomot de 69 dB.

pentru operațiuni precum însilozare, așchiere, aruncarea
zăpezii sau mulcire.

Suspensie inteligentă.

Iluminat.

Suspensia semi-activă a cabinei sporește confortul la rulare

Sunt disponibile trei opțiuni diferite de iluminat, de la luminile

pentru toate aplicațiile. Amortizoarele sunt controlate

de lucru standard cu xenon până la setul de lumini de lucru

electronic și adaptează automat suspensia la situația curentă.

complet LED.
−− Până la 12 lumini de lucru în partea din față
−− Până la 8 lumini de lucru în partea din spate
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Totul la îndemână.
Cotiera.

Panoul de comandă

Panoul de comandă.
Panoul de comandă este echipat cu butoane funcționale
suplimentare identificate prin simboluri ușor de înțeles.
1

Controlul poziției de lucru a tiranților spate

2

Hidraulica de putere (dispozitiv de acționare auxiliar)

3

Priza de putere

4

Diferențiale blocabile, manual sau automatic

5

Activare diferențial longitudinal și transversal

6

Frână de parcare

7

Comutare între tiranți față / supapa hidraulică albă

8

Ventilator reversibil

9

Tiranți spate pivotanți / Blocare stabilizatoare brațe
inferioare

10 Comutator gamă de viteze (șosea: max. 50 sau 40 km/h,
câmp: max. 30 km/h)
11 Memorie turație motor
12 E-gas (reglare manuală a turației motorului)
13 ELECTROPILOT (manetă de comandă pentru două
supape hidraulice)
14 Supape hidraulice

Ergonomică.

Adaptare simplă.

Cotiera este concepută astfel încât brațul și mâna operatorului

Puteți ajusta cotiera în funcție de necesități: utilizați cele două

să rămână relaxate și confortabile în timp ce controlează cele

manete de pe consola centrală pentru a o deplasa orizontal

mai importante funcții. Chiar și la utilizarea manetei

și vertical.

multifuncționale CMOTION, mâna operatorului se sprijină pe
cotieră și nu obosește.
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Totul la îndemână.
Maneta de comandă multifuncțională CMOTION.

Maneta multifuncțională CMOTION

Ergonomie pură.
Maneta de comandă multifuncțională CMOTION vă permite să
controlați procese complexe cu până la patru funcții de comandă
fără ca operatorul să miște mâna din poziția ergonomică.
Funcțiile sunt controlate prin intermediul primelor trei degete,
reducând oboseala mâinii în timpul zilei de lucru.

1

Butoanele funcţionale (F5/F6)

2

Butoanele funcţionale (F3/F4)

3

Tempomat

4

Pornire de pe loc / mers înapoi

5

Tiranți față / circuit hidraulic; butoanele funcţionale (F7 / F8)

6

Memorarea secvenţelor la tractoare (CSM); butoanele
funcţionale (F1 / F2)

7

Tiranţii spate

8

Sistem de direcție

La îndemână.
Maneta de comandă multifuncțională CMOTION de la CLAAS
este un concept unic care permite controlul confortabil și
eficient al principalelor funcții ale tractorului XERION. Opt
butoane funcționale ce pot fi alocate individual pentru controlul
implementelor și utilajului sunt amplasate pe maneta de
comandă multifuncțională CMOTION.
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Totul sub control.
CEBIS.

Versiunea CEBIS

Operare clară, simplă şi mai rapidă.

Ecran atractiv cu diagonala de 21 cm.

Setările de bază ale utilajului în modul de lucru pot fi configurate

Ecranul color CEBIS de 8,4" este perfect lizibil datorită poziției

prin intermediul butonului rotativ CEBIS. Un buton rotativ

sale individualizate. Un suport de montare cu cap sferic

HOTKEY suplimentar permite accesul rapid la alte funcţii.

permite ajustarea monitorului în funcție de nevoile operatorului.

Poziţia butonului rotativ este afişată pe monitorul CEBIS.

Întotdeauna bine informat.

Afisaj CEBIS.

Profil de lucru CEBIS.

Informarea, controlul şi monitorizarea sunt sarcinile sistemului

O privire rapidă asupra monitorului CEBIS vă oferă o imagine

1

Bară de meniu

5

Stare montanți spate / supape hidraulice spate

electronic de informare la bord CEBIS. Acesta se distinge prin

de ansamblu asupra proceselor şi condiţiilor actuale: toate

2

Viteza de deplasare şi turaţia

6

Alocare butoane funcționale F1 – F8 pe maneta de

organizarea clară, logică a funcţiilor din structura meniului.

informaţiile relevante pentru condus sau operațiunea desfășurată

3

Informații despre conducere

sunt rezumate clar pe monitor. Mesajele de avertizare sunt

4

Indicator de carburant, temperatură și aer

comandă multifuncțională
7

Fereastră de mesaje

însoţite de semnale acustice şi de semnale vizuale sub formă

8

Zonă de afișare configurabilă

de pictograme şi text.

9

Zonă de afișare variabilă în funcție de opțiunea de meniu
selectată

10 Stare montanți față
11 Stare supape hidraulice față
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Manevre perfecte de întoarcere.
CLAAS SEQUENCE MANAGEMENT (CSM).

CLAAS SEQUENCE MANAGEMENT.

Pur si simplu înregistrați si redați.

Sistemul de memorare a secvenţelor (CSM) reduce eforturile

Secvenţele pot fi memorate în funcţie de distanţă sau de timp.

operatorului la manevrarea la capăt de rând. Cu o simplă apăsare

Aveţi, de asemenea, opţiunea de a memora secvenţele când

a unui buton, toate funcțiile înregistrate anterior vor fi redate.

utilajul este staţionat. În timpul memorării, simbolurile clare îi

Memorarea secvenţelor la tractoare (CSM)

permit operatorului să urmărească formarea pas cu pas a unei
CSM oferă:

secvenţe pe CEBIS. O secvenţă activată poate fi întreruptă

−− Memorarea a până la 4 secvenţe per implement

temporar şi repornită prin simpla apăsare a unui buton.

−− Activarea secvenţelor pe CMOTION
−− Afişarea secvenţei pe CEBIS
−− Înregistrare în funcţie de timp sau de distanţă

Optimizare permanentă.

−− Secvenţele pot fi modificate sau optimizate retrospectiv
Secvenţele memorate pot fi modificate şi optimizate ulterior.
Următoarele funcţii pot fi combinate în orice ordine:

Puteţi adăuga, şterge, modifica sau adapta precis etapele unei

−− Supape hidraulice cu control al timpului şi debitului

secvenţe, pentru adaptarea timpilor, a distanţelor şi a debitelor

−− Tracțiune integrală, diferenţial blocabil

la condiţiile actuale. O secvenţă înregistrată pentru prima dată

−− Tiranții față și spate

poate fi adaptată până în cel mai mic detaliu în timpul

−− Priză de putere spate

operaţiunilor desfăşurate.

−− Memorare turație motor
−− Valoare tempomat
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Expertiza noastră în sisteme electronice.
Acționăm astăzi pentru a fi pregătiți mâine.

Expertiză în sisteme electronice

Trei module care vă ușurează munca în mod
semnificativ.
Nu trebuie să mai amintim faptul că resursele sunt din ce în ce
mai puține, volumul cerințelor legale este tot mai mare, iar
presiunea din partea concurenței se resimte tot mai puternic.
Însă dorim să vă informăm în legătură cu modul în care vă
putem ușura munca și vă putem ajuta să obțineți rezultate mai
bune. Pentru a da activităților noastre o structură clară,
inteligibilă în era Farming 4.0 și a digitalizării omniprezente, am
împărțit expertiza noastră în acest sector în trei componente
clar definite.

Sisteme de asistență pentru
operator.

Gestionarea afacerii și a datelor.

EASY.
Get connected.

Experiența nu poate fi înlocuită cu nimic – este factorul

Fie că vorbim de coordonate GPS, starea de funcționare a

Specialiștii noștri EASY vă pot ghida în procesul de interconectare

esențial care ne ajută să reacționăm rapid și în mod adecvat la

principalelor componente și module, mesaje legate de operațiunile

a diferitelor componente și sisteme, oferindu-vă sprijin pentru

condițiile schimbătoare. Fie că este vorba despre suprafețe cu

desfășurate sau rezultatele măsurătorilor efectuate de senzori,

integrarea utilajului CLAAS în peisajul agricol și pregătindu-l

sol umed, teren accidentat sau niveluri schimbătoare de

toate aceste date pot fi utilizate în avantajul dumneavoastră și

pentru implementele cu care lucrați, sistemul de direcție și

umezeală a materialului recoltat, trebuie luate multe decizii

pot fi valorificate prin combinare și evaluare. Toate rezultatele

structura gestionării datelor. Astfel, utilajele CLAAS pot transmite

pentru operațiuni desfășurate la standarde înalte. Pentru

converg în modulul de gestionare a afacerii și datelor, unde

și primi date către oricine și de oriunde doriți. Protecție

dezvoltarea sistemelor de asistență pentru operator am ținut

sunt prelucrate și combinate pentru a avea o privire de ansamblu

împotriva accesului persoanelor neautorizate – confort și

cont de experiența împărtășită de miile de clienți CLAAS,

asupra veniturilor și cheltuielilor.

fiabilitate pentru dumneavoastră și angajații dumneavoastră.

deoarece sunt mulți factori care nu pot fi calculați științific și
care necesită soluții realiste bazate pe situațiile din viața reală.

De aceea am ales motto-ul „EASY – get connected”.
Cu registrul terenului arabil 365FarmNet, disponibil gratuit,
vă puteți gestiona întreaga afacere luând în calcul mai mulți
producători și sectoare din agricultură – de acasă sau de pe
teren. Toate informațiile de care aveți nevoie sunt disponibile
într-un program ușor de utilizat: de la planurile de cultivare
până la recoltare, de la câmp până la grajd, de la documentație
până la analiza activităților desfășurate.
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Întotdeauna pe drumul cel bun.
Sistemele de direcție CLAAS.

Sisteme de asistență pentru operator

Semnalele de corecţie.
RTK (± 2-3 cm)
−− Stație de bază
−− Rază de aproximativ 15 km
−− Stație de referință proprie sau licență de la dealerul CLAAS
−− Cea mai mare precizie repetabilă posibilă
−− RTCM 3.1
−− Recepție GPS și GLONASS
RTK NET (± 2-3 cm)
−− Folosirea sistemului de corecție de la o rețea de telefonie
mobilă
−− Frecvenţă duală
−− Rază de acțiune nelimitată
−− Cea mai mare precizie repetabilă posibilă
−− Utilizare sub licență
−− RTCM 3.1
−− Recepție GPS și GLONASS
RTK FIELD BASE (± 2-3 cm)
−− Stație de referință mobilă
−− Rază de acțiune 3 - 5 km
−− Fără taxe de licenţă
−− Semnal intern de corecție
−− Baterie reîncărcabilă integrată
−− Frecvenţă duală

Creşterea calităţii muncii.

Sistemul de ghidare automată GPS PILOT este controlat prin

Semnal de corecţie pentru cerinţe individuale.

−− RTCM 3.1
−− Recepție GPS și GLONASS

intermediul terminalelor cu ecran tactil S10 şi S7 (vezi paginile
Sistemele de direcţie CLAAS reduc stresul operatorului.

54 / 55), prevăzute cu o interfaţă uşor de utilizat şi intuitivă cu

Oferta CLAAS a fost concepută astfel încât sistemul

OMNISTAR XP / HP / G2 (± 5-12 cm)

Acestea indică din timp ce direcţie trebuie urmată sau ghidează

meniuri.

dumneavoastră să poată fi extins în orice moment. Acest lucru

−− Folosirea semnalului de corecție de la un satelit

este valabil atât în cazul terminalelor, cât şi în ceea ce priveşte

−− Frecvenţă duală

utilizarea semnalelor esenţiale de corecţie utilizate în prezent.

−− Utilizare sub licență

automat tractorul pe traiectoria optimă. Greşelile şi suprapunerile
sunt eliminate. Studiile au arătat că un sistem modern de
ghidare paralelă permite reducerea cu până la 7% a consumului

Ghidare automată la capăt de teren.

de motorină, a costurilor de exploatare a utilajului, a cantităţii
de îngrăşăminte şi produse de protejare a recoltei.

Sistemele de ghidare CLAAS pot fi utilizate împreună cu

EGNOS / E-DIF (± 15-30 cm)

Funcţia AUTO TURN se ocupă de manevrele de virare la capăt

sistemele GPS şi GLONASS pentru un plus de flexibilitate şi

−− Fără taxe de licenţă

de rând. Sensul de virare şi următorul rând care trebuie lucrat

sporirea capacităţilor operaţionale.

−− Acuratețe de bază

trebuie editate pe terminal. Sistemul de ghidare se ocupă de rest.
Pentru mai multe informaţii privind sistemele de direcţie,
consultaţi broşura Sisteme de direcţie CLAAS sau dealerul
dumneavoastră CLAAS local.

Cu AUTO TURN,
tractorul se întoarce
automat la capăt
de rând
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Control îmbunătățit cu ISOBUS
și Implement Controls Tractor (ICT).

Sisteme de asistență pentru operator

Terminalul S10

Terminalul S7

COMMUNICATOR

Ecran de 10,4"

Ecran de 7"

Ecran de 5,7"

Implement Controls Tractor (ICT).

Aşa cum vă doriţi.
Terminalele CLAAS oferă o opţiune flexibilă de control pentru

Terminalul S10

În combinaţie cu o presă pentru baloţi dreptunghiulari

sistemele de ghidare şi ISOBUS. De asemenea, terminalul

−− Terminal cu ecran tactil de înaltă rezoluție, 10,4"

QUADRANT 3400, două funcţii ale tractorului XERION pot fi

poate fi mutat de la un tractor la altul sau la o combină de

−− Funcții de ghidare și ISOBUS

controlate automat de către presă datorită ISOBUS:

recoltat, în funcţie de sezon sau de sarcina curentă.

−− Pot fi afișate imaginile de la până la patru camere video

Echipaţi-vă modelul XERION cu sistemele de care aveţi
nevoie, direct din fabrică sau ca opţiune de montare ulterioară.

CRUISE CONTROL.
Terminalul S7:

Optimizează performanţa şi calitatea operaţiunilor desfăşurate

−− Terminal cu ecran tactil de înaltă rezoluție, 7"

de presa de balotat controlând viteza de deplasare a tractorului.

−− Funcții de ghidare

Aceasta este adaptată permanent la condiţiile de utilizare,
permiţându-vă să obţineţi cele mai bune rezultate de la

COMMUNICATOR:

combinaţia tractor-presă.

−− Terminal 5,7"
−− Funcțiile ISOBUS

AUTO STOP pentru priza de putere.
În cazul în care este detectată o supraîncărcare a presei
QUADRANT 3400, ICT AUTO STOP opreşte automat priza de
putere. Astfel, întregul ansamblu este protejat în timpul zilelor
lungi de lucru, iar stresul operatorului este redus semnificativ.
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Totul la vedere.
TELEMATICS.

Gestionarea afacerii și a datelor.

ISOBUS

TELEMATICS
Server web

Toate datele importante. Oricând.

Argumente puternice pentru TELEMATICS:

TONI (TELEMATICS ON IMPLEMENT).

TELEMATICS vă permite să monitorizați de oriunde toate

−− Îmbunătăţirea proceselor de lucru: analiză timp de

TONI este o completare pentru TELEMATICS și permite

datele de performanță și poziția utilajului dumneavoastră,

funcţionare

utilizatorului să folosească datele de la implementul atașat pe

indiferent dacă sunteți la birou sau la atelierul de service, cu

−− Setări optimizate: monitorizare de la distanţă

lângă cele ale tractorului. Singurele condiții sunt ca tractorul să

condiția să dispuneți de o conexiune la internet.

−− Simplificarea documentaţiei: colectarea de date

fie compatibil ISOBUS și ca implementul să fie controlat prin

−− Timp de service economisit: diagnoza de la distanţă.

ISOBUS.

Dispozitivul GPS vă permite să aflați poziția exactă a tractorului

−− Dotare standard pentru XERION

XERION, pe câmp sau pe șosea. Chiar și când sunteți în
mișcare, aveți acces la toate informațiile de care aveți nevoie
printr-o conexiune mobilă.
Monitorizarea, analiza și compararea asigură baza ideală
pentru luarea unor decizii în cunoștință de cauză, pentru a
crește capacitatea de utilizare a utilajelor și eficiența.
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Întreținere foarte rapidă.

Întreţinere

XERION este întotdeauna pregătit.

Timpi de inactivitate reduși.

Întreţinere, piese de schimb, service: echipa CLAAS se

−− Interval de schimbare a uleiului de transmisie, hidraulic și

angajează să reducă la minimum timpul de inactivitate. Am

pentru punți: 1.500 de ore

creat soluţii inteligente pentru o întreţinere eficientă – iar un

−− Acces simplu la filtrul de ulei de motor.

utilaj bine pregătit este un gaj pentru siguranța optimă a

−− Capota dintr-o singură bucată asigură accesul simplu la

lucrului. Funcţionarea optimă și conservarea valorii utilajului
sunt prioritățile noastre. Pentru că știm că tractorul este una
dintre cheile succesului dumneavoastră.

toate punctele de întreținere
−− Un nou sistem de admisie a aerului în motor crește
considerabil durata de viață a elementului filtrant
−− Starea de service este afișată pe ecranul CEBIS

Întreţinere rapidă.

−− Compartiment al bateriei robust, ușor accesibil
−− Rezervorul lichidului de răcire poate fi accesat când capota
motorului este închisă

XERION impresionează în ceea ce priveşte nevoia scăzută
de întreţinere. De exemplu, intervalul de schimb al uleiului de

Aceste caracteristici sunt combinate pentru a simplifica

transmisie, hidraulic și pentru punți este de 1.500 de ore.

operațiunile zilnice de service și întreținere, contribuind la
menținerea valorii utilajului.

Sistemul de reducere a poluării perfect integrat.
XERION este echipat cu un sistem eficient de întreținere

Când sunt necesare lucrări de întreținere, acestea pot fi

minimă pentru purificarea aerului admis în motor. Pre-

efectuate rapid și fără efort. Filtrul de ulei de motor este

curățătorul tip ciclon separă impuritățile grosiere, care sunt

integrat în cadru pentru un acces simplu.

apoi eliminate prin sistemul de evacuare.
Filtrul de aer integrat cu tehnologie PowerCore® este extrem
de robust și de performant, fiind și foarte ușor de utilizat.
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Orice și oricând aveți nevoie.
CLAAS Service & Parts.

Cerințele dumneavoastră contează.

Pentru afacerea dumneavoastră:
CLAAS FARM PARTS.

Vă puteți baza întotdeauna pe noi. Vom fi acolo oricând veți

CLAAS Service & Parts

Fiabilitatea poate fi planificată.

Întotdeauna în legătură cu distribuitorul
dumneavoastră și CLAAS.

Produsele noastre de service vă ajută să sporiți fiabilitatea

avea nevoie - oriunde, operativi și eficienți, la orice oră dacă va

CLAAS FARM PARTS vă propune una dintre cele mai variate

echipamentelor dumneavoastră, să minimizaţi riscul de

Utilizând sistemul Remote Service, distribuitorul dumneavoastră

fi necesar, pentru a vă furniza soluția de care utilajul sau

game de piese de schimb disponibile pe piață, pentru toate

nefuncționare şi să calculați exact bugetul de întreținere.

CLAAS vă poate accesa utilajul și datele specifice ale

afacerea dumneavoastră are nevoie.

mărcile și toate sectoarele, pentru toate aplicațiile agricole din

Cu CLAAS MAXI CARE ați ales siguranța totală.

acestuia, pentru a putea răspunde împreună rapid și direct la

ferma dumneavoastră, astfel încât să fiți în permanență operativi.

Piese şi accesorii CLAAS ORIGINAL.

Întotdeauna la cel mai înalt nivel tehnologic.

Mențineți valoarea mașinii dumneavoastră utilizând piese de

cerințele de întreținere și service.

Acoperire mondială, din Hamm.

În plus, prin intermediul TELEMATICS puteți consulta online în
orice moment și de oriunde toate informațiile importante

Depozitul nostru central de piese de schimb are misiunea de a

schimb, consumabile de înaltă calitate și accesorii practice!

Dealerii CLAAS sunt printre cei mai performanți de pe piața

livra rapid şi cu eficiență maximă toate piesele de schimb

Vă vom pune la dispoziție soluția cea mai potrivită din oferta

utilajelor agricole. Foarte bine instruiți, tehnicienii noștri sunt

ORIGINAL CLAAS, în orice zonă din lume. Acest lucru permite

noastră vastă de produse, pentru a garanta fiabilitatea totală

echipați cu cele mai bune instrumente și sisteme de diagnosticare

dealerului CLAAS să vă vină în ajutor şi să repună echipamentul

a utilajului dumneavoastră.

pentru a putea veni în ajutorul dumneavoastră în mod

în funcțiune în cel mai scurt timp.

despre utilajul dumneavoastră. Orice și oricând aveți nevoie.

profesionist. Calitatea lucrării este pentru CLAAS o prioritate
absolută, pentru a satisface pe deplin așteptările
dumneavoastră în ceea ce privește competența și fiabilitatea.

Centrul Logistic CLAAS Parts din Hamm,
Germania, are peste 155.000 de repere
pe o suprafață de peste 100.000 m2.
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Pe scurt despre XERION.

Privire de ansamblu asupra XERION

1

Motor Mercedes-Benz OM 471 LA (XERION 5000 /
4500), max. 530/490 CP1 OM 470 LA (XERION
4000), max. 435 CP1

2

CMATIC, transmisie continuu variabilă ZF Eccom

3

Capotă dintr-o bucată

4

Reversare hidraulică a sensului ventilatorului

5

XERION 5000 / 4500: rezervor de carburant de
930 l, rezervor de uree de 90 l; XERION 4000:
rezervor de carburant de 740 l, rezervor auxiliar
opţional de 190 l; rezervor de uree de 90 l

6

Cadru principal asamblat cu şuruburi

7

Ampatament de 3.600 mm, cu diametrul
anvelopelor de până la 2.160 mm

8

Până la șase supape hidraulice în spate și putere
hidraulică de 90 kW

9

Priză de putere performantă la turații reduse
(1.000 rpm la o turație a motorului de 1.730 rpm)

10 Tiranți frontali cu reglarea înălţimii de ridicare și
coborâre
11 Cotieră ergonomică și manetă multifuncțională de
comandă CMOTION
12 Suspensie semi-activă a cabinei (trei setări
disponibile)
13 Hidraulică de putere eficientă cu un debit de
250 l/min la o turație redusă a motorului
(1.650 rpm la TRAC / TRAC VC; 1.480 rpm la
SADDLE TRAC)

1
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Conform ECE R 120
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Puternic și eficient.

64

XERION 5000-4000
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Caracteristici remarcabile.

Tracțiune și concept.
−− Căile scurte, eficiente de la motor la roți asigură o forță
ridicată de tracțiune, pentru lucrarea unor suprafețe mai
mari în fiecare zi
−− Patru anvelope de dimensiuni egale, cu un diametru de
cu mai puțină patinare a roților
−− Reglarea simplă a suprasarcinii motorului prin intermediul
transmisiei continuu variabile CMATIC reduce consumul de
carburant în timpul lucrului pe câmp
1.600 rpm, toate lucrările convenționale desfășurate pe

Confort.

câmp pot fi optimizate pentru reducerea consumului de
carburant și sporirea cuplului
−− Transmisia simplă reduce consumul de carburant pe oră în
timpul lucrărilor efectuate utilizând priza de putere, precum
cosire, mulcire sau cultivarea rotativă
−− Lucrările la o turație a prizei de putere de 1.000 rpm pot fi
efectuate la o turație a motorului de 1.730 rpm, cu un
consum redus de carburant și un cuplu ridicat
−− Sistemul simplu, flexibil de balastare permite adaptarea
optimă a greutății la sarcina desfășurată pentru o eficiență
sporită
−− Un circuit hidraulic cu o putere suplimentară de până la
90 kW și un consum redus de carburant la turații scăzute

−− Transmisie continuu variabilă CMATIC pentru controlul
confortabil al vitezei utilajului
−− Cabina rotativă a versiunii TRAC VC asigură o vedere
optimă asupra implementelor montate în spate, pentru
lucrări lipsite de stres, precum însilozare, așchiere etc.
−− Relaxare maximă și control total datorită manetei
multifuncționale ergonomice CMOTION (încheietura mâinii
este mereu dreaptă)
−− Sistem de ghidare automată disponibil cu toate semnalele
de corecție standard
−− TELEMATICS și TONI pentru documentarea profesională și
monitorizarea lucrărilor de service

ale motorului este disponibil pentru a acoperi cerințele de

−− Terminalele S7 și S10 (ISOBUS) cu ecran tactil pentru

putere hidraulică ridicată, ca în cazul utilizării unei pompe

controlul intuitiv al sistemului de direcție și gestionarea

de gunoi de grajd sau a două suflante pentru semănătorile

lucrărilor

de mari dimensiuni

5000

4500

4000

Motor
Producător
Număr de cilindri/admisie
Capacitate cilindrică
Turaţie nominală
Turație inferioară a motorului la ralanti
Turație superioară a motorului la ralanti
Putere la turaţia nominală a motorului (ECE R 120)1
Putere maximă (ECE R 120)1
Cuplu maxim (ECE R 120)1
Rezervor combustibil
Rezervor auxiliar (190 l)
Rezervor de uree

Mercedes-Benz
6
12800
1900
800
1976
382/520
390/530
2450
740
●
90

Mercedes-Benz
6
12800
1900
800
1976
352/479
360/490
2300
740
●
90

Mercedes-Benz
6
10600
1900
800
1976
308/419
320/435
2100
740
○
90

Sistem electric
Generator CA
Baterii

până la 2,16 m sporesc productivitatea zilnică pe câmp,

−− Chiar și la turații reduse ale motorului de 1.400 până la

XERION

−− Sistemul de memorare a secvențelor CSM (CLAAS
SEQUENCE MANAGEMENT) ușor de utilizat reduce
semnificativ stresul operatorului în zilele lungi de lucru

Transmisie CMATIC
Tip transmisie
Tip transmisie
Putere
Viteză maximă
Diferențial longitudinal
Turaţie priză de putere PTO
Cuplare / decuplare automată a prizei de putere

A/V
Ah/V

150/24 + 240/12
150/24 + 240/12
150/24 + 240/12
4 x 75 Ah, total 150/24, 150/12 4 x 75 Ah, total 150/24, 150/12 4 x 75 Ah, total 150/24, 150/12
Eccom 4.5 / Eccom 5.0

km/h

rpm

Eccom 4.5 / Eccom 5.0
Eccom 4.5 / Eccom 5.0
Hidrostatică-mecanică, cu repartizarea puterii
Tracțiune integrală, permanentă Tracțiune integrală, permanentă Tracțiune integrală, permanentă
50/40
50/40
50/40
Eccom 4.5: 100% blocabil, model cu lamele
Eccom 5.0: rigid (fără diferențial longitudinal)
1000
1000
1000
●
●
●

Punți viratoare motoare
Diferențiale blocabile

100% blocabil, acționare electrohidraulică, model cu lamele, cu funcție automată

Frâne
Frână de serviciu
Frână de parcare

Frâne multidisc umede acționate hidraulic, ranforsate cu putere auxiliară, pe toate roțile
Frâne cu arcuri eliberate electrohidraulic

Circuitul hidraulic
Capacitate max. rezervor de lichid hidraulic
Volum max. demontabil

l
l

Circuit primar (tiranți, supape hidraulice auxiliare)
Presiune maximă de funcționare
Debit max.
Număr de valve hidraulice
Debit max. per supapă hidraulică
Putere hidraulică max., total

120
80

120
80

Mpa (bar) 20 (200)
l/min
195
Max. 7 în spate, max. 3 în față
l/min
105
kW
58

20 (200)
195
Max. 7 în spate, max. 3 în față
105
58

20 (200)
195
Max. 7 în spate, max. 3 în față
105
58

Hidraulică de putere (opțional)
Presiune de lucru
Debit max.

Mpa (bar) 26 (260)
l/min
250 la 1650 rpm

26 (260)
250 la 1650 rpm

Putere hidraulică max., total

kW

90

26 (260)
250 la 1650 rpm
SADDLE TRAC:
250 la 1480 rpm
90

Hidraulică de putere (opțional)
Presiune de lucru
Debit max.

Mpa (bar) 20 (200)
l/min
80

20 (200)
80

20 (200)
80

1

66

cm3
rpm
rpm
rpm
kW/CP
kW/CP
Nm
l
l
l

Îndeplinește standardul ISO TR 14396

●		Standard						○		Opţional						□		Disponibil						–		Nu este disponibil

120
80

90

XERION

5000

4500

4000

Puncte de cuplare
Cuplare automată, bolț D38, sferic

max. kg

Sarcină pe bara de tracțiune
2000

Sarcină pe bara de tracțiune
2000

Sarcină pe bara de tracțiune
2000

Dispozitiv de cuplare cu bilă, sistem bilă 80
până la 40 km/h

max. kg

Sarcină pe bara de tracțiune
3000
Sarcină pe bara de tracțiune
2000
Sarcină pe bara de tracțiune
3000
Sarcină pe bara de tracțiune
4000
Sarcină pe bara de tracțiune
15000
Sarcină pe bara de tracțiune
4000

Sarcină pe bara de tracțiune
3000
Sarcină pe bara de tracțiune
2000
Sarcină pe bara de tracțiune
3000
Sarcină pe bara de tracțiune
4000
Sarcină pe bara de tracțiune
15000
Sarcină pe bara de tracțiune
4000

Sarcină pe bara de tracțiune
3000
Sarcină pe bara de tracțiune
2000
Sarcină pe bara de tracțiune
3000
Sarcină pe bara de tracțiune
4000
Sarcină pe bara de tracțiune
15000
Sarcină pe bara de tracțiune
4000

III N, acțiune dublă
8100
8400
905
Ridicare, coborâre (apăsare)
Controlul poziției, amortizarea
vibrațiilor

III N, acțiune dublă
8100
8400
905
Ridicare, coborâre (apăsare)
Controlul poziției, amortizarea
vibrațiilor

III N, acțiune dublă
8100
8400
905
Ridicare, coborâre (apăsare)
Controlul poziției, amortizarea
vibrațiilor

IV N, acțiune dublă
100 / 136 / 763

IV N, acțiune dublă
100 / 136 / 763

Ridicare, coborâre (apăsare)
Controlul poziției/rezistența la
tracțiune, amortizarea vibrațiilor

Ridicare, coborâre (apăsare)
Controlul poziției/rezistența la
tracțiune, amortizarea vibrațiilor

Ridicare, coborâre (apăsare)
Controlul poziției/rezistența la
tracțiune, amortizarea vibrațiilor

până la 40 km/h

max. kg

Bară de tracțiune variabilă D40, D50

max. kg

Sistem bilă bară de tracțiune

max. kg

Dispozitiv de remorcare gât-de-lebădă

max. kg

Piton Fix

max. kg

Tiranții frontali
Categorie
Capacitate constantă de ridicare
Capacitate max. de ridicare
Înălțime max. de ridicare
Funcție de selectare
Funcție de control
Tiranţii spate
Categorie
Capacitate constantă de ridicare / capacitate max. de
ridicare / înălțime max. de ridicare
Funcție de selectare
Funcție de control

Mpa (bar)
kg
kg
mm

IV N, acțiune dublă
t / t / mm 100 / 136 / 763

Dimensiuni și greutăți pentru TRAC și TRAC VC
Lungime totală, inclusiv tiranți
Înălțime totală în funcție de anvelope
Ecartament
Garda la sol în funcție de echipare
Cel mai mic cerc de bracaj
Greutate la gol TRAC (cu anvelope, rezervor plin și
echipare standard)

mm
mm
mm
mm
m
kg

7370
3791 - 3941
3600
375 - 525
15
16570

7370
3791 - 3941
3600
375 - 525
15
16570

7370
3791 - 3941
3600
375 - 525
15
16170

Dimensiuni și greutăți pentru SADDLE TRAC
Lungime totală, inclusiv tiranți
Înălțime totală în funcție de anvelope
Ecartament
Garda la sol în funcție de echipare
Cel mai mic cerc de bracaj
Greutate la gol TRAC (cu anvelope, rezervor plin și
echipare standard)

mm
mm
mm
mm
m
kg

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

8418 (cu tiranți spate pivotanți)
3990
3600
375 - 525
15
16170

CLAAS dezvoltă în permanenţă produsele sale pentru a satisface cerinţele clienţilor. Acest lucru înseamnă că toate produsele pot fi modificate fără notificări prealabile. Toate descrierile şi specificaţiile
din această broşură trebuie să fie considerate ca fiind aproximative, putând include echipamente opţionale care nu fac parte din specificaţiile standard. Această broşură este concepută pentru a fi
utilizată în întreaga lume. Vă rugăm să consultaţi dealerul CLAAS cel mai apropiat şi lista de preţuri pentru detalii. Unele panouri de protecţie au fost eliminate în scopuri ilustrative, pentru a prezenta
funcţia în mod mai clar. Pentru a evita orice risc de pericol, nu eliminaţi aceste panouri de protecţie. În acest sens, vă rugăm să consultaţi instrucţiunile din manualul de utilizare.
Toate datele tehnice ale motoarelor au la bază norma de poluare europeană: Stage. Utilizarea în prezentul document a normei Tier are scop exclusiv informativ şi de a asigura o mai bună înţelegere a
datelor şi nu implică necesitatea unei certificări pentru regiunile în care emisiile sunt reglementate prin norma Tier.

●		Standard						○		Opţional						□		Disponibil						–		Nu este disponibil

Dimensiuni optime.
Vizionaţi clipul despre treaba
excelentă.

tractor.claas.com
TRAC / TRAC VC

Max. 3941 mm

7370 mm (inclusiv tiranții)

525 mm

55%

3600 mm

45%

SADDLE TRAC
8418 mm

Max. 3990 mm

7593 mm (inclusiv tiranții)

Treabă excelentă. Tractoarele CLAAS.

525 mm

63%

3600 mm

37%
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Șos. București – Urziceni, Nr. 68 C
077010 Afumați, Județ Ilfov, România
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