Traktorid

NEXOS
250					240					230					220					210

Väike suudab rohkem.
Uus NEXOS.

NEXOS

Tugevam, tõhusam, parema manööverdusvõimega.
Viljapuuaias, viinamarjaistanduses ja kommunaaltöödel sobitub
uus NEXOS täpselt Teie soovide ning töömeetodi järgi.
Laiast tüübi- ja varustusvalikust leiate eri nõuetele ning
haakeriistadele vastavad lahendused. Teie NEXOS tuleb
hõlpsalt toime mis tahes ülesandega.
Avastage CLAASi uus NEXOSe sari.
−− Kolm varianti (F, VL ja VE), minimaalne üldlaius kõigest 1 m
−− Viis mudelit võimsusega kuni 112 hj
−− Tugev hüdroahel, mille võimsus on kuni 87 l/min

nexos.claas.com
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CLAASil on aastatepikkune kogemus
saagikoristusmasinate tootmises ja rohkem kui 140 riiki
müümises, ühtlasi pakub ta laiaulatuslikku traktorite
valikut, mis hõlmab 50 eri mudelit vahemikus 75 kuni
530 hj. Tänu sellele on NEXOS saanud CLAASi
oskusteabest juba algusest peale kasu ning masina
tootearendus, pikaajaline katsetamine ja tootmisprotsess
on vastanud rangetele kvaliteedi- ning töökindlusnõuetele.

Uurige lähemalt, kuidas me CLAASi
traktoreid arendame ja toodame:
tractors-making-of.claas.com
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UUS

Kindel alus.

Uuendused

Just Teile sobilik.
Nii viljapuuaias, viinamarjaistanduses kui ka kommunaaltöödel
sobitub uus NEXOS täpselt Teie soovide ja töömeetodi järgi.
Laiast tüübi- ja varustusvalikust leiate eri nõuetele ning
haakeriistadele vastavad lahendused.

UUS: PROACTIVi esisillavedrustus.

UUS: 4. kategooria kabiinifiltri süsteem.

Mugavuselektroonika.

Üks hüdrojagaja kuni kolmele tarbijale.

CLAASi vedrustuskinemaatika traktoritel NEXOS F, VL ja VE

4. kategooria filtrisüsteem, mis on paigaldatud kabiini

Elektrooniline juhtimine on saadaval nii kabiini kui ka

Valida saab mehaaniliste ja elektrooniliste hüdrojagajate vahel:

pakub silmapaistvaid sõiduomadusi. Laiade vahedega

katusesse, tagab taimekaitsevahendiga töötamisel juhi

platvormiga NEXOSe versioonile ning see valitakse eraldi.

ühele hüdrojagajale on võimalik paigaldada kuni kaks

vedrustussilindrid tagavad kurvis stabiilsuse ja ohutuse.

maksimaalse ohutuse. Kolm suurt filtrit pikendavad

Tänu sellele kohaneb traktor Teie vajadustega, mitte vastupidi.

elektrooniliselt aktiveeritavat hüdrokordistit. Juht võib õlivoolu

Topelttoimega vedrustus, millel on koormusmuutuse

hooldusintervalli ja juhivad kabiini puhta õhu. Ventilaatori kerge

nupuvajutusega hõlpsalt suunata kabiini ees olevasse nelja

kompenseerimine ja 80 mm vedrustuskäik, annab

ülerõhk ei lase kemikaalil kabiini tungida.

ühendusse.

maksimaalse sõidumugavuse.
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CPS – CLAAS POWER SYSTEMS.

CLAAS POWER SYSTEMS

Meie ajamisüsteem: parimate
komponentide koostoime.
CLAASi masin on midagi enamat kui tema üksikute
osade summa. Tippjõudlus on võimalik üksnes juhul,
kui kõik osad toimivad omavahelises kooskõlas.
Nime all CLAAS POWER SYSTEMS (CPS) ühendame
parimad komponendid, luues nutika ajamisüsteemi.
Mootor, mis töötab täisvõimsusel üksnes siis, kui see
on vajalik. Ajamid, mis on sobitatud masina kasutus
viisiga. Kütust säästev tehnoloogia, mis tasub ennast
kiiresti ära.
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Mitmekülgne igas laiuses.
Rohkem NEXOSt.

Mudelivalik ja mõõtmed

Jõudlus vajaduse järgi.
NEXOSt, millel on kolm varianti (F, VL ja VE), lai rehvivalik ning
nii platvormi kui ka kabiiniga lahendus, saab kasutada mis
tahes reavahes ja istanduses. Kokku sisaldab NEXOSe sari
14 mudelit, millel on 75 kuni 112 hj.
NEXOS on kohandatud Teie vajaduste järgi.
−− Põhiversioon, millel on täismehaaniline käigukast ja
mehaaniline tagarippsüsteemi juhtimine
−− Elektrooniline REVERSHIFTi suunavahetus
−− TWINSHIFT, mis võimaldab koormuse all kiirust vahetada
−− Mehaaniline või elektrooniline tagarippsüsteemi juhtimine
−− Hüdrovõimsus kuni 87 l/min
−− Kuni neli elektroonilist hüdrojagajat
−− Kabiin, kus on kliimaseade ja uus aktiivsöefilter
−− Esirippsüsteem ja eesmine jõuvõtuvõll
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1575 mm

2480 mm

2430 mm

Üldlaius alates 1 m

NEXOS F-i platvorm

Üldlaius alates 1,26 m

NEXOS F

2455 mm

NEXOS VL

NEXOS VE

Üldlaius alates 1,45 m

Üldlaius alates 1,45 m
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Suur jõud väikses kehas.

Mootor

NEXOS 250 F/VL

NEXOSe heitgaasitöötlus

Nm

max 112 hj

600

hj
120
112
100

500

Vahejahuti

Õhufilter

80
450
440

60

400

40

EGR-i jahuti

350

300

Turboülelaadur

250

200

p/min

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

Mootor

Võimsus ja pöördemoment CPM-iga

DOC/DPF

Võimsus ja pöördemoment CPM-ita
Näitajad ECE R 120 järgi

Pidev jõudlus.

Tugev saasteainete vähendamine.

CLAASi mootori eriline jõudluskõver pakub täis-pöördemomenti

Stage IIIB (Tier 4i) heitgaasinormi juurutamine on olnud kitsaste

laias mootori pöördevahemikus. Nii tagatakse püsiv jõudlus ja

traktorite klassi saasteainete reguleerimisel seni kõige tähtsam

jõuülekanne just siis, kui neid vaja. Kütusesäästlik töö väiksel

samm. Selle normi järgi tuleb tahkete osakeste (PM) sisaldust

mootori pöörlemiskiirusel ja maksimaalsel pöördemomendil ECO

kahandada 90% ja lämmastikoksiidi (NOx) sisaldust 50%.

jõuvõtuvõlliga või töö nimipööretel täisreserviga ei ole seega
mingi probleem. Tänu kõrgele jõudlustasemele pole sagedasi

Tugev süda.

Kohandatud, 3,4 l töömaht hoolitseb väikse kütusetarbe eest.

käiguvahetusi vaja.

Lihtsalt puhas.

Koos hästi tasakaalustatud neljasilindrilise mootoriga tagab
Kõigi mudelite kapoti all töötab FPT mootor, mida

see väga sujuva töö. Sellele lisanduvad madal müratase ja

iseloomustavad 3,4 l töömaht ja uusim kütusesäästlik

pikk kasutusiga. Kompaktsest kujust hoolimata on NEXOS

tehnoloogia.

oma viskoosventilaatori ning uusima sissepritse ja heitgaasi

−− Viskoosventilaator

kontrolli tehnoloogiaga tõhusaks tööks hästi varustatud.

Tänu CPM-ile (CLAAS POWER MANAGEMENT) pakub

kõrgele. Tänu sellele on lämmastikoksiidide teke suurel määral

−− 1600 bar kõrgsurvega ühisanumpritse

NEXOSe standardvarustusse kuulub mootoriõhu eelsoojendi.

NEXOS 250 jõuvõtuvõlli tööks ja transporditööks alates

takistatud. Samas on tahma piirmäära järgimiseks tarvis

kiirusest 13 km/h kuni 9 hj võimendust. Seepärast sobib

üksnes tahkete osakeste filtrit (DPF). EGR-i tehnoloogia ei
nõua teist paaki ega teist kütteainet.

−− Turboülelaadur

NEXOS 250. Tehke rohkem.

EGR-i (Exhaust Gas Recirculation) puhul segatakse üks osa
mootori heitgaasist sissetõmmatud värske õhuga. Seeläbi
väheneb mootori põlemiskiirus ja temperatuur ei tõuse nii

−− Vahejahuti

Max võimsus

Max

masin ideaalselt nii suurema haagisega tehtavaks

−− Vastab Stage IIIB (Tier 4i) heitgaasinormile, mille tagavad

(hj)

pöördemoment (Nm)

transporditööks kui ka suure energiakuluga jõuvõtuvõlli tööks.

NEXOS

ECE R 120

ECE R 120

NEXOSe maksimumvõimsus on 112 hj ja maksimaalne

NEXOSe traktorite arendamisel on olnud kõik Stage IIIB (Tier 4i)

250 F, VL

1121

4401

pöördemoment 440 Nm, mis muudab masina rakendusala

heitgaasinormi täitmise komponendid tähelepanu all. See ei ole

240 F, VL, VE

103

406

tema kompaktsest kujust hoolimata väga laialdaseks.

kahjustanud traktorisse ligipääsu ega kabiinist avanevat vaadet.

230 F, VL, VE

92

366

220 F, VL, VE

85

334

210 F, VL, VE

75

309

diisli tahkete osakeste filter, DOCi katalüsaator ja väline
jahutusega heitgaasitagastus (EGR)

1

DPF-i/DOCi katalüsaator on paigutatud ohutult kapoti alla.

Max väärtus CPM-iga (9 hj võimendus)

Tänu elektroonilisele ühisanumpritsele
on üks pöörlemiskiiruse salvesti
standardvarustuses, teine salvesti on
saadaval lisavarustusena.
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Vahetage käiku nii, nagu Teile meeldib.

I vahemik

II vahemik

III vahemik

Käigukast ja jõuvõtuvõll

40 km/h käigukast,
1400–2300 p/min
Rehvid: 14.9 R 28

Peamine rakendusala
km/h

0

5

10

15

20

25

24 käiku pakuvad igaks tööks õiget kiirust. Nimipööretel
rakendatav minimaalne liikumiskiirus 500 m/h annab Teile

30

35

40

Tugev ülekanne.
Jõuvõtuvõllid.

täieliku valmisoleku ka eritöödeks.
NEXOSele on saadaval erisugused jõuvõtuvõllid. Muu hulgas
Roolirattal olev REVERSHIFTi suunavaheti muudab

kuuluvad valikusse liikumiskiirusega sünkroonne jõuvõtuvõll ja

manööverdamise kiireks ja mugavaks. Pöörake nii põlluotsal

ka 540 ECO jõuvõtuvõll, mille puhul tagab mootori

kui ka kaste virnastades ilma peatuseta! Koormuse all toimuva

pöörlemiskiirus 1650 p/min jõuvõtuvõlli kergema töö ajal

TWINSHIFTi käiguvahetuse saate aktiveerida väga lihtsalt,

väikse diislikütuse kulu ja madala mürataseme.

vajutades käigunuppu.

−− 540 p/min
−− 540 ECO ja 540 p/min

24 edasi- ja 12 tagasikäiguga käigukasti puhul võite

−− 540 ja 1000 p/min

siduripedaali peaaegu unustada. Eriti transporditööde puhul

Viis käigukasti varianti.

−− 24 edasi- ja 24 tagasikäiku, mehaaniline suunavahetus ning

Tänu viiele käigukasti variandile pakub NEXOS Teile alati

−− 12 edasi- ja 12 tagasikäiku, mehaaniline suunavahetus ning

mehaaniline pöörete arvu vähendamine
sobivat lahendust.

maksimaalkiirus 30 km/h mudelitele, millel on neljaratta- või

−− 24 edasi- ja 12 tagasikäiku, REVERSHIFTi suunavahetus

tagarattavedu (neli käiku, kolm vahemikku)

piisab ühest vajutusest sidurinupule, et lahutada käigukast ja

Jõuvõtuvõlli hüdrauliliselt toetatud lülitamine kuulub

lülitada sisse järgmine mehaaniline käik.

standardvarustusse, 24 edasi- ja 12 tagasikäiguga käigukastil
on jõuvõtuvõlli lülitamine elektrooniline.

ning TWINSHIFT (lubab koormuse all kiirust vahetada kahes
astmes)
−− 24 edasi- ja 24 tagasikäiku, REVERSHIFTi suunavahetus
ning mehaaniline pöörete arvu vähendamine (ainult NEXOSe
versioonidel F ja VL)
−− 24 edasi- ja 24 tagasikäiku, mehaaniline suunavahetus
ning TWINSHIFT (lubab koormuse all kiirust vahetada kahes
astmes)
24 käiguga käigukastile saame lisavarustusena paigaldada paremale poole
rooliratast mehaanilise pöörete arvu vähendaja või mugavalt käigukangiga
juhitava TWINSHIFTi, mis võimaldab koormuse all kiirust vahetada kahes astmes.
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Suunavahetus toimub alati mugavalt roolirattast vasakul,
olenevalt valikust kas elektrooniliselt REVERSHIFTiga
või mehaaniliselt.

REVERSHIFTi ja TWINSHIFTi
varustus: elektroonilise siduri
juhtimiseks vajutatakse käigukangil
olevat nuppu.
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Vedage rohkem.
Pöörake kitsamalt.

Disain ja konstruktsioon

Neljarattaveo automaatika.
Neljarattavedu aktiveeritakse nupuvajutusega. Selleks et
säästa rehve tarbetust kulumisest, lülitub neljarattavedu
kiirusel 14 km/h automaatselt sisse või välja. Suurema maan
teeohutuse tagamiseks hakkab neljarattavedu automaatselt
tööle ka pidurdamisel. Tänu sellele saate oma NEXOSe alati
ohutult peatada.

CLAASi traktorikontseptsioon.

Pikk teljevahe ja optimaalne kaalujaotus.

Loodud kitsastesse oludesse.

−− Erakordne sõidumugavus
Tüüpilise CLAASi disainiga NEXOS veenab oma vilka loomuga.

−− Hea ja ohutu juhitavus maanteel

Erikujuga esišassii jätab otse esisilla kohal asuvatele

Ühendades pika teljevahe, optimaalse kaalujaotuse (50% ees,

−− Suurem veojõud ja jõudlus tänu väiksemale

radiaatoritele laialt ruumi, aga selle ees ja taga on

50% taga) ja väikse üldpikkuse, suudab NEXOS tõsta ning

ballastimisvajadusele

konstruktsioon väga kitsas, nagu herilase piht. Peale selle

vedada raskeid seadmeid, saavutades igas olukorras hea

−− Parem stabiilsus, mis annab suurema tõstevõime

lülitab pöördenurgast olenev automaatika neljarattaveo välja

tulemuse. Suurus võib lihtsalt avalduda mitmeti.

−− Optimeeritud kütusetarve

siis, kui masin saavutab vähemalt 14° pöördenurga. Koos

−− Väiksem ballastimisvajadus, mis säästab pinnast ja tagab

kompaktse disainiga tagab see suure pöördenurga ja vähima

Kompaktne disain.

dünaamilise maanteetranspordi

pöörderaadiuse.

Väike üldpikkus.
Uus ja eriline kapott tagab Teile NEXOSes parima nähtavuse.

−− Suurepärane manööverdusvõime

Samal ajal jagub piisavalt ruumi kõigile heitgaasi järeltöötluse

−− Lühike traktori ja haagise kombinatsioon maanteel

komponentidele ja võimsamale jahutussüsteemile.

−− Korralik nähtavus
−− Eesmise haakeriista hea juhitavus
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Vähem töötsükleid, parem tulemus.

Esi- ja tagarippsüsteem

Suur tõstevõime.
NEXOS, mille maksimaalne tõstevõime tagarippsüsteemi
haakepunktides on 3,1 t (VE versioonil 2,5 t), suudab üles
tõsta mis tahes haakeriista. Seadme ülitäpseks juhtimiseks
(eriti kallakul) on VL-i ja F-i mudelitele saadaval hüdrauliline
tõstevarras ning hüdraulilised külgstabilisaatorid.
Tagarippsüsteem on saadaval koos mehaanilise või TCE 6
elektroonilise juhtimisega. Poritiibadel asuvad välised
juhtseadised muudavad haakeriista kinnitamise lihtsaks ja
ohutuks.

Rohkem kombinatsioone.

See säästab aega ja ühtlasi kahandab kerge töö korral

Rohkem kinnitusvõimalusi.

kütusekulu.
2,8 t tõstevõimega esirippsüsteem ei jäta ühtegi haakeriista

Esirippsüsteemi asemel saab NEXOSe varustada eesmise

Piki mootorit paiknev kohandatud tugipost toetab kindlalt kõiki

maha. Saadaval on nii klassikaline eesmine 1000 p/min jõu

Hüdrojagaja ja survevaba tagasivoolu saab ühendada otse

paigaldusplaadiga. See on eriti soovitatav juhul, kui eesmist

lisaseadmeid. Seejuures pakuvad esisilla ja kabiini vahel tugiposti

võtuvõll kui ka eesmine 540 ECO jõuvõtuvõll, mis pakub

esirippsüsteemi külge. Ees asuv elektripistik võimaldab

haakeriista paigaldatakse ja eemaldatakse harva. Väga raske

integreeritud keermestatud augud lisaruumi külgkinnituseks.

jõuvõtuvõlli täis-pöörlemiskiirust juba mootori pöörlemiskiirusel

ühendada mitmesuguseid tarbijaid.

haakeriista korral on esiülend plaadi puhul väiksem kui

Väike suudab rohkem.

1650 p/min.

Mehaanilise või elektroonilise tagarippsüsteemi mugav väline juhtimine.
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esirippsüsteemi puhul.

Te saate valida tagarippsüsteemi mehaanilise ja elektroonilise juhtimislahenduse vahel.
Mõlemad on paigutatud ergonoomiliselt paremale poole juhiistet.

Klapitav esirippsüsteem võimaldab
tänu väiksele ülendile teha põlluotsal
ohutuid pöördemanöövreid.
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Suur hüdrovõimsus väikses ruumis.

Pump 1: 60 l/min

Hüdraulika

Vooluhulga regulaator
Nr 4

Pump 2: 27 l/min

Nr 3
Nr 2
Nr 1

Pump 3: 27 l/min

Kolme pumbaga hüdroahel, mille edastusvõimsus kokku on 114 l/min: 87 l/min
hüdrojagajatele ja tagarippsüsteemile ning 27 l/min roolimisele ja käigukastile.

Vajadusele vastav hüdrovõimsus.
Kuna NEXOSe hüdrovõimsus on tohutu, sobib ta ideaalselt
töötama koos nõudliku haakeriista või seadmekombinatsiooniga.
Standardvarustuses on tal kaks hüdropumpa. Seejuures
läheb ühe pumba 60 l/min täielikult hüdrojagajatele ja
tagarippsüsteemile. Teine pump varustab roolimist. Nendeks
töödeks, mis vajavad eriti võimsat hüdraulikat, saab NEXOSele
paigaldada kolme pumbaga hüdroahela, mille edastusvõimsus
on 87 l/min. Kolmas pump (27 l/min) varustab seejuures
üksnes tagarippsüsteemi. Roolimist, hüdrojagajaid ja
tagarippsüsteemi varustatakse üksteisest sõltumatult. See
laseb hõlpsalt rakendada mitut kattuvat funktsiooni.

Üks hüdrojagaja kuni kolmele tarbijale.
Mõlema variandi puhul on lisavarustusena saadaval üks
hüdrojagaja, millel on kuni kaks elektrooniliselt aktiveeritavat
hüdrokordistit. Juht saab õlivoolu nupuvajutusega hõlpsalt
suunata kabiini ees olevasse nelja ühendusse. Üks hüdro
jagaja on mõeldud kuni kolmele tarbijale.

Mehaanilised või elektroonilised hüdrojagajad.
NEXOSele saab paigaldada kuni neli mehaanilist hüdrojagajat.
Maksimaalset mugavust pakub varustus, kuhu kuulub neli
elektroonilist hüdrojagajat. Juhtimine toimub sel juhul mugavalt
ELECTROPILOTi juhthoova ja kahe klahvlüliti abil.
Hüdrauliline haagisepidur võimaldab Teil olla
transporditöödel paindlik.*
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* Ei ole saadaval kõigis riikides.
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Väljast kompaktne.
Seest mugav.

Mugavus

NEXOSe kabiin on igas mõttes üllatavalt ruumikas.
Kitsa traktori kohta on tema ruumala maksimaalne.
Suurem ruum tagab suurema mugavuse.
−− Igas suunas maksimaalne vaade, kuna kabiini kuus
piilarit on väga kitsad
−− Trepp, mis tagab kabiinile väga hea juurdepääsu
−− Vaikne ja mugav töökoht
−− Saadaval elektrooniline mugavusvarustus
−− Platvormiga variant saadaval NEXOS F-i mudelite
puhul
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Tõelise suuruse võrdkuju.

Kabiin

Suur detailides.
Kvaliteet ja mitmekülgsus on esindatud igas detailis. Suured
uksed ja libisemiskindel astmelaud muudavad sõidukisse
sisenemise ohutuks ning mugavaks. Esi- ja tagaakent
saab loomuliku ventilatsiooni tarbeks avada. Palavates ja
tolmustes oludes loob võimas kliimaseade jaheda
töökeskkonna.

Platvormiga NEXOS F.
Platvormi ja klapitava turvakaarega NEXOS F on ideaalne
kaaslane istanduses ning väikse üldkõrgusega kasvuhoones.
Tänu gaastäitega survevedrudele ja poltlukustusele saate
turvakaart hõlpsalt alla klappida. Nagu kõigile mudelitele, nii
võite ka platvormiga NEXOS F-ile valida käigukasti eri variante,
millel on Teie vajaduste järgi kas mehaaniline juhtimine või
mugavuselektroonika.
Nii kabiini kui ka platvormiga versioonile on lisavarustusena
saadaval õhkvedrustusega juhiiste. Lisaks saab kohandada

Ruum, mis pakub rohkem mugavust.

roolisammast, et juht võiks võtta mugava istumisasendi.
Kõigi juhtseadiste ergonoomiline paigutus ja nende
funktsioonide selge loogika võimaldab NEXOSega töötada ka

NEXOSt arendades on CLAASi insenerid kandnud hoolt selle

pikal päeval mugavalt ning väsimatult. Armatuurlaud pakub

eest, et juhil oleks rohkem ruumi. Selle suurusega traktori kohta

NEXOSe tööoleku kohta selget ja kokkuvõtlikku teavet, mis

on kabiini ruumala maksimaalne, mistõttu jagub isegi pikka

hõlmab näiteks sõidukiirust, mootori pöörlemiskiirust ning

kasvu juhile piisavalt jalaruumi ja ta tunneb ennast mugavalt.

tagumise jõuvõtuvõlli kiirust. Tänu sellele on Teil kõigest alati
ülevaade.

Tänu ulatuslikele klaaspindadele näete NEXOSe kabiinist
ümbrust erakordselt hästi. Eriti just kabiini tagumised kumerad
klaasid pakuvad häirimatut vaadet tööriistale ja ümbrusele.

Roolisamba kõrgust
(teleskoopmehhanismiga) ja kallet
saab kohandada juhi istumisasendi
järgi.
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Loomulikuks ventileerimiseks võite
valida avatava tuuleklaasi.

Kaabli läbiviik kabiinist ette ja taha ning parempoolsel uksel olev paigaldussiin
hõlbustavad väliste haakeriista juhtseadiste paigaldamist.

NEXOSe klapitavad külgtuled väldivad taimede kahjustamist.
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UUS

Mugav sõit ja puhas õhk.

Mugavus ja ohutus

Kabiin, millel on 3. kategooria filtrisüsteem.
Tehases võime paigaldada standardfiltri asemele aktiivsöefiltri,
et kaitsta juhti taimekaitsevahendiga töötamisel. Koos eriti
hoolikalt tihendatud kabiini ja võimsa ventilatsiooniga hoolitseb
filter selle eest, et juht oleks hästi kaitstud isegi taimede
intensiivse pritsimise ajal.

UUS: 4. kategooria kabiinifiltri süsteem.
4. kategooria filtrisüsteem, mis on ehitatud kabiini katusesse,
hoolitseb taimekaitsevahendi kasutamisel juhi maksimaalse
ohutuse eest. Õhu sissevõtu süsteemi kõrgem asukoht tagab
selle, et kabiini jõuab võimalikult puhas õhk. Kolm suurt filtrit
pikendavad hooldusintervalli ja juhivad kabiini puhta õhu.
Ventilaatori kerge ülerõhk ei lase kemikaalil kabiini tungida.

Kolme filtri süsteem.
−− Tolmufilter juhib tolmuvaba õhu järgmistesse filtritesse
−− Aerosoolfilter kaitseb tahkete ja vedelate lendosakeste eest

UUS: automaatne, manuaalne või
deaktiveeritud esisillavedrustus.

−− Aktiivsöefilter kaitseb gaasiliste aurude eest
−− Ülerõhusüsteem koos olekukuvaga kabiinis tagab puhta õhu
−− Filtrikomplekti on lihtne kasutada ja selle saab kiiresti teisele
masinale ümber tõsta

Vedrustuse kasutamine on paindlik: valige B-piilaril lihtsalt
kolmest režiimist sobivaim.

−− Kabiini kaitseklass on standardi EN 15695 järgi
maksimaalne

Automaatrežiim.
Esisilla koormuse suurusest olenemata jäävad vedrustus
silindrid keskasendisse, et tagada optimaalne vedrustuskäik.
Kui kiirus läheb üle 25 km/h, siis lülitatakse ohutuse lisamiseks
automaatselt sisse automaatrežiim.
Manuaalrežiim.

UUS: PROACTIVi esisillavedrustus.

Potentsiomeetrit keerates saab juht reguleerida seisval masinal
vedrustuse kõrgust, et näiteks hõlpsamalt lisada eesmisele
paigaldusplaadile haakeriista.

CLAASi vedrustuskinemaatika traktoritel NEXOS F, VL ja VE

Deaktiveerimisrežiim.

pakub silmapaistvaid sõiduomadusi. Laiade vahedega

Juht saab nupuvajutusega vedrustuse deaktiveerida

vedrustussilindrid tagavad kurvis stabiilsuse ja ohutuse.

eritöödeks, näiteks väga sagedaseks koormusmuutuseks.

Topelttoimega vedrustus, millel on koormusmuutuse
kompenseerimine ja 80 mm vedrustuskäik, annab
maksimaalse sõidumugavuse.

Esisillavedrustuse režiimi lihtne
vahetamine toimub B-piilaril.
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Kabiinifiltri süsteemi oleku kuvamine
ning ka ventilaatori käivitamine ja
juhtimine toimub hõlpsalt
ligipääsetaval E-piilaril.
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Mugavuselektroonika.

Parempoolne juhtpaneel

Kõik õigel kohal.
NEXOSe juhtimiskontseptsioon on loodud nii, et ka

1

vahelduvad juhid saaks töötada masinal kohe tulemuslikult.
Juhtseadiste paigutus ja sümbolid olenevad sellest, kas
valite mehaanilise või elektroonilise juhtimise. Elektrooniline
juhtimine on saadaval nii kabiini kui ka platvormiga NEXOSe
versioonile ning see valitakse eraldi. Tänu sellele kohaneb

6

7

traktor Teie vajadustega, mitte vastupidi.

9
4

3

8

Ergonoomiline külgkonsool.

10
5

Pingevaba ja tõhusa töö tugisammas. See külgkonsool on
kabiinis toimuva tööprotsessi ulatusliku analüüsi tulemus.

2

A

11

1

B

Sageli kasutatavad funktsioonid on parempoolsel külgkonsoolil

C

paigutatud ettepoole, harvem kasutatavad asuvad tagapool.
1

Tagarippsüsteemi juhtpaneel

2

Eesmise ja tagumise elektroonilise jõuvõtuvõlli
aktiveerimine

3

Elektrooniline käsigaas

4

Elektrooniliste hüdrojagajate juhtpaneel

5

Kuni kahe mootori pöörlemiskiiruse salvesti häälestamine
ja aktiveerimine

6

Selge ja loogiline asetus.

Elektrooniliste hüdrojagajate aja ja vooluhulga
seadistamine

Elektroonilise rippsüsteemi juhtpaneel on paigutatud

Elektroonilise tagarippsüsteemi häälestus.

7

Hüdrojagajate pealüliti

käepäraselt juhist paremale. Seadeid saab reguleerida

A Asendi ja veojõu reguleerimine

8

Neljarattaveo ja diferentsiaaliluku elektrooniline lülitamine

parempoolsel B-piilaril. See tagab töö ajal kiire ligipääsu ja

B Langetuskiirus

9

Elektroonilise tagarippsüsteemi häälestamine

võimaldab juhil taha vaadates elektroonilise rippsüsteemi

C Tõstekõrguse piiramine

10 Hüdrauliliste külgstabilisaatorite juhtimine

seadeid optimeerida.

11 Pistikupesa (25 A)

Eesmine jõuvõtuvõll lülitatakse alati sisse
elektrooniliselt. Tagumisele jõuvõtuvõllile on see
funktsioon saadaval lisavarustusena.
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Nelja elektroonilise hüdrojagaja vooluhulga- ja
ajaseadeid saab pöördnupuga alati reguleerida.
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Mehaaniline juhtsüsteem.

Parempoolne juhtpaneel

Kõigile lihtne.
Kui Te ei soovi tippvarustusega mudelit, siis pakub NEXOS
Teile kindla alternatiivina mehaanilist juhtimist. Kõigi elementide
paigutus on ergonoomiline ja juhtimine enesestmõistetav.
Elektrooniline mootori pöörlemiskiiruse reguleerimine
pöörlemiskiiruse salvestiga ning neljarattaveo ja diferentsiaali
luku lülitamine kuuluvad ka sellel versioonil standardva
rustusse. Tagumine jõuvõtuvõll lülitatakse sisse hüdraulilise
toega ja ilma suure jõupingutuseta.

4
7

2

Ergonoomiline külgkonsool.

3

6

Juhtseadiste paigutus on elektroonilise ja mehaanilise

5
8

juhtimise puhul sarnane. Sageli kasutatavad funktsioonid on
parempoolsel külgkonsoolil paigutatud ettepoole, harvem
kasutatavad asuvad tagapool.
1

Tagarippsüsteemi juhtimine

2

Mehaanilise hüdrojagaja juhtimine

3

Kuni kahe mootori pöörlemiskiiruse salvesti häälestamine

2
1

ja aktiveerimine
4

Elektrooniline käsigaas

5

Eesmise elektroonilise jõuvõtuvõlli aktiveerimine
(lisavarustus)

6

Neljarattaveo ja diferentsiaaliluku elektrooniline lülitamine

7

Pistikupesa (25 A)

8

Hüdrauliliste külgstabilisaatorite juhtimine

9

Tagumise jõuvõtuvõlli hüdrauliliselt toetatud aktiveerimine

10 Jõuvõtuvõlli pöörlemiskiiruse ja liikumiskiirusega
sünkroonse jõuvõtuvõlli eelvalimine

9

10

Ka mehaanilise tagarippsüsteemi puhul saab langetuskiirust ja veojõu juhtimise
tundlikkust juhiistme alt täpselt kohandada.
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Jõuvõtuvõlli töö on NEXOSe puhul väga lihtne, kuna mootori pöörlemiskiiruse
salvesti kuulub standardvarustusse.

Jõuvõtuvõlli sisselülitamise hüdrauliline tugi kuulub standardvarustusse.
REVERSHIFTi suunavahetuse või TWINSHIFTiga masina puhul on elektrooniline
jõuvõtuvõlli lülitamine saadaval lisavarustusena.
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Lihtne. Ohutu. Usaldusväärne.
CLAASi teenindus ja hooldus.

Teenindus

Hooldus, varuosad, teenindus: CLAASi tiim teeb kõik,
et vähendada Teie NEXOSe seisuaeg absoluutse
miinimumini. Oleme tõhusaks hoolduseks välja
töötanud targad lahendused. Hästi ettevalmistatud
masin tagab maksimaalse töökindluse. Meie prioriteet
on hoolitseda selle eest, et Teie masin toimiks korrektselt
ja hoiaks oma väärtust. Me teame, et traktor on Teile
oluline edu võti.
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Hooldus olgu võimalikult lihtne.

Hooldus

Kiiresti valmis.

Tänu üheosalisele kapotile saate avada kogu mootoriruumi

Kabiini õhufilter, mida pääsete väljast lihtsalt puhastama, hoiab

ainsa käeliigutusega. Õhufilter on lihtsalt ligipääsetav. Te saate

kabiinis õhu alati värske. Selleks et kaitsta juhti taimepritsiga

Just igapäevane hooldus peab olema võimalikult lihtne.

Pikk õlivahetusintervall (mootoril 600 h, käigukastil ja

radiaatori välja tõmmata ja radiaatorisõela eemaldada

töötamisel, saab kabiini tavalise filtri asemele panna aktiivsöefiltri.

Kogemus on näidanud, et kõik, mis on keeruline või

hüdraulikal 1200 h) säästab palju aega ning raha. Nii läheb

välkkiirelt. Kaasas olev õhupihusti muudab tihedalt üksteise

ebamugav, muutub vastumeelseks.

väärtuslikku tööaega hooajal vähem kaduma ja masin on seal,

kõrval asuvate jahutusagregaatide puhastamise ülilihtsaks.

kus ta olema peab: tööl.

Nii võite radiaatori pindasid vajaduse korral alati kiiresti

−− Üheosaline kapott tagab nupuvajutusega ligipääsu kõikidele

kontrollida ja puhastada.

mootori hoolduspunktidele
−− Õlitaset saab kontrollida ja õli lisada kinnise kapotiga
NEXOSe paremal küljel
−− Kõiki igapäevaseid hooldustöid on võimalik teha ilma
tööriistadeta

Aku lahklüliti asub kabiini taga ja on lihtsasti
ligipääsetav.
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Kuigi ruumi pole palju, on igal NEXOSel
tööriistakast.

Kapotil on praktiline kork, mille saab üles tõsta. Nii
võite selle all kaitstult asuvat paaki hõlpsasti avada
ja täita.
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Mida iganes Te vajate.
CLAAS Service & Parts.

CLAAS Service & Parts

Teie vajadused on meile olulised.

Teie ettevõttele: CLAAS FARM PARTS.

Töökindlust saab kavandada.

Hammi linnast tervesse maailma.

Te võite meie peale loota: oleme kohal alati, kui Te meid vajate.

CLAAS FARM PARTS hõlmab üht kõige laialdasemat

Tänu meie hooldustoodetele võite suurendada masina

Meie varuosade keskladu tarnib ORIGINALi osad mis tahes

Kõikjal, kiiresti ja usaldusväärselt, vajaduse korral 24 tundi

varuosavalikut kõigile Teie ettevõtte põllumajandus

töökindlust, minimeerida purunemisriski ja tugineda arvutustes

paika maailmas kiiresti ja kindlalt. Teie kohalik CLAASi esindaja

ööpäevas ning just Teie masinale ja ärile täiusliku lahendusega.

lahendustele, olenemata tootemargist ja sektorist. Mida iganes

kindlatele kuludele. CLAAS MAXI CARE pakub Teie masinale

saab pakkuda väga lühikese ajaga õige lahenduse, lähtudes

Mida iganes Te vajate.

Te vajate.

kavandatud töökindlust. Mida iganes Te vajate.

Teie saagist ja Teie ettevõttest. Mida iganes Te vajate.

ORIGINALi varuosad ja tarvikud.

Alati ajakohane.

Just Teie masina jaoks: sobivad varuosad, kvaliteetsed

CLAASi edasimüüjad kuuluvad maailma kõige võimekamate

vahendid ja kasulikud tarvikud. Me leiame oma laialdasest

põllumajandustehnika ettevõtete hulka. Meie tehnikud on

tootevalikust täpselt Teie masinale sobiva lahenduse. Mida

täiuslikult kvalifitseeritud ning neil on olemas kõik vajalikud

iganes Te vajate.

eritööriistad ja diagnostikavahendid. CLAAS Service teeb
asjatundlikku ja usaldusväärset tööd, mille kvaliteet vastab
täpselt Teie ootustele. Mida iganes Te vajate.

Saksamaal Hammi linnas asuvas CLAAS Parts
Logistics Centeris leidub üle 155 000 erineva osa ja
seal on laopinda üle 100 000 m2.
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Argumendid, mis veenavad.

NEXOS
Mootor
Tootja
Heitgaasinorm
Silindrite arv
Töömaht
Turboülelaadur
Vahejahuti
Nimipöörded
Sissepritsesüsteem
Max võimsus (ECE R 120)1
Tüübikinnitusega võimsus (97/68 EÜ)2
Pöörlemiskiirus max pöördemomendil
Max pöördemoment
Viskoosventilaator
Kütusepaagi maht (standardvarustus)
Lisakütusepaagi maht, saadaval mudelite NEXOS F ja VL puhul
(lisavarustus)3
Õlivahetusintervall
Vertikaalne väljalaskeseade kapotil
Väljalaskeseade A-piilaril
Külgmine väljalaskeseade all paremal (platvormiga NEXOS F saadaval ainult
selle väljalaskeseadmega)

250 F/VL

Mugavus.

−− Viis neljasilindrist mudelit, max mootorivõimsus 75 kuni 112 hj

−− Mugav kabiin, millel on kliimaseade või loomulik

−− Minimaalne üldlaius: NEXOS VE 1,00 m, NEXOS VL 1,26 m

ventilatsioon avatava esi- ja tagaakna kaudu

ja NEXOS F 1,45 m
−− Valikus viis käigukasti varianti
−− REVERSHIFTi suunavahetus, mis lisab mugavust
−− Tagarippsüsteemi haakepunktides max tõstevõime 3,1 t
(VE puhul 2,5 t)

−− Suured klaasid, tänu millele on kogu ümbrus hästi näha
−− 3. kategooria aktiivsöefilter või 4. kategooria kabiinifiltri
süsteem, mis pakub juhile taimepritsiga töötamisel
maksimaalset kaitset
−− Lisavarustusena saadaval õhkvedrustusega mugavusiste

−− Jõuvõtuvõlli kiirused: 540, 540 / 540 ECO või 540/1000 p/min

−− PROACTIVi esisillavedrustus

−− Neli elektroonilist hüdrojagajat, mida juhitakse ELECTRO

−− Saadaval laiaulatuslik elektrooniline juhtsüsteem, mis

PILOTi risthoova ja kahe klahvlülitiga
−− 60 l või 87 l hüdroahel tagarippsüsteemile ja hüdrojagajatele
−− Esirippsüsteem koos eesmise integreeritud jõuvõtuvõlliga

muudab juhtimise lihtsaks ja mugavaks
−− Välised tagarippsüsteemi juhtseadised ohutuks haakeriista
lisamiseks ja eemaldamiseks

cm3

p/min
kW/hj
kW
p/min
Nm
l
l
h

−− Väga lihtne hooldus tänu mugavalt ligipääsetavatele
hoolduspunktidele
−− Pikk õlivahetusintervall: mootoril 600 h ja käigukastil 1200 h
−− CLAAS Service
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Käigukast
12 edasi- ja 12 tagasikäiku, mehaaniline suunavahetus, 30 km/h käigukast
24 edasi- ja 24 tagasikäiku, mehaaniline suunavahetus, mehaaniline
pöörete arvu vähendamine, 40 km/h käigukast
24 edasi- ja 24 tagasikäiku, mehaaniline suunavahetus, TWINSHIFT
(võimaldab koormuse all kiirust vahetada kahes astmes), 40 km/h käigukast
24 edasi- ja 24 tagasikäiku, REVERSHIFTi hüdrauliline
suunavahetus, mehaaniline pöörete arvu vähendamine, 40 km/h käigukast
24 edasi- ja 12 tagasikäiku, REVERSHIFTi hüdrauliline suunavahetus,
TWINSHIFT (võimaldab koormuse all kiirust vahetada kahes astmes),
40 km/h käigukast
12 edasi- ja 12 tagasikäiguga käigukasti min kiirus nimipööretel
km/h
Kõigi (välja arvatud 12 edasi- ja 12 tagasikäiguga) käigukastide min kiirus
km/h
nimipööretel
Jõuvõtuvõll
Siduri juhtimine olenevalt valikust
540 p/min
540/1000 p/min
540 / 540 ECO p/min
Liikumiskiirusega sünkroonne jõuvõtuvõll
Neljarattaveo esisild
Elektrohüdrauliline juhtimine
Diferentsiaalilukk ees ja taga (ees iselukustuv mitmekettaline sidur, taga
nukksidur)
Max pöördenurk
Optimaalne pöörderaadius
PROACTIVi esisillavedrustus

220 F/VL/VE

210 F/VL/VE

FPT
FPT
FPT
FPT
Stage IIIB: diisli oksüdatsiooni katalüsaatori ja diisli tahkete osakeste filtriga
4
4
4
4
4
3400
3400
3400
3400
3400
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
2300
2300
2300
2300
2300
Ühisanumpritse
82/1122
76/103
68/92
62/85
55/75
76
72
67
61
55
1600
1600
1500
1500
1500
440
406
366
334
309
●
●
●
●
●
75
75
75
75
75
28
28
28
28
28
600
●/●
○/○
○/○

600
●/●/●
○/○/○
○/○/○

600
●/●/●
○/○/○
○/○/○

600
●/●/●
○/○/○
○/○/○

250/240/230/220/210 F 250/240/230/220/210 VL

240/230/220/210 VE

□
□

□
□

□
□

□

□

□

□

□

–

□

□

□

1,42
0,50

1,40
0,50

1,40
0,50

●
○
○
○

kraadid
m

600
●/●/●
○/○/○
○/○/○

Mehaaniline / hüdrauliliselt toetatud
●
●
○
○
○
○
○
○

○
●

○
●

○
●

55
3,6
○

55
3,6
○

55
3,7
○

1

Vastab ISO TR 14396-le.

2

Võimsusandmed vastavad lubatavuse kriteeriumitele. 97/68/EÜ-le vastav võimsus on sama mis 2000/25/EÜ puhul.

3

Ei ole saadaval esisillavedrustuse ja eesmise jõuvõtuvõlliga.

●		Standardvarustus						○		Lisavarustus						□		Saadaval						–		Ei ole saadaval

230 F/VL/VE

FPT

NEXOS

CLAAS POWER SYSTEMS.

240 F/VL/VE

NEXOS

250/240/230/220/210 F

250/240/230/220/210 VL 240/230/220/210 VE

Sõiduohutus
Pidurisüsteem: õlivannis mitmikkettad ja automaatne neljarattaveo aktiveerimine
Hüdrauliline haagisepidur

●
●

●
●

●
●

27
190
●
60
190
○
60
27
190
2–6
○
●

27
190
●
60
190
○
60
27
190
2–6
○
●

27
190
●
60
190
○
60
27
190
2–6
○
●

3110
1940
○
○
○
●
○

3110
1940
○
○
○
●
○

2490
1565
○
○
○
●
–

○
2800
○
○

○
2800
○
○

○
2800
○
○

Kabiin
Kabiin/platvorm
Mehaanilise vedrustusega juhiiste
Õhkvedrustusega juhiiste
Roolisammas, mille kõrgust ja kaldenurka saab reguleerida
Küte
Kliimaseade
Avatav tagaaken
Avatav esiaken
Tagaklaasipuhasti
Max töötulede arv
Alternatiivsed sõidutuled

□/□
●
○
○
●
○
●
○
○
2 ees ja 2 taga
○

●/–
●
○
○
●
○
●
○
○
2 ees ja 2 taga
○

●/–
●
○
○
●
○
●
○
○
2 ees ja 2 taga
○

Kaal (neljarattavedu, standardrehvid, õli ja kütusega, ilma juhita)
Tagarattad
Esirattad
Kaal ilma ballastita
Max esiballast ilma esirippsüsteemita
Lubatud täiskaal

380/85 R 28
9.5 R 20
3110
250
4400

320/85 R 28
280/70 R 18
3050
250
4400

320/85 R 28
280/70 R 18
2990
250
4100

Hüdraulikasüsteem
Hüdropumba võimsus roolimise, pidurite ja enda tarbeks
Max töörõhk
Kahe pumbaga hüdroahel
Hüdropumba võimsus tagarippsüsteemile ja hüdrojagajatele
Max töörõhk
Kolme pumbaga hüdroahel
Hüdropumba võimsus hüdrojagajatele
Hüdropumba võimsus tagarippsüsteemile
Max töörõhk
Mehaaniliste hüdrojagajate arv (min–max)
Neli või kuus elektroonilist hüdrojagajat, millest kaht juhitakse juhthoovaga
Kõigi elektrooniliste hüdrojagajate vooluhulga reguleerimine
Tagarippsüsteem
Max tõstevõime haakepunktides
Pidev tõstevõime 610 mm kaugusel
Väline tagarippsüsteemi juhtimine
Elektrooniline tagarippsüsteem
Hüdrauliline tõstevarras
Mehaanilised külgstabilisaatorid
Hüdraulilised külgstabilisaatorid
Esirippsüsteem
Esirippsüsteem
Max tõstevõime haakepunktides
Eesmine jõuvõtuvõll, 1000 p/min
Eesmine jõuvõtuvõll, 540 ECO

l/min
bar
l/min
bar
l/min
l/min
bar

kg
kg

kg

kg
kg
kg

CLAAS arendab oma tooteid pidevalt, et need vastaksid klientide nõudmistele. Seepärast võidakse tooteid ilma ette teatamata muuta. Kõik selle brošüüri andmed ja pildid on ligikaudsed ning need võivad
sisaldada lisavarustust, mis ei kuulu standardvarustuse hulka. See brošüür on mõeldud ülemaailmseks kasutamiseks. Palun uurige tehnilisi üksikasju tähelepanelikult lähima CLAASi edasimüüja
hinnakirjast. Mõni kaitsepaneel on pildistamise ajaks eemaldatud, et vastavat funktsiooni selgelt esitleda. Et vältida ohte, ärge neid kaitsepaneele kunagi ise eemaldage. Sellises küsimuses vaadake
kasutusjuhendis olevaid asjakohaseid juhiseid.
Kõik mootorite tehnilised andmed põhinevad Euroopa Stage’i heitgaasinormil. Viited Tieri normile on siin väljaandes esitatud ainult informatiivsel eesmärgil ja arusaamise lihtsustamiseks. See ei tähenda
heakskiitu piirkondade jaoks, kus heitgaasid on reguleeritud Tieri normiga.

●		Standardvarustus						○		Lisavarustus						□		Saadaval						–		Ei ole saadaval

NEXOS

250/240/230/220/210 F

250/240/230/220/210 VL

240/230/220/210 VE

Mõõtmed
Tagarattad
Esirattad
Kõrgus koos kabiiniga (a)
Kõrgus koos platvormiga (turvakaar lahti-/kokkuklapitud)
Min välislaius

mm
mm
mm

380/70 R 28
280/70 R 20
2455
2577/1952
alates 1450

380/85 R 28
7.50 R 16
2480
–
alates 1260

320/85 R 28
7.5 R 16
2430
–
alates 1000

Pikkus
Teljevahe neljarattaveo puhul (b)
Üldpikkus ilma eesmise lisaballastita (c)

mm
mm

2124
3977

2148
3977

2148
3977

Neljarattaveoga versiooni rehvid
Tagarehvid
12.4 (320/85) R 24
12.4 (320/85) R 24
13.6 (340/85) R 24
13.6 (340/85) R 24
13.6 (340/85) R 24
360/70 R 24
360/70 R 24
380/70 R 24
380/70 R 24
420/70 R 24
420/70 R 24
480/65 R 24
9.5 (250/85) R 28
9.5 (250/85) R 28
11.2 (280/85) R 28
11.2 (280/85) R 28
12.4 (320/85) R 28
12.4 (320/85) R 28
13.6 (340/85) R 28
13.6 (340/85) R 28
13.6 (340/85) R 28
14.9 (380/85) R 28
14.9 (380/85) R 28
14.9 (380/85) R 28
360/70 R 28
380/70 R 28
420/70 R 28
420/70 R 28
420/70 R 28
480/65 R 28
480/65 R 28
420/70 R 241
360/80 R 242
400/80 R 282

Esirehvid
260/70 R 16
260/70 R 16
260/70 R 16
10.0/75 R 15.3
260/70 R 16
240/70 R 16
280/70 R 16
260/70 R 16
280/70 R 18
280/70 R 18
280/70 R 20
280/70 R 18
6.00-16
260/70 R 16
260/70 R 16
260/70 R 16
7.50 R 16
280/70 R 20
7.50 R 16
8.25 R 16
280/70 R 18
7.50 R 18
280/70 R 18
9.5 R 20
280/70 R 16
280/70 R 20
280/70 R 18
300/70 R 20
320/70 R 20
280/70 R 18
320/70 R 20
280/70 R 181
250/80 R 162
340/80 R 182

Vaadake videot suurepärasest
tööst.

tractor.claas.com

Tagarattaveoga versiooni rehvid
F
–
–
–
–
–
–
□
–
□
□
□
□
–
–
–
–
–
□
–
–
–
–
–
□
–
□
–
□
□
–
□
□
□
□

VL
–
–
□
–
–
–
–
□
–
–
–
–
–
–
□
□
□
–
□
□
□
□
□
–
–
–
□
–
–
□
–
–
–
–

VE
□
□
□
□
□
□
–
□
–
–
–
–
□
□
□
□
□
–
□
□
–
–
□
–
□
–
□
–
–
–
–
–
–
–

Tagarehvid
13.6 (340/85) R 24
360/70 R 24
9.5 (250/85) R 28
11.2 (280/85) R 28
12.4 (320/85) R 28
13.6 (340/85) R 28
380/70 R 28

Esirehvid
6.00-16
6.00-16
6.00-16
6.00-16
6.00-16
6.50-16
6.50-16
7.50-16
7.50-16

F
–
–
–
–
□
–
□
□
□

VL
□
–
–
□
□
–
□
□
–

VE
□
□
□
□
–
□
–
–
–

Suurepärane töö. CLAAS traktorid.
KONEKESKO EESTI AS
Põrguvälja tee 3a
Pildiküla, Rae vald, 75308 Harju mk
a

ESTONIA
Tel. +372 74 47 617
e-mail: info@kesko.ee
www.konekesko.ee

1

Mururehvid

2

Tööstusrehvid

●		Standardvarustus						○		Lisavarustus						□		Saadaval						–		Ei ole saadaval

b
c

348019310119 KK LC 0919

