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Valmis.
AXION 900.

AXION 900

Esimene täisvedrustusega
poolroomiktraktor.
AXION 900 on olnud alati valmis eriti
rasketeks katsumusteks: tal on võimas,
kuni 445 hj mootor, astmevaba CMATICu
sõidumugavus ja tohutu veojõud, mida
oleme taas suurendanud. Nüüd on valmis
saanud AXION 900 TERRA TRAC – Teie
ettevõtte esimene täisvedrustusega
poolroomiktraktor.
Kasutage tema tugevusi.
−− TERRA TRAC annab 15% suurema
veojõu ja 50% väiksema pinnasele
avaldatava surve
−− Sõidate astmevabalt ja mugavalt
kiirusel 0,05 kuni 50 km/h
−− Tänu väikse pöörlemiskiiruse
kontseptsioonile säästate
märkimisväärsel määral kütust
−− CEMOS muudab Teid ja Teie
traktorijuhte veelgi paremaks
−− Traktorit juhite vaistlikult CEBISe 12"
puutekuvari kaudu
−− CSM-i põlluotsajuhtimine ja TURN INi
roolimissüsteem võtavad kõik
pöördemanöövrid Teilt pärast üht
nupuvajutust üle

CLAASi traktorid:
ideest masinani.
tractors-making-of.claas.com

2

3

Uuendused, mis viivad Teid edasi.

Sisukord

CEMOS on Teie masina pardal
CEMOS traktoritele.
Muudab hea juhi veel paremaks.
Lk 58

AXION 900 TERRA TRAC. Suurem
veojõud, väiksem surve pinnasele.
Lk 24

olev CLAASi asjatundja

6

TERRA TRACi kontseptsioon

8

CLAAS POWER SYSTEMS (CPS)

10

Mootor

12

CMATIC

14

Konstruktsioon

20

TERRA TRAC

24

Ohutus

28

Jõuvõtuvõll

30

Hüdraulika

32

Tagarippsüsteem

34

Esirippsüsteem

36

Kabiin ja mugavus

38

Varustusvariandid

40

CEBISe varustus

42

CIS+ varustus

48

Mugavus

52

Juhi abistamise süsteemid ja

Ballastimine

Kaamerapildid CEBISes.
Kohandatav ja arusaadav.
Lk 46

4

ISOBUSe funktsioonidega
CEBIS. Ühendage haakeriist
ja hakake sõitma.
Lk 47

Mootor ja käigukast

Rehvirõhk

Haakeriist

Tagumine jõuvõtuvõll. Sobiv
mootori pöörlemiskiirus
igale haakeriistale.
Lk 30

andmehaldus

56

CEMOS

58

CSM-i põlluotsajuhtimine

60

ISOBUS

62

Roolimissüsteemid

64

Tööhaldus ja TELEMATICS

66

Hooldus

68

CLAAS Service & Parts

72

Argumendid

74

Tehnilised andmed

75

Rohkem uuendusi:
siit leiate üksikasjad.
axion900.claas.com

5

UUS

CEMOS muudab hea juhi veel paremaks.

CEMOS on Teie masina pardal olev CLAASi asjatundja

CEMOSe nime alla on CLAAS koondanud kõik masina
optimeerimise süsteemid. CEMOS on juba mitu aastat
olnud edumeelne juhi abistamise süsteem CLAASi
kombainidele ja nüüd on ta saadaval ka traktoritele.
Mis on CEMOS?
CEMOS on pardal olev CLAASi asjatundja, kes
Teid igapäevatöös toetab. See süsteem soovitab
häälestussätteid ja aitab masinat pidevalt tööolude järgi
kohandada. CEMOS muudab häälestamise lihtsamaks
ja võimaldab juhil kiiresti masina häälestust optimeerida.
CEMOSe eelised.
− Suurendab pindalajõudlust 11%
− Vähendab kütusekulu 12%
− Kahandab rehvide kulumist
− Tänu suuremale pindalajõudlusele vähendab
tegevuskulusid
− Kasutab masina täispotentsiaali
− Vähendab haakeriista kulumist (adraassistent)
− Parandab ettevõtte CO2-tasakaalu
CEMOS muudab hea juhi veel paremaks,
rakendades kõigest kolme sammu.
Lugege lk 58 lähemalt.

Tehke töö ära kiiresti ja tõhusalt.
cemos.claas.com
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Suurepärane lahendus Teie ettevõttele.

TERRA TRACi kontseptsioon

Maa on väärtuslik vara.
Maa on põllumajandustootmise alus, mida on võimatu juurde
luua. Põllumajandusettevõtted aina kasvavad ning maaharimise
ja saagikoristuse ajaaknad lähevad üha kitsamaks. Samal ajal
muutuvad masinad suuremaks, võimsamaks ja seetõttu ka
raskemaks. Selle tagajärjeks on pinnase tihenemine.
Tänapäevane põllumajandus kaitseb pinnast kohe algusest
peale ja väldib liigset tihenemist. Nii ei pea Te hiljem
kahjustuste kõrvaldamiseks kulutama aega ja raha maa
sügavharimisele ning kobestamisele.

Mõelge terviklikult.
TERRA TRACi kontseptsiooni eelised on ennast kombainide
puhul tõestanud üle 20 aasta. Süsteemi kogu potentsiaali
kasutamiseks on oluline läheneda pinnasekaitsele terviklikult:
mulda tuleb kohelda õrnalt tööahela igas etapis.
Seepärast oli CLAASile loogiline samm laiendada TERRA TRACi
kontseptsiooni traktoritele ja söödakombainidele, et põllupidajad
ja töövõtjad saaksid enda elatusallikat ehk mulda töödelda ja
harida alates külvist kuni saagikoristuseni kestlikult.

Sõitke AXION 900 TERRA TRACiga.
AXION 900 TERRA TRAC on CLAASi esimene täisvedrustusega
poolroomiktraktor. Uuenduslik, integreeritud TERRA TRACi
šassii põhineb praegusel kombainidest tuttaval tehnoloogial,

AXION 900 TERRA TRAC on esimene täisvedrustusega poolroomiktraktor.

mida oleme kohandanud spetsiaalselt traktori nõuete järgi.
AXION 900 TERRA TRAC ühendab veojõudu ja pinnasekaitset

15% rohkem veojõudu.

100% sõidumugavus.

puudutavad roomiktraktori eelised tavatraktori suurema

−− Suuremad haakeriistad

−− Tavatraktori mugavus

sõidumugavusega. Tänapäevase ja tõhusa põllumajanduse

−− Väiksem libisemine

−− Juht säilitab keskendumisvõime ka pikal tööpäeval

uue lahendusena pälvis AXION 900 TERRA TRAC

−− Väiksem töökiirus, mis kahandab kulumist

100% paindlikkus.

Agritechnica 2017. aasta messil hõbemedali.

−− Väiksem kütusekulu

−− Tänu 3 m üldlaiusele täielikult maanteesõidukõlblik

35% suurem kontaktpind, 50% väiksem surve pinnasele.

−− Samad roolimisomadused nagu tavatraktoril, tänu sellele

−− Kaitseb mulla viljakust

ei kulu uuel juhil aega kohanemisele

−− Kahandab maaharimiskulusid, kuna tööradu on vähem

−− Palju kasutusvõimalusi

−− Säästab järgneva maaharimise kulusid

−− Sobib igale maastikule

TERRA TRAC – uuendamise lugu.
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CPS ehk CLAAS POWER SYSTEMS.

CLAAS POWER SYSTEMS

Meid ajendab parimate komponentide
koostoime.
Teie CLAASi masin on midagi enamat kui tema
üksikute osade summa. Tippjõudlus on võimalik
üksnes juhul, kui kõik osad toimivad omavahelises
kooskõlas.
CLAAS POWER SYSTEMSi (CPS) nime all ühendame
parimad komponendid, luues nutika ajamisüsteemi.
Mootor, mis töötab täisvõimsusel üksnes siis, kui see
on Teile vajalik. Ajamid, mis on sobitatud Teie masina
kasutusviisiga. Kütust säästev tehnika, mis tasub
ennast Teie ettevõttele kiiresti ära.
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Suurem võimsus ja pöördemoment, aeglasem
mootori pöörlemiskiirus ning väiksem kulu.
Puhas jõud.

Üheosalise kapoti all teeb oma tööd kuuesilindriline 8,7-liitrine

Mootor

Väikse pöörlemiskiiruse kontseptsioon.

AXION 930

mootor FPT Cursor 9, mis vastab Stage IV (Tier 4) heitgaasinormile
AXION 900 on loodud nii veo- kui ka põllutöödeks. Seepärast

ning kasutab uusimat ühisanumpritsega neljaklapitehnoloogiat,

Suurem võimsus väiksema kütusekuluga – see oli CLAASi

pakub ta mootori täisvõimsust – ilma ülelaadimisrõhuta – igat

õhu vahejahutit ja muutgeomeetriaga turboülelaadurit (VGT).

inseneride eesmärk, kui nad arendasid CMATICu traktorite

tüüpi ülesandeks. Isegi raske maaharimine väiksel kiirusel ei
ole probleem. Tänu CMATICu mootori ja käigukasti juhtimisele
rakendab AXION 900 väikse pöörlemiskiiruse kontseptsiooni:

jaoks uuenduslikku väikse pöörlemiskiiruse kontseptsiooni.

Muutuv turboülelaadur.

mootori suurem võimsus väiksemal pöörlemiskiirusel ja

Nm

hj

1800
1700

400
355
350

1695

1600

Eelisteks on ka suurem mugavus ja pikem tööaeg ühe

1500

tankimisega.

1400

300
250

automaatne mootori pöörlemiskiiruse kohandamine

VGT turboülelaadur tagab kõigil mootori pöörlemiskiirustel

− Püsivõimsuse vahemik 1700–1900 p/min

1300

200

kahandavad tegevuskulusid.

optimaalse ülelaadimisrõhu. Reguleerimine toimub mootori

− Püsipöördemomendi vahemik 1300–1500 p/min

1200

koormuse ja pöörlemiskiiruse järgi. Tänu sellele on 70%

− Saadaval 95% maksimumvõimsusest (tagumine jõuvõtuvõll

150

1100

maksimaalsest pöördemomendist saadaval isegi tühikäigul.
Optimaalne põlemine hoolitseb väikse kütusekulu ja
maksimaalse võimsuse eest.

1000 ECO)
− Mootori vähendatud pöörlemiskiirus transpordiks kiirusel
40 või 50 km/h (1400 või 1600 p/min)
− Kaks tühikäigu pöörlemiskiirust (650 ja 800 p/min) koos

100

1000

50

900
800

automaatreguleerimisega, mis vähendab paigalseisul

700

kütusekulu kuni 2 l/h

600
500
600

p/min

800

1000 1200 1400 1600 1800 2000

Näitajad ECE R 120 järgi

Integreeritud SCR-süsteem.
Kõik heitgaasi järeltöötluseks vajalikud komponendid olid

Visctronicu ökonoomne ventilaatorijuhtimine.

AXION 900 sarja konstrueerimisel algusest peale tähelepanu
all. Diisli oksüdatsiooni katalüüsmuundur (DOC) on paigutatud

Visctronicu elektroonilise ventilaatorijuhtimisega saab

kapoti all otse turboülelaaduri taha, kuna ta vajab optimaalse

ventilaatori kiiruse viia täpsesse kooskõlla mootori koormuse ja

reaktsiooni saavutamiseks kõrget heitgaasi temperatuuri.

temperatuuriga. Tänu sellele töötab mootor alati optimaalsel

SCR-katalüsaator on integreeritud heitgaasisüsteemi ja paikneb

temperatuuril. Ventilaatori vähendatud pöörlemiskiirus langetab

masina paremal küljel, otse kabiini A-piilari taga. Juhi vaateväli

mürataset, säästab väärtuslikku kütust ja ei kahanda asjatult

ja ligipääs masinale on seega täielikult tagatud.

võimsust, mille saab muuta veojõuks.

AXION

Pöördemoment (Nm)

Max võimsus (hj)
ECE R 120
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960

1860

445

950

1820

410

940

1770

385

930

1695

355

920

1600

325
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CLAAS CMATIC.
Astmevaba sõit.

CMATIC

Tõhus ja mugav.

Rakendades tegelikku potentsiaali.

CMATIC on CLAASi traktorites kasutatav astmevaba käigukasti

Saada olevat ülekandevõimsust võite tõhusalt kasutada

tehnoloogia. AXION 900 sarjas rakendatakse seda koos ZF

kiirusel 0,05 kuni 50 km/h. Mehaanilise jõuülekande suur

Terramaticu jõuülekandega. Selles astmevabas võimsusjaotusega

osakaal annab silmapaistva veojõu ka tagurdamisel. Peale

käigukastis on neli mehaanilist sõiduvahemikku, mis valitakse

selle saab igat ülekandearvu kasutada mootori mis tahes

lamellsiduritega automaatselt. Neid vahemikke ei ole vaja

pöörlemiskiirusel, tänu millele pakuvad AXION 900 traktorid

käsitsi vahetada.

aasta ringi tohutut rakenduspotentsiaali.

Suur mehaanilise jõuülekande osakaal tagab igas

Mootori pöörlemiskiirusel 1600 p/min on tippkiirus 50 km/h ja

kiirusvahemikus erakordse tõhususe ja ühtlasi väikse kütusekulu.

mootori pöörlemiskiirusel 1400 p/min 40 km/h. Sellega näitavad
AXION 900 traktorid enda võimeid ka transporttöödel. Kui juht

Laitmatu käigukasti juhtimine.

gaasipedaali ei vajuta, siis on käigukast aktiivses paigalseisus
ja traktor püsib kindlalt omas asendis. Tänu sellele saab isegi
täiskoormaga traktor alustada sõitu järsu sissepääsuga põllule

Jõuline kiirendus, sujuv aeglustus ja kiire reaktsioon

või maanteeristmikule ohutult ja lihtsalt.

koormusmuutustele: CMATICu mootori ja käigukasti juhtimine
näitab oma küpsust igas olukorras ning iga ülesande puhul.
Tundke ennast töö ajal mõnusalt ja keskenduge kõige
olulisematele asjadele, sest ülejäänu eest hoolitseb CMATIC.
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CMATIC.
Optimaalne häälestus.

CMATIC

Mootori pöörlemiskiiruse vähendamise sätted Eco ja Poweri režiimile ning
pöörlemiskiiruse salvestile.

Mootori pöörlemiskiiruse vähendamine ühe
nupuvajutusega.
Mootori pöörlemiskiiruse vähendamise väärtusega saate
mootori pöörlemiskiirust reguleerida täiskoormusel ruttu
ja lihtsalt. CEBISe või CISi terminal kuvab selgelt, millisel
mootori pöörlemiskiirusel käigukast kiirust vähendab.
Kui mootori pöörlemiskiiruse salvesti on aktiveeritud (näiteks
jõuvõtuvõlli tööks), siis saate määrata, kui suur peab olema
erinevus salvestatud mootori pöörlemiskiirusest, et
ülekandearvu vähendataks.
Te võite salvestada gaasipedaali ja sõiduhoova režiimile
kaks mootori pöörlemiskiiruse vähendamise väärtust, millele

Lihtne ja selge juhtimine.

Gaasipedaal või sõiduhoob.

pääsete kiiresti ligi F-nuppude abil. Vastavate Eco ja Poweri
väärtustega saate mootori pöörlemiskiirust ruttu reguleerida
konkreetse töö järgi, näiteks kui jõuate maanteelt põllule.

CMATICu käigukastil on kolm juhtimisrežiimi: gaasipedaali,

Te saate sõidu ajal lülituda gaasipedaali ja sõiduhoova režiimi

Mootori pöörlemiskiiruse salvesti jaoks määratakse mootori

sõiduhoova ja käsijuhtimise režiim.

vahel, vajutades käetoel olevat nuppu. Aktiveeritud režiim on

pöörlemiskiiruse vähendamine eraldi.

CEBISes või CISis näha.
Kahe esimese puhul saab sõidukiirust juhtida gaasipedaali
või sõiduhoovaga. Mootori pöörlemiskiirust ja ülekandearvu
reguleeritakse automaatselt, et optimeerida tõhusust ning
kütusekulu. Käsijuhtimise režiimis valib juht mootori
pöörlemiskiiruse ja ülekandearvu ise ning automaatne
mootori ja käigukasti juhtimine ei ole aktiveeritud.

Sõidurežiimi kuva CEBISes.
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CMATIC.
Töötage ilma peatusteta.

CMATIC

Kohandatud sõiduvahemikud.

Rohkem kui lihtsalt pidurdus.

CMATICu käigukastiga saate mõlemas sõidusuunas vabalt

CMATICu käigukast pakub eri võimalusi kohandada

eelvalida kolm kiirusvahemikku. Aktiveeritud sõiduvahemik

aeglustamist konkreetse töö järgi.

kuvatakse CEBISes või CISis ja seda on võimalik traktori
liikumise ajal vahetada, kasutades kaht nuppu. Mida väiksem

Kasvatage mootorpidurduse mõju.

on sõiduvahemiku maksimaalne eelseatud väärtus, seda

Kui gaasipedaal on vabastatud ja mitmefunktsiooniline hoob

täpsemalt saate kiirust reguleerida.

tagasi tõmmatud, siis ülekandearv kahaneb, mille tagajärjel
mootori pöörlemiskiirus kasvab. Siin tuleb mängu ka

Püsikiiruse saate traktori liikumise ajal salvestada kõigi

lisavarustusse kuuluv mootori kestuspidur. See rakendub

vahemike jaoks, vajutades sõiduhoova nuppu. Püsikiiruseid

vajaduse korral automaatselt ja kasvatab mootorpidurduse

võite eelseada ka CEBISe või CISi terminalis.

mõju kuni 2,5 korda. Tänu sellele kuluvad pidurid vähem.

CMATIC lubab igal juhil luua isiklikud profiilid, mis vastavad

Pealejooksupidur.

konkreetsele tööle. Nutikas CMATICu käigukastitehnoloogia

Pidurdades haagist sõidupiduriga, saate samal ajal kiirendada,

võimaldab Teil rakendada AXIONi kogu võimsust säästlikult

kasutades gaasipedaali või vajutades mitmefunktsioonilist

ja tulemuslikult ning pakub seejuures maksimaalset

hooba. See säilitab järsul nõlval traktori ja haagise vahe ning

kasutusmugavust.

suurendab sõiduohutust. Neid funktsioone võite kasutada nii
seisva kui ka liikuva traktori puhul.

CIS+ kasutamine.
1
2
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Sõiduvahemiku vahetamine
Kiirushoidiku aktiveerimine
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Stabiilne ja vilgas.
Piisav veojõud.

Konstruktsioon

2
3
2

1

Tõeline stabiilsus. 400 hj traktori põhitunnus.

1

Tuginedes kogemusele, mis on omandatud tavatraktorite ning
kuni 500 hj ja võimsamate XERIONi suurtraktorite arendamisel,
on CLAAS töötanud AXION 900 sarja jaoks välja täiesti uue
lahenduse. See on mõeldud pidevaks tööks erakordselt
rasketes oludes. Mootor on paigutatud tugevasse, integreeritud
mootoriõlivanniga (2) raamkonstruktsiooni (1), mis neelab kogu
esirippsüsteemilt ja esisillakandurilt (3) tuleva jõu.

Praktikas tähendab see järgmist.

Pikk teljevahe ja kompaktne konstruktsioon.

− Suur stabiilsus isegi raske eesmise haakeriista kasutamisel
− Esisilla (3) suurem pöördenurk, mis tagab maksimaalse
manööverdusvõime
− Optimaalne ligipääs kogu mootoriruumile ja kõigile
hoolduspunktidele
− Kõik torud on suunatud ohutult raamkonstruktsiooni

Selleks et kanda 400 hj pinnasele üle, peab kontseptsioon
olema õige. AXION 900 on just niisugune. Selle traktori
teljevahe on 3,15 m, aga tänu suurepärasele konstruktsioonile
on temaga põllul lihtne manööverdada ja maanteel hea sõita.
Ja loomulikult jääb masina üldpikkus koos lisatud
haakeriistaga õigusaktidega lubatud piiridesse. Paljudeks
töödeks (eriti transpordiks) pole lisaballasti tarvis, kuna tänu
pikale teljevahele ja optimaalsele kaalujaotusele kandub
traktori veojõud maapinnale tõhusalt üle. See säästab kütust
ja vähendab maanteel rehvide kulumist.
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Väike üldpikkus.

Hea võimsuse ja kaalu suhe.

− Hea manööverdusvõime

− Optimaalne kütusekulu

− Lühike traktori ja haagise kombinatsioon maanteel

− Väike pinnasele avaldatav surve taimehooldustöödel

− Korralik nähtavus

− Dünaamiline maanteetransport

− Eesmise haakeriista hea juhitavus

− Kaalujaotus: ees 50% ja taga 50%

21

Igaks tööks.

Konstruktsioon

Lai toetuspind.

Rehvirõhu reguleerimise süsteem CTIC.

Kõigi AXION 900 mudelite tagarehvi läbimõõt võib olla kuni

Õige rehvirõhk kaitseb pinnast ja tagab pikas perspektiivis

2,20 m. Esisillal kasutatakse kuni 1,70 m läbimõõduga rehve.

saagi. Muudeks majanduslikeks eelisteks on suurem veojõud,

Tänu arvukatele rehvivõimalustele tuleb AXION 900 toime iga

väiksem kütusekulu ja rehvide vähesem kulumine. Juhtventiilid

ülesandega. Isegi kõige suuremate rehvidega (900/60 R 42)

on integreeritud patenditud pöördläbiviiku, et ülitäpselt mõõta

jääb traktori välislaius 3 m piiresse, tänu sellele liigub masin

ja reguleerida rehvirõhku otse rattal. Rehvirõhku jälgitakse

maanteel paindlikult ja säästab põllul pinnast. AXION 900

pidevalt ja kohandatakse automaatselt.

traktorile saab paigaldada ka topeltrehvid.

1

Baasversioonis hoolitseb CTIC-e eest traktori kompressor.

Täielik tasakaal.

AXION 900 jalajälg:

Varustusversioonil CTIC 2800 on oma kruvikompressor, mille

− 900/60 R 42 tagarehvide laius kuni 900 mm

õhuvooluhulk on 2800 l/min. Lahendust CTIC 2800 soovitame

Fikseeritud raskuskanduri või esirippsüsteemi paindlikuks

− 750/70 R 44 tagarehvide läbimõõt kuni 2,20 m

juhul, kui liigute sageli põllu ja maantee vahet või kui tahate
reguleerida rehvirõhku järelveetava seadme järgi.

ballastimiseks on tehases saadaval järgmised kombinatsioonid:

− esirehvide läbimõõt kuni 1,70 m

Tänu arvukatele esi- ja tagasilla ballastimise võimalustele on

− 600 kg

− topeltrehvide äärikpaigaldus kiirvabastusega silla külge,

AXIONit võimalik lihtsalt kohandada igaks tööks. Üksnes nii

− 900 kg

saate ilma tarbetute kaotusteta kasutada kogu tema

− 1200 kg (600 + 600)

võimsuspotentsiaali. Kui Teil on vaja teha rasket tööd väiksel

− 1500 kg (900 + 600)

kiirusel, siis võite AXIONile ballasti väga lihtsalt lisada.

− 1800 kg

ka rasketeks veotöödeks

Lisaraskuse, mida pole enam tarvis, saate kiiresti eemaldada.

38" velg

42" velg

100

400

367

667

634

856

1
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Topeltrehvid ei ole kõigis maades saadaval. Palun tutvuge oma edasimüüja
hinnakirjaga.
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UUS

Maapind on väärtuslik.

TERRA TRAC

–15°

+8°

Võtke TERRA TRACi kontseptsioonist
maksimum.

Ka koos rippseadmega.
Roolimine ei põhjusta traktori tagaosas põikliikumist, tänu
sellele ei teki haakeriistale külgkoormust. Võite kasutada igat

AXION 900 TERRA TRAC sõidab nagu tavaline, nelja rattaga

tüüpi haakeriistu, isegi rippseadmeid.

traktor ja tal on esisillajuhtimine. Traktorist võib masinat juhtida
vaistlikult, ilma kohanemisajata ning ta saab täielikult ära

Parem pinnasekaitse põlluotsal.

kasutada kõiki poolroomiku kontseptsiooni eeliseid.

Roomikud ei libise isegi põlluotsas toimuval kitsal manöövril.
Nii jääb maapind tasaseks.

Tugev veojõud.
Pikk teljevahe ja esisild hoolitsevad tõhusalt traktori
sõidusuuna stabiilsuse eest. Kumbki roomik tagab

Väiksem esiballast.

täieliku veojõu ka ebatasasel pinnasel.
AXION 900 TERRA TRACi esirehvid moodustavad kogu

Väiksem pinnasele avaldatav surve tagab
järgmise saagi.
Roomikute kontaktpind oleneb roomiklindi laiusest.

ei muutu nii tihedaks. Nii kulutate mis tahes maaparanduseks

Arvestades ka esirehve, võib kontaktpind kokku olla kuni

palju vähem aega ja energiat.

4 m², mis on 1 m² ehk 35% suurem kui tavatraktoril. See
mõjub mullale hästi: surve pinnasele väheneb ja pealispind

Ühtlasem surve.

kontaktpinnast veelgi väiksema osa kui tavatraktori esirehvid.

Sõiduki kaalujaotus ja haakeriista veotiisli koormus ei mõjuta

Suurem osa veojõust edastatakse TERRA TRACi roomiku

TERRA TRACi roomiku toimimist. Tänu pendelliikumisele püsib

kaudu. Seega vajab AXION 900 TERRA TRAC palju väiksemat

roomik maapinnaga paralleelne mis tahes tööoludes.

esiballasti. Nii võite sõita madalama rehvirõhuga ja pinnast
algusest peale kaitsta.

Maksimaalne stabiilsus.
Esisild ja suure pendelnurgaga roomik saavad ülimalt

Veelgi silmatorkavam on AXION 900 TERRA TRACi

ebatasasel põlluteel või põllu sissesõidul hõlpsalt hakkama.

pinnasekaitse efekt sügavamas mullakihis (40 sentimeetrist

Seega ei kaldu sõiduk isegi juhul, kui kasutate rasket haakeriista.

allapoole), mida ei harita. Seal mõõdetud pinnasele avaldatav
poolroomikmasina surve on võrreldes tavatraktori avaldatava
survega 50% väiksem. See võimaldab pinnast tõhusalt kaitsta
ja tagab mulla pikaajalise kõrge viljakuse.

Vaadake, kuidas TERRA TRAC Teie
pinnast kaitseb.
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UUS

TERRA TRACiga liigute tõhusalt ja mugavalt.

TERRA TRAC

Liikumapanev jõud.
Patenditud kinemaatikaga TERRA TRACi ajamilahendus
ühendab töökindlad, pika kasutuseaga komponendid ja
tasemel tehnika.
Hõõrdajam.
Katkendliku, mööda eraldi hambaid kulgeva ülekande asemel
toimub pidev hõõrdülekanne üle kogu roomiku.
Automaatne roomiku pingutamine.
Stabiilset roomikut pingutatakse täiendava hüdrosilindriga.
See takistab libisemist. Pinget jälgitakse elektrooniliselt
kogu aeg.
Suured sõidurattad.
Rataste suur läbimõõt annab roomikule suurema kontaktpinna
ja tagab tõhusa jõuülekande.
Isepuhastuv veoratas ja paindratas.
Eraldi kummiplaatidega kodarrattad hoiavad turvisega kindlalt
kontakti. Kuna need rattad on isepuhastuvad, kannavad nad
veojõu korralikult üle isegi väga porisel maapinnal.

635 või 735 mm

635 või 735 mm

3m

Hüdropneumaatiline vedrustus.
Nutikas vedrustussüsteem, mille vedrustuskäik on kokku
120 mm, hoolitseb suurepärase sõidumugavuse eest ja hoiab

Individuaalriputusega rattad.

Kaks roomikulaiust.

860 l kütust.

masina koormust väiksena. Sõidurattad ja tugirullikud on

Rataste individuaalriputusel on lainja maapinna korral selged

Kasutades 635 või 735 mm laiuseid roomikuid koos vastavate

22 t lubatud üldkaaluga ja peaaegu 6 t kandevõimega

vedrustatud eraldi. See lubab sõita kiirusel kuni 40 km/h ja

eelised. Roomik haakub pinnasega kogu enda pikkuses

esirehvidega, saate kohandada AXION 900 TERRA TRACi täpselt

AXION 900 TERRA TRAC saab hakkama iga riputatava

tagab kurvis palju suurema stabiilsuse.

paremini ja tagab maksimaalse veojõu. Peale selle jaotub

oma vajaduste järgi. Hoolimata sellest, millise roomiku olete

või järelveetava haakeriistaga.

surve pinnasele ühtlasemalt, kaitstes maapinda veelgi enam.

valinud, jääb traktori laius maanteesõidul lubatava 3 m piiresse.
Tagumiste poritiibade kohal asuvad kaks kütusepaaki
kogumahuga 860 l. Need paagid annavad masinajuhile
ületamatu autonoomsuse, minimeerides tankimispeatuste
vajaduse. Nii ei pea ta oma väärtuslikku aega kulutama tankuri
juures, vaid saab seda kasutada hoopis tulemuslikumalt põllul.

TERRA TRAC sobitub täpselt
maapinna järgi.
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Ohutu sõit.

Ohutus

Parkimis- ja lukustusfunktsiooniga
REVERSHIFT.
Lisaks tuttavale ning mugavale suunavahetusele on
REVERSHIFTi hooval ka integreeritud parkimis- ja lukustus
funktsioon, mis võimaldab AXIONit väga lihtsalt paigal hoida.
Selleks et ohutust veelgi suurendada, aktiveerub parkimis- ja
lukustusfunktsioon automaatselt järgmistes olukordades:
−− kui mootor lülitatakse välja
−− kui mootor lülitatakse sisse
−− kui gaasipedaali või CMOTIONit ei ole paigalseisu ajal mõne
sekundi jooksul puudutatud, olenemata sellest, mis asendis
REVERSHIFTi hoob parajasti on
−− kohe, kui juhiiste masina paigalseisu ajal vabaneb

Automaatreguleerimine.
Esisillavedrustust reguleeritakse pidurdamise ajal
automaatselt, lähtudes muutuvast koormusest. Tänu sellele
säilitab traktor tavapärase stabiilsuse ja ohutuse isegi järsu
pidurduse korral.

Haagise pidurisüsteem.
Selleks et masin vastaks konkreetse riigi nõuetele, saab
AXIONile paigaldada haagise pneumaatilise ja hüdraulilise
pidurisüsteemi. Neid kaht süsteemi on võimalik kasutada korraga
ja ühendustele pääseb lihtsalt ligi veotiisli mõlemalt küljelt.
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UUS

Võimsus ja sääst nupuvajutusega.

Jõuvõtuvõll

AXION 930
hj

Nm
1800

400

1700

351
350

1600

1583

300

1500

250

1400
1300

200

1200

150

1100

100

1000

50

900
800
700

1000 ECO p/min, kui
mootoril 1600 p/min

600
500
600

800

p/min

Alati õige pöörlemiskiirus.

Paigaltstart.

1000 1200 1400 1600 1800 2000

Näitajad ECE R 120 järgi

UUS: jõuvõtuvõll, mis töötab sobival mootori
pöörlemiskiirusel.

AXION 900-le on saadaval kolm jõuvõtuvõlli varianti:

Automaatne jõuvõtuvõlli sisse- ja väljalülitus aktiveeritakse

AXION kannab oma täisvõimsuse üle paigaltstardis ja

− 1000 p/min

kindlal tagarippsüsteemi kõrgusel, mida saab astmevabalt

ka väiksel sõidukiirusel. Hoolimata mootori vähendatud

Ühest vajutusest tagumisel poritiival olevale nupule piisab, et

− 540 ECO / 1000 p/min

reguleerida. Kõrguse salvestamiseks peate lihtsalt liigutama

pöörlemiskiirusest kantakse ECO režiimil kuni 95%

tagumine jõuvõtuvõll sisse lülitada ja seejärel aktiveerida mootori

− 1000 / 1000 ECO p/min

tagarippsüsteemi vajalikku asendisse ja vajutama pikalt

maksimaalsest mootori võimsusest (näiteks AXION 930

pöörlemiskiiruse salvesti. Mootori pöörlemiskiirust saate mugavalt

jõuvõtuvõlli automaatnupule.

puhul 351 hj ja 1583 Nm) jõuvõtuvõllile üle, see võimaldab

haakeriista järgi kohandada CEBISes. See on soovituslik kõigi

isegi rasket haakeriista juhtida mootori vähendatud

toimingute puhul, kus Te kasutate regulaarselt välist jõuvõtuvõlli

pöörlemiskiirusel.

lülitamist. Nii säästate aega ning muudate töö mugavamaks ja

Jõuvõtuvõlli kiiruse saate lihtsalt eelvalida ühe nupuvajutusega.
Teine käetoel asuv lüliti käivitab jõuvõtuvõlli.

Tagumise jõuvõtuvõlli integreeritud vabakäik muudab

ohutumaks.

haakeriista haakimise lihtsaks.
Pöörlemiskiirused:
− 1000 ECO p/min, kui mootoril 1600 p/min
− 540 ECO p/min, kui mootoril 1450 p/min

Jõuvõtuvõlli otsa lihtne vahetamine.
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Võimas hüdraulika.
Lihtne ühendada.

Hüdraulika

Nii CEBISe kui ka CISiga saab hüdrojagaja funktsioone lihtsalt
häälestada.

Survevaba ja puhas ühendamine.



Kõigil AXIONi mudelite tagumistel hüdroliitmikel on
vabastushoob, tänu sellele saab neid ühendada ja



lahti ühendada ka surve all.



Sisse- ja väljavoolupoole värvilised tähised muudavad
haakeriista õige ühendamise lihtsamaks. Lekkeõlitorud

 NPK

koguvad ühendamisel ja lahti ühendamisel liitmike õli kokku.

 NPK

Hüdraulika, mis sobib.
−− Kõigile AXION 900 mudelitele koormustundlik



hüdrosüsteem võimsusega 150 või 220 l/min
−− CIS+ varustuse puhul: kuni kuus käetoelt juhitavat
elektroonilist hüdrojagajat, millest nelja saab juhtida

NPK

ELECTROPILOTiga
−− CEBISe varustuse puhul: kuni kaheksa käetoelt juhitavat
elektroonilist hüdrojagajat, millest nelja saab juhtida
ELECTROPILOTiga. Tänu hüdrojagajate vabale määramisele
ja prioriseerimisele saab iga juht CEBISe abil kohandada



juhtimist konkreetse töö ning isiklike eelistuste järgi. Selleks
et töö sujuks, on sageli rakendatavad hüdraulika



funktsioonid paigutatud kõrvuti
−− CEBISe ja CIS+ varustuse puhul: selleks et vähendada



kombineeritud tööprotsessi puhul töökoormust, saate

2))

hüdrojagajate juhtimise määrata F-nuppudele, mis
asuvad CMOTIONil, mitmefunktsioonilisel käetoel või
ELECTROPILOTil



Varustus

CIS+

CEBIS

Eesmiste elektrooniliste hüdrojagajate max arv

2

2

Tagumiste elektrooniliste hüdrojagajate max arv

4

6

Traktori taga olevad power beyond’i ühendused on mõeldud

Sellel on järgmised eelised.

Juhitakse käetoel oleva klahvlülitiga

2

4

haakeriistale, millel on olemas enda koormustundlik juhtplokk.

−− Haakeriista varustatakse hüdroõliga vajaduse järgi

Juhitakse ELECTROPILOTiga

4

4

Hüdrojagajate prioriseerimine

–

□

Lisaks tavalistele surve-, tagasivoolu- ja signaaltorudele on

Hüdrojagajate vaba määramine

–

□

traktoril ka survevaba tagasivool. Tänu sellele on AXION valmis

□		Saadaval						–		Ei ole saadaval

Power beyond.

−− Suure läbimõõduga torud ja survevaba tagasivool
vähendavad võimsuskadu

töötama hüdromootoritega, millel on eraldi tagasivool, seda
isegi juhul, kui power beyond’i ühendused on kasutuses.

Esirippsüsteemiga ühendamiseks on ees saadaval
kuni kaks kahepoolse toimega hüdrojagajat ja üks
vaba tagasivool. See on ideaalne lahendus ette
riputatava seemnepunkri või saha puhul.
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Ei jäta ühtki haakeriista maha.
Tagarippsüsteem.

Tagarippsüsteem

Haakeseadis igaks otstarbeks.

Tagarippsüsteem.

AXIONi haakepukk vastab ISO 500 standardile. See tähendab,

Maksimaalse tõstevõimega 11 t suudavad kõik

et ka teiste masinate haakeseadiseid, mis vastavad samale

AXION 900 mudelid kanda ka kõige raskemat haakeriista.

standardile, saab kasutada. Saadaval on suur valik tehases

Tagarippsüsteemi varustust on võimalik kohandada

paigaldatavaid haakelahendusi.

individuaalsete vajaduste järgi.

−− Pikaphaak

−− 3. või 4. kategooria alalülid

−− Veotiisli raamis:

−− Mehaaniline või hüdrauliline 3. või 4. kategooria ülalüli

−− automaatkahvel, 38 mm
−− K80 haakekuul
−− CUNA haakesüsteem
−− Veotiislina:
−− 3. või 4. kategooria
−− Piton-Fixi haakeseadisega

−− Manuaalsed või automaatsed stabilisaatorid mõlemale
alalülile
−− Libisemise reguleerimine radari mõõdetud kiiruse alusel
−− Mõlemal poritiival välised juhtseadised tagarippsüsteemile,
jõuvõtuvõllile ja ühele elektroonilisele hüdrojagajale
−− Taga praktiline kuulihoidik

−− K80 haakekuuli ja aktiivroolimisega
Tiisliversioonides olevad augud võimaldavad jõuvõtuvõlli otsa
ja haakepunkti omavahelist kaugust kohandada. See lisab
kasutamisel paindlikkust ja parandab manööverdusvõimet.

Otsehäälestus.
Kõige tähtsamaid tagarippsüsteemi funktsioone saab juhtida
otse, kasutades parempoolsele B-piilarile paigutatud nuppe ja
pöördregulaatoreid.
−− Käsitsi juhitav tõstmine ja langetamine masina kinnitamiseks
−− Vibratsioonisummutus sees/väljas
−− Tagarippsüsteemi lukustamine
−− Tõstekõrguse piiramine ja langetuskiirus
−− Asendi/veojõu reguleerimine ja libisemise reguleerimine
Kumer tagaaken ja pööratav iste tagavad suurepärase vaate
haakeriistale ning ühtlasi võimaldavad tagarippsüsteemi veatult
juhtida. Tänu otseligipääsule saab juht töö käigus
tagarippsüsteemi sätteid väga mugavalt optimeerida.

Välised juhtseadised tagarippsüsteemile,
jõuvõtuvõllile ja ühele vabalt valitavale hüdrojagajale.
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Tiislivariantidel on saadaval mitu asendit.
Väljatõmmatud asend parandab
manööverdusvõimet.

ISO 500-le vastava haakepuki alternatiivina on
saadaval pikaphaak.
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Mitmekülgsem.
Rohkem kasutusvõimalusi.

Esirippsüsteem

Kõik vajalikud ühendused.
Esirippsüsteemi on integreeritud hüdraulilised ja elektroonilised
liidesed järgmistele lahendustele:
− kuni kaks kahepoolse toimega hüdrojagajat
− survevaba tagasivool
− seitsme kontaktiga pistikupesa
− ISOBUSe ühendus või 25 A pistikupesa

Esirippsüsteem.
Kõigile AXION 900 mudelitele saab tehases paigaldada kaks
erinevat esirippsüsteemi:
− 5,0 t, haakeriistadele ja ballastile
− 6,5 t, eriti rasketele haakeriistadele
Tänu moodulkonstruktsioonile võite masinat lihtsalt
ajakohastada.
AXIONil on täielikult integreeritud esirippsüsteem, mille CLAAS
on konstrueerinud just sellele võimsusklassile. Esisillakandur ja
eriline mootori kandekarkass neelavad kõik tekkivad jõud, tänu
sellele pole lisaraami vaja.
Loomulikult on saadaval ka eesmine jõuvõtuvõll võimsusega
1000 p/min. See aktiveeritakse mugavalt kabiinist ühe
nupuvajutusega.
Kompaktne konstruktsioon.
− Esisilla ja haakepunktide väike vahe
− Mugav haakeriista juhtimine ja väike üldpikkus

Asendi reguleerimisega esirippsüsteem.

Tööasendit kohandatakse käetoel oleva pöördnupuga,
samal ajal saab CEBISes tõstekõrgust piirata ning tõste- ja

CEBISe versioonile mõeldud, lisavarustusse kuuluv

langetamiskiirust reguleerida. Esirippsüsteemi võib kasutada

esirippsüsteemi asendi reguleerimine võimaldab töötada

nii ühe- kui ka kahepoolse toimega režiimis.

ette paigaldatava haakeriistaga eriti täpselt.
Esirippsüsteemi ja ühe
hüdrojagaja välised
juhtseadised.
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Suurem mugavus tähendab suuremat tootlikkust.

Kabiin ja mugavus

Ruumikas ja vaikne, suurte akende ja täisvedrustusega.
AXION 900 kabiin hoolitseb pikkadel tööpäevadel
maksimaalse mugavuse eest.
− CEBISe varustus: puutekuvariga juhtimine ja
uuenduslik CMOTIONi mitmefunktsiooniline hoob
− CIS+ varustus: värvikuvar, mitmefunktsiooniline
käetugi ja DRIVESTICK
− Ergonoomiline käetugi selgelt tähistatud ja
paigutatud juhtseadistega
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Selge vaade.
Kabiin.

Varustusvariandid

Nelja piilariga lahendus.
CIS+

CEBIS
CLAASi nelja piilariga kabiinil on mitu olulist eelist.
−− Vaba vaade kogu haakeriista töölaiuses
−− Suur kabiin, mis loob ruumika töökeskkonna
−− Monoliitne esiklaas
Tänu kabiini tagapiilarite erilisele asetusele näeb juht hästi nii
haakeriista kui ka haakimisala.
Juhtseadiste kujundus ja asetus lähtuvad suuresti CLAASi
sarjade AXION 800 ning ARION 600 ja 500 disainist. CIS+ ja
CEBISe varustusvariandi puhul on juhtimine ning menüü
ülesehitus kõigi mudelite puhul ühesugune. CMOTIONi mitme
funktsioonilisest hoovast on kujunenud iseloomulik element ka
CLAASi kombainide puhul. CLAAS paneb suurt rõhku ühtsele
juhtimisstruktuurile, tänu sellele tunneb iga juht ennast kabiinis
kohe nagu kodus ja teab esimesest hetkest peale, kuidas
juhtseadiseid kasutada.

CIS+. Lihtsalt rohkem.

CEBIS. Lihtsalt kõik.

AXION 900

CIS+ CEBIS

CIS+ veenab selguse ja enesestmõistetava paigutusega.

Hüdrojagajate prioriseerimine, kaamerapilt, ISOBUSe-põhine

CISi värvikuvar A-piilaril, DRIVESTICK ja

●

–

AXION 900 on saadaval kahes versioonis. Funktsionaalse

Meeldivast lihtsusest hoolimata on tal kõik vajalikud

haakeriista juhtimine, CEMOS, haakeriista juhtimine ja

mitmefunktsiooniline käetugi

disainiga CIS+ varustus pakub lihtsat ergonoomikat ja

funktsioonid ja automaatfunktsioonid, mida vajate hõlpsaks

tööhaldus ning paljud muud funktsioonid: CEBISe puhul on

CEBISe puutekuvariga terminal, CMOTIONi

–

●

peaaegu kõigi ülesannete automaatfunktsioone. CEBIS

ja tõhusaks tööks. Ta pakub lihtsalt rohkem.

mõeldud kõigele. Tänu puutekuvarile ja menüü loogilisele

mitmefunktsiooniline hoob ja mitmefunktsiooniline käetugi

ülesehitusele võtab mis tahes häälestus aega vaid mõne

Elektrooniliste hüdrojagajate max arv

6

8

CIS+ või CEBIS.

seevastu rõõmustab igat kasutajat, kes soovib nautida
rohkemaid tehnilisi lahendusi ja kõrgeimat mugavustaset.

A-piilarisse sisse ehitatud 7" CISi värvikuvar ühendab

sekundi. Käetugi koos CMOTIONi mitmefunktsioonilise

CSM-i põlluotsajuhtimine

□

–

CEBISel on palju funktsioone: näiteks CSM-i põlluotsajuhtimine,

käigukasti, elektrooniliste hüdrojagajate, F-nuppude ja CSM-i

hoovaga pakub tipptasemel mugavust.

CSM-i põlluotsajuhtimine koos muutmisfunktsiooniga

–

●

haakeriista juhtimine ja ICT (Implement Controls Tractor).

põlluotsajuhtimise kuvamis- ning häälestusvõimalused. Kõik

Haakeriista juhtimine

–

●

sätted sisestatakse mugavalt pöördlüliti ja ESC-nupuga.

Tööhaldus

–

●

Pardaarvuti funktsioonid

●

●

Kaamerapilt

–

□

ISOBUSe-põhine haakeriista juhtimine

–

□

CEMOS

–

□

TELEMATICS

●

●

ICT (Implement Controls Tractor)

□

□

●		Standardvarustus						□		Saadaval						–		Ei ole saadaval

Tänu kabiini tagapiilarite erilisele asetusele ja kumerale tagaklaasile
näeb juht hästi nii haakeriista kui ka haakimisala.
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CEBISe varustus.
Lihtsalt kõik.

CEBISe varustus

Käetugi, mis kehtestab uue standardi.
Kõik tähtsamad juhtseadised on integreeritud parempoolsesse
käetoesse.
1

CMOTIONi mitmefunktsiooniline hoob

2

Sõidurežiimi juhtpaneel, sõiduvahemiku vahetamine ja

3

B

kaks peenhäälestatavat mootori pöörlemiskiiruse salvestit
3

12" puutekuvariga CEBISe terminal

4

ELECTROPILOT, millel on kaks kahepoolse toimega

A

hüdrojagajat ja kaks F-nuppu
5

CEBISe juhtpaneel

6

Esi- ja tagarippsüsteemi töösügavuse reguleerimine

7

Eesmise ja tagumise jõuvõtuvõlli aktiveerimine

8

Käsigaas

9

Vabakäik, esirippsüsteemi aktiveerimine

4
6
2

5

C

1

10 Elektroonilised hüdrojagajad
11 Neljarattavedu, diferentsiaalilukk, jõuvõtuvõlli automaatika,

7

8

esisillavedrustus
12 Pealüliti: aku, elektroonilised hüdrojagajad, CSM,

9

roolimissüsteem

10
11

Käetoe kõrgust ja pikiasendit saab juhi vajaduste järgi

D

12

mugavalt reguleerida.
Harvemini kasutatavad funktsioonid, näiteks nii jõuvõtuvõlli
kiiruse eelvalimine kui ka pealüliti, asuvad juhiistmest paremal.
Pööratud juhiistmelt on tagarippsüsteemi mugav juhtida, kuna
haakeriist on hästi näha. Nii saate peenhäälestust teha töö
käigus. Kaks lisanuppu võimaldavad tagarippsüsteemi
käsijuhtimisega tõsta ja langetada, muutes haakeriista
ühendamise lihtsamaks.

Selge ja loogiline asetus.

11

12

Nii CEBISe kui ka CIS+ versioonil saab paljusid funktsioone

A Jõuvõtuvõlli kiiruse eelvalimine

juhtida otse, kasutades B-piilarile paigutatud pöördlüliteid ja

B Tagarippsüsteemi elektroonilise reguleerimise juhtseadised

nuppe.

C Tagarippsüsteemi oleku kuva
D Tagarippsüsteemi sätted
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CMOTIONi mitmefunktsiooniline hoob.
Kõik käeulatuses.

CEBISe varustus

5
4
1

2
3

CMOTIONi mitmefunktsiooniline hoob.
CMOTION on CLAASi lahendus, mis muudab AXIONi
põhifunktsioonide kasutamise mugavamaks ja tõhusamaks.

8

Kuna juhite funktsioone pöidla, nimetissõrme ja keskmise
sõrmega, puhkab käsi polsterdatud käetoel ning ei väsi töö

7

jooksul nii kiiresti.

6

CMOTIONi kasutamine.

Nupuvajutusega.

CMOTION lubab kiirust kohandada tundlikult ja järk-järgult.

1

Paigaltvõtt või suunavahetus

CMOTIONiga saate lihtsalt juhtida kõiki konkreetse haakeriista

Mida enam juht CMOTIONit edasi või tagasi lükkab, seda

2

Tagarippsüsteem

ISOBUSe funktsioone:

rutem traktor kiirendab või pidurdab.

3

GPS PILOTi aktiveerimine

− ISOBUSe funktsioonid

4

CSM-i põlluotsajuhtimine

− juhtumiloendur sees/väljas

5

Funktsiooninupud F7, F8, F9 ja F10

− hüdrojagajad

6

Kiirushoidiku aktiveerimine

7

Funktsiooninupud F1 ja F2

Tagarippsüsteemi funktsioonid CMOTIONil:

8

Funktsiooninupud F5 ja F6

− tööasendisse langetamine

Tänu CMOTIONi võimalusele kümmet funktsiooninuppu vabalt
määrata ei ole Teil enam vaja töö käigus käsi ümber tõsta.

− eelmääratud kõrgusele tõstmine
− käsijuhtimine: kaheastmeline (aeglane ja kiire)
tõstmine ning langetamine
− haakeriista kiirsisestus
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UUS

CEBISe terminal.
Kõik on kontrolli all.

CEBISe varustus

CEBIS on lihtsalt parem.
7

−− Kiire ja vaistlik navigeerimine CEBISe puutekuvaris
−− Kiire ligipääs alammenüüdele, vajutades CEBISes

4

DIRECT ACCESSi puutenuppu või käetoel olevat nuppu

1

−− Puudutage masinakujutist, põhiala või kõrvalala
−− Navigeerimine käetoel oleva pöördlüliti ja ESC-nupu abil:
ideaalne lahendus juhuks, kui sõidate ebatasasel pinnasel

5

−− Valikus kaks eri kuva: maanteesõit ja põllutöö
−− ISOBUSe funktsioon
−− Kasutajatüübi määramine: piirake CEBISe häälestusulatust

6

2

juhi kogemuste järgi
8

−− Määrake vabalt kolm kõrvalala, näiteks käigukastile, esi- ja

2

3

tagarippsüsteemile, funktsiooninuppudele,
põlluotsajadadele, kaamerale või jõudlusmonitorile
CEBISe kuvaripõhist juhtimist täiendab käetoesse integreeritud
1

klaviatuur. Kui künklikul pinnasel liikudes muutub sõrmeotstega
juhtimine liiga ebatäpseks, siis saate kogu CEBISe tööd
juhtida pöördlüliti ja ESC-nupuga. DIRECT ACCESSi nupp viib
Teid otse traktori viimati kasutatud funktsiooni sätete juurde.

Ülevaatlik ja kiire juhtimine.

Pilku püüdev, 12" diagonaaliga kuvar.

12" diagonaaliga CEBISe kuvar kasutab enesestmõistetavaid

1

UUS: ISOBUSe haakeriista integreeritud juhtimine (A).
−− Lülituge CEBISes vaistlikult ISOBUSe haakeriistade ning

sümboleid ja värvuskoode, mis annavad sätetest ning tööoludest

DIRECT ACCESSi masinakujutis, mis tagab

traktori maanteesõidu ja põllutöö kuva vahel

kiirligipääsu ja olekuvaate

−− Põhialal ISOBUSe haakeriista selge kuva

selge pildi. Tänu CEBISe menüü ülesehitusele ja puutekuvarile

2

Hüdrojagaja olek

−− Lihtsalt ühendage ISOBUSe kaabel ette või taha – ning sõit

saate kõiki sätteid sisestada vaid mõne sammuga. Eriti tõhus

3

Sõiduki teave

on masinakujutisega DIRECT ACCESSi funktsioon. Lihtsalt

4

Ülemine kõrvalala: jõudlusmonitor

puudutage konkreetset ala, et pääseda otse õigesse

5

Keskmine kõrvalala: funktsiooninuppude määramine

dialoogiaknasse.

6

Alumine kõrvalala: käigukasti info

7

Menüü

UUS: kaamerapildi kuvamise funktsioon (B).

8

DIRECT ACCESSi kiirligipääs CEBISe puutenupu või

1

Kõrvalalal kuni kahe kaamerapildi kuvamine

käetoel oleva nupu abil

2

Peaalal võimalus lülituda masinakujutise

9

Dialoogipõhine süsteem, mis tagab optimaalse häälestuse

võib alata
−− Määrake otsejuhtimiseks kuni kümme ISOBUSe funktsiooni
CMOTIONi funktsiooninuppude alla

ning 1. ja 2. kaamera vahel

9
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1

Menüüs
navigeerimine

2

Valimine

3

ESC-nupp

4

DIRECT ACCESSi
nupp

47

CIS+ varustus.
Lihtsalt rohkem.

CIS+ varustus

Ülimalt ergonoomiline käetugi.
See parimat ergonoomikat pakkuv käetugi on pingevaba
ja tõhusa töö tugisammas, mis põhineb kabiinis toimuva
tööprotsessi ulatuslikul analüüsil. Sageli kasutatavad
funktsioonid on paigutatud mitmefunktsioonilisele käetoele,
harvem kasutatavad asuvad parempoolsel külgkonsoolil.

CEBIS suudab seda, samuti CIS+.

4
1

− Kolme elektroonilise sõiduvahemiku (kõigil püsikiiruse
väärtus mõlemale sõidusuunale) valimine ja aktiveerimine
mis tahes hetkel
− Iga hüdrojagaja voolu ja aja individuaalne häälestamine või
7

2

8

5

9
3

aktiveerimine

Vaistlik juhtimine.

− Jõuvõtuvõlli automaatika, mida reguleeritakse astmevabalt
tagarippsüsteemi kõrguse järgi

Ainulaadset DRIVESTICKi saab käsitseda vaistlikult ja see

6

− CSM-i põlluotsajuhtimise nelja jada salvestamine ja

annab CMATICu käigukasti üle täieliku kontrolli. Erinevalt

rakendamine

tavalisest sõiduhoovast juhib DRIVESTICK CMATICu

− ISOBUSe haakeriista juhtimine traktori F-nuppudega

käigukasti proportsionaalselt: mida enam hooba sõiduhoova

− Haakeriist juhib traktorit: ICT (Implement Controls Tractor)

režiimil lükatakse või tõmmatakse, seda rutem käigukast

QUADRANTi pakipressi või CARGOSe kogurkäru puhul

traktorit kiirendab või pidurdab.
Nii CIS+ kui ka CEBISe versioonil asuvad tagarippsüsteemi

Kõik on käeulatuses.

1

Käetoe kõrgust ja pikiasendit saab juhi vajaduste järgi

2

CMATICu käigukasti juhtimiseks kasutatav DRIVESTICK

Gaasipedaali režiimi puhul pole seda funktsiooni nii tihti vaja,

juhtseadised ja jõuvõtuvõlli kiiruste eelvalik parempoolsel

kuna juht reguleerib kiirust jalaga. Kuid see funktsioon on siiski

B-piilaril. Neid on töö käigus kerge kasutada ja nad võimaldavad

väga kasulik, näiteks mootorpidurduse jõu manuaalseks

tagarippsüsteemi juhtimise sätteid taha vaadates optimeerida.

kasvatamiseks või kahandamiseks.

koos kiirushoidiku aktiveerimisega
mugavalt reguleerida.
3
4

Tagarippsüsteemi juhtimine ja kaks F-nuppu, näiteks

DRIVESTICKil on olemas ka kiirushoidiku nupp. Kiirushoidiku

CSM-i põlluotsajuhtimise aktiveerimiseks

aktiveerimiseks vajutage seda nuppu lihtsalt korraks ja

Käsigaas, kaks mootori pöörlemiskiiruse salvestit,

hetkekiiruse salvestamiseks hoidke nuppu pikemalt all. Kui

GPS PILOT, neljarattavedu ja diferentsiaalilukk

kiirushoidik on aktiveeritud, siis saate kiirust lihtsalt muuta,

ELECTROPILOTi risthoob, millel on kaks F-nuppu ja

liigutades DRIVESTICKi edasi või tagasi. CIS+. Lihtsalt rohkem.

suunavahetusnupud
5

Käigukasti juhtpaneel ja hüdraulikafunktsioonide
aktiveerimine

1

6

Elektroonilised hüdrojagajad

7

Tagarippsüsteemi töösügavuse reguleerimine

8

Eesmise ja tagumise jõuvõtuvõlli ning tagumise
jõuvõtuvõlli automaatika aktiveerimine

9
2
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3

Esisillavedrustuse aktiveerimine

Jõuvõtuvõlli kiiruse juhtimine ja
rippsüsteemi elektrooniline
reguleerimine B-piilaril.
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Hästi teavitatud.
CLAAS INFORMATION SYSTEM (CIS).

CIS+ varustus



CIS. Kõik silma all.


A-piilaril asuv moodsa disainiga CISi 7" värvikuvar jagab juhile
tervikteavet käigukasti, tagarippsüsteemi, elektrooniliste
hüdrojagajate ja F-nuppude kohta. Sätteid näitab CISi



värvikuvar alumisel ekraanipoolel. Menüü loogiline ülesehitus

 NPK

ja selged sümbolid teevad navigeerimise väga lihtsaks.

2
1

1

CMATICu käigukasti sõiduvahemikud

2

Sõidurežiimi kuva

3

Püsikiirus aktiivses sõiduvahemikus

4

Praegune sõidukiirus

5

Valitud mootori pöörlemiskiiruse vähendamine

6

Valitud sõidusuund

7

Hüdrojagaja olek

8

Tagarippsüsteemi olek

9

F-nupu määramine

 NPK



NPK

10 Häälestusmenüü
3

4





10



5
6



8

2))

7

CIS. Kõik käeulatuses.
Kõiki sätteid saate mugavalt sisestada roolile paigutatud
pöördlüliti ja ESC-nupuga. CISi kasutamisel on võimalik

9

määrata või kuvada järgmisi funktsioone:
− käigukasti sätted, näiteks püsikiirus, sõiduvahemik,
kiirendus, mootori pöörlemiskiiruse vähendamine,
REVERSHIFTi suunavahetuse tundlikkus
− elektrooniliste hüdrojagajate aja- ja voolusätted
− F-nupu määramine
− CSM-i põlluotsajuhtimise jadade kuva
− pardaarvuti funktsioonid, näiteks läbitöötatud pindala,
kütusekulu ja pindalajõudlus
− hooldusintervalli kuva

50

1

Menüüs navigeerimine

2

Valimine

3

ESC-nupp
51

UUS

Ergonoomika ja mugavus,
mis loovad parima töökeskkonna.

Esmaklassiline mugavus.

Mugavus

UUS: libisemiskindel nahkkattega rool.

Valgustatud interjöör.

Soovi korral nahkviimistlus.

Tugev nahkkattega rooliratas tagab

Kui sõidutuled on sisse lülitatud, siis on

Juhiiste ja kaassõitja iste on saadaval nii

kindla haarde ja võimaldab armatuurlauda

kõik juhtseadised ja lülititel olevad sümbolid

tänapäevase, libisemiskindla kangaga

hästi näha mis tahes asendis.

valgustatud. Te saate CEBISes valida ka

kui ka elegantse ja lihtsasti hooldatava

tumedama värviskeemi.

nahkpolsterdusega.

Ühendused on käeulatuses.

UUS: helistage Bluetoothi kaudu.

Lainurk annab parema nähtavuse.

Kõik elektrivõrgu pistikupesad ja samuti

Kasutades Bluetoothi integreeritud

Standardvarustuses on lisaks suurele

lisaterminalide ISOBUSe pistikupesad

vabakäeseadet koos välismikrofoniga,

peeglile lainurkpeegel, mis tagab teel

asuvad parempoolse konsooli all.

saate teha töö ajal selge heliga kõnesid.

suurema ohutuse.

Meeldiv töökeskkond.
Igal AXIONil on kliimaseade ja lisavarustuses 3. kategooria

AXION pakub hulganisti detaile, mis loovad pikaks päevaks

filter. Kõik komponendid on ehitatud topeltisolatsiooniga

parima töökeskkonna. Tänu arvukatele panipaikadele leiab juht

kabiinipõrandasse, et tagada vaikne töö.

mobiiltelefonile või dokumentidele alati koha. Kaassõitja istme
all asub jahutuskast, kus on ruumi kahele 1,5 l pudelile ja
suupistetele. See on ideaalne lahendus lõunapausiks.

Leedtuled valgustavad täiuslikult.
Kui jääte oma tegemistega pimeda peale, siis valgustavad
töötuled masina ümbrust. Tänu sellele on Teil kogu töö silma
all. Kui Teie nõudmised on veel suuremad, siis muudavad kuni
20 leedtöötuld ja neli leedsõidutuld AXIONi ümbruse peaaegu
sama valgeks, nagu see on päeval.
Manuaaljuhtimisega kliimaseadme kõrval on saadaval ka täisautomaatne
versioon, mis kabiini õhuvoolu meeldivalt hajutab.
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Kaitseb juhti ja masinat.
Vedrustus.

Mugavus

Neljapunktiline täisvedrustus.

Parem istekoht. Parem töö.

Neli vedrustuspunkti isoleerivad kabiini šassiist täielikult: löögid

Lai istmete valik sisaldab ventileeritud kvaliteetistet.

ja vibratsioon ei jõuagi juhini. Vedrustuspunkte ühendavad
piki- ja põikvardad hoiavad kabiini kurvis ning pidurdamisel

− Istme aktiivventilatsioon tagab hea enesetunde iga ilmaga

stabiilsena. Seejuures on kogu vedrustussüsteem täiesti

− Vedrustus kohandab ennast automaatselt juhi kaalu järgi

hooldusvaba.

Nautige tööd
täisvedrustusega kabiinis.

PROACTIVi esisillavedrustus: automaatne ja
täielik mugavus.

Vibratsioonisummutus.

Suurem veojõud koos mugavusega.

Ette ja taha paigaldatavad rasked haakeriistad koormavad nii

AXION 900 TERRA TRAC pakub samu vedrustuspunkte

Vedrustus sobitub traktori koormuse järgi ja jääb automaatselt

traktorit kui ka juhti. Seda tippkoormust, mis tekib transporttöö

kabiinile, esisillale ja rippsüsteemile. Tagarehvide

keskasendisse. Koormusmuutused, mis tekivad pidurdamisel

ajal ja siis, kui haakeriist tõstetakse põlluotsal üles, kompenseerib

summutusefekt on asendatud TERRA TRACi võrratu

ja pööramisel, kompenseeritakse samuti. Silla

nii esi- kui ka tagarippsüsteemi vibratsioonisummutus.

hüdraulilise vedrustusega. Nii naudite põllul ja maanteel sama

parallelogrammriputus ja 90 mm vedrustuskäik tagavad

mugavust, mida pakub ratastega mudel.

parima sõidumugavuse.
Esisillavedrustuse aktiveerimine.
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Saavutage rohkem.

Juhi abistamise süsteemid ja andmehaldus

Juhi abistamise süsteemid.

Andmehaldus.

Teie kogemust ei asenda miski. Üksnes tänu sellele saate

Andmeist on juba ammu kujunenud tähtis ja hädavajalik

enda töös reageerida kiiresti ja – mis kõige tähtsam –

ressurss. Selleks et kogu andmete potentsiaal ära

asjakohaselt. Olgu tegu raske maastiku või vahelduvate

kasutada, peaksite nende eest hoolitsema sama hästi

mullaoludega, paljud otsused peate langetama väga ruttu,

nagu masinapargi eest. Kõik süsteemid, masinad ja

et töökvaliteet oleks nõuetekohane. Seetõttu on hea, kui

tööprotsessid on tarvis arukalt võrku ühendada ning

CEMOSega traktor võtab osa Teie tööst enda kanda.

genereeritud andmeid saab analüüsimiseks saata
paljudesse eri kohtadesse.
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UUS

CEMOS traktoritele.
Muudab hea juhi veel paremaks.

CEMOS

1

Etapp 1. Ettevalmistus õuel.
Lähtudes valitud haakeriistast ja kavandatavast põllutööst,

Traktoritele mõeldud CEMOS pälvis
2017. aasta Agritechnica messil
hõbemedali.

soovitab CEMOS juba ettevõtte õuel sobivat ballasti ning
optimaalset rehvirõhku. Pidevalt õppiv süsteem kogub töö
käigus täiendavaid mõõtmistulemusi ja kohandab nende
põhjal järgmise töö kohta antavaid soovitusi.

2

Etapp 2. Põhihäälestus põllul.
CEMOSe integreeritud teadmusbaas pakub sammsammulisi
illustreeritud juhiseid haakeriistade põhihäälestuseks. Abisüsteem
on praegu saadaval kõigile atradele. Lähitulevikus lisanduvad
muude haakeriistade abisüsteemid. Need lahendused pakuvad
väärtuslikku tuge juhile, kellel on vastavas töös vähe kogemusi
või kellel pole neid üldse.

Ballastimine

Mootor ja käigukast

Rehvirõhk

Haakeriist

CEMOS õpib ja õpetab.

3

Etapp 3. Töö käigus toimuv optimeerimine.

CEMOS on iseõppiv juhi abistamise süsteem. Turu esimese ja

Juht käivitab põllul optimeerimisdialoogi. CEMOS kontrollib

ainulaadse taolise süsteemina optimeerib ta nii traktori kui ka

üle kõik põhisätted ning annab jõudlus- ja tõhususeesmärkide

haakeriista (näiteks adra või kultivaatori) tööd. Seejuures aitab

kohta soovitusi, mida juht saab kinnitada või tagasi lükata.

ta juhil reguleerida ballasti ja rehvirõhku. CEMOS loob kõigi

Pärast igat häälestusmuudatust toimub proovisõit, misjärel

oluliste sätete vaikeväärtused (näiteks mootorile, käigukastile

CEMOS näitab, kas ja kui palju on pindalajõudlus ning

ja haakeriistale). Nii rakendate alati optimaalset veojõudu ja

diislikütuse tarbimine paranenud.

pinnasekaitset. CEMOSega kasvatate pindalajõudlust,
parandate töökvaliteeti ja vähendate kütusekulu kuni 12%.
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Täpsus põlluotsal tänu CSM-ile.

CSM-i põlluotsajuhtimine

CLAAS SEQUENCE MANAGEMENT.
CSM-i põlluotsajuhtimine võtab Teilt töö üle iga
pöördemanöövri puhul. Ühe nupuvajutusega saate
käivitada mis tahes varem salvestatud funktsiooni.

Salvestatavate jadade arv

CIS+ puhul

CEBISe puhul

Neli

Ühe haakeriista kohta
neli, võimalik
salvestada kuni
20 haakeriista jaoks

Jada aktiveerimine

F-nuppudega

CMOTIONi ja



F-nuppudega
Jada kuvamine

CISi kuvaril

CEBISe kuvaril

Salvestusrežiim

Ajapõhine

Aja- või
distantsipõhine

Muutmisfunktsioon

–




 NPK

Hilisem jadade
optimeerimine

 NPK

CEBISes
Endale sobivas järjekorras saate kombineerida järgmisi
funktsioone:
− aja ja voolu reguleerimisega hüdrojagajad



− neljarattavedu, diferentsiaalilukk ja esisillavedrustus

NPK


− esi- ja tagarippsüsteem
− kiirushoidik
− eesmine ja tagumine jõuvõtuvõll
− mootori pöörlemiskiiruse salvesti


P

P



Lihtne salvestada ja rakendada.

Lakkamatu optimeerimine CEBISega.

Jadade salvestamisel võite aluseks võtta distantsi või aja.

Loodud jadasid saate CEBISes hiljem muuta ja optimeerida.

Salvestamisel saab juht samm-sammult CEBISe või CISi

Võite samme lisada, kustutada või üksikasjalikult muuta ja

värvikuvaril esitatavate selgete sümbolite järgi oma jada

kohandada. Aega, distantsi ja vooluhulka saate sobitada

jälgida. Käimasolevat jada on võimalik lihtsa nupuvajutusega

konkreetsete oludega. Pärast esialgset salvestamist võite jada

peatada ja uuesti jätkata.

vaid mõne sammuga viimase detailini täiustada.

Jada kulgu näidatakse CISi värvikuvari alumisel
poolel.
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Veel parem kontroll ISOBUSe ja ICT-ga.

S10

S7

ISOBUS

Funktsiooninupud.

ICT (Implement Controls Tractor).

AXIONi mudelitel on kuni kümme F-nuppu, millele saab eri

Kui kasutate AXIONit koos QUADRANTi pakipressi või CARGOSe

funktsioone määrata CEBISe või CISi värvikuvaril. Konkreetset

kogurkäruga, siis saate kaht AXION CMATICu funktsiooni tänu

määrangut on võimalik CEBISe või CISi kuvaaknast alati vaadata.

ISOBUSele automaatselt juhtida haakeriista kaudu.

Nuppudele määratakse vastavad funktsioonid, kasutades S10
terminali või muud ISOBUSe terminali. Nii saab iga juht

ICT CRUISE CONTROL.

kohandada traktori tööd enda vajaduste järgi.

Juhtides traktori sõidukiirust, optimeerib see lahendus
haakeriista jõudlust ja töökvaliteeti. Kiirust kohandatakse
pidevalt olude järgi, et võiksite võtta masinakombinatsioonist
välja parima.
ICT AUTO STOP.
Kui haakeriistal tuvastatakse ülekoormus, siis lülitab
ICT AUTO STOP jõuvõtuvõlli automaatselt välja. See kaitseb
pikkadel tööpäevadel kogu ülekandesüsteemi ja vähendab
juhi töökoormust.

10,4" kuvar

7" kuvar

Nii nagu Teile vaja.

Äpp EASY on board.

CEBISe varustusega AXION võimaldab ISOBUSega ühilduvaid

EASY on boardi äpiga saate kõiki ISOBUSega ühilduvaid

haakeriistu juhtida integreeritud terminalis. Mobiilsete kuvaritega

haakeriistu juhtida tahvelarvutist1. Selleks et saavutada veel

pakub CLAAS kõigi kabiiniversioonide puhul ISOBUSe ja

suurem mugavus, võite F-nuppudele määrata mitmesuguseid

roolimissüsteemide juhtimiseks paindlikke lisalahendusi.

funktsioone (nagu mis tahes muus ISOBUSe terminalis).

F-nupu määramine CEBISes.

ISOBUSe-põhine haakeriista juhtimine.

AXION 900 vastab AEF-i nõuetele.

Taga ja ees asuvad pistikupesad võimaldavad traktoriga liita

Agricultural Industry Electronics Foundation (AEF) ühendab

S10 terminal.

ISOBUSega ühilduvaid haakeriistu. ISOBUSega ühilduvat

umbes 150 ettevõtet, ühingut ja organisatsiooni. Tema

− Peeneraldusliku 10,4" puutekuvariga terminal

terminali saab ühendada kabiinis, kasutades teist pesa. Iga

eesmärk on ühtlustada arendusstandardid selliste

− Roolimis- ja ISOBUSe funktsioonid

haakeriista juhitakse masinaspetsiifilises kuvas. ISOBUSega

elektrooniliste põllumajandustehnika süsteemide puhul, nagu

− Kuni nelja kaamerapildi kuvamine

ühildumine tähendab seda, et S10 või CEBISe terminalis saab

seda on näiteks ISOBUSe komponendid. Need süsteemid

juhtida ka teiste tootjate haakeriistu.

vastavad standardile ISO 11783, kuid välja antakse ka veel

Ühtlasi saate terminali olenevalt hooajast ja käimasolevast
tööst viia ühest traktorist või liikurkombainist teise. Laske oma
AXIONile paigaldada juba tehases või ajakohastamise käigus
täpselt selline varustus, mida vajate.

S7 terminal.

detailsemaid AEF-i suuniseid. AXION 900 arendamisel on

− Peeneraldusliku 7" puutekuvariga terminal

lähtutud neist nõuetest ning need traktorid vastavad ISOBUSe

− Roolimisfunktsioonid

haakeriista funktsionaalsusnõuetele ISO UT 1.0, TECU 1.0,
AUX-O ja AUX-N.

1
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Apple iPadi seadmed alates operatsioonisüsteemist iOS 9. Konkreetsete
seadmete nimekirja leiate Apple App Store’is asuva EASY on boardi äpi
kirjeldusest. ISOBUSe kabiiniühenduse kasutamise eelduseks on CWI
(CLAAS Wireless Interface).

ICT CRUISE CONTROL ja AUTO STOP pälvisid
2013. aasta Agritechnica messil hõbemedali.
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Alati õigel rajal.
CLAASi roolimissüsteemid.

Roolimissüsteemid

RTK NET (täpsus ± 2–3 cm)
−− Parandussignaal mobiilivõrgu kaudu
−− Piiramatu tööraadius
RTK FARM BASE LINK (täpsus ± 2–3 cm)
−− Tugijaam
−− Jaama andmeid edastatakse mobiilivõrgu kaudu (NTRIP)
−− Tööraadius 30 km
RTK FARM BASE (täpsus ± 2–3 cm)
−− Tugijaama saab kasutada digi- ja analoogvõrgu kaudu
−− Ulatus kuni 15 km
RTK FIELD BASE (täpsus ± 2–3 cm)
−− Mobiilne tugijaam
−− Ulatus 3–5 km
SATCOR
−− Satelliidipõhine CLAASi parandussignaal
−− Peaaegu üleilmne katvus
SATCOR 15 (täpsus ± 15 cm)
−− Parendatud baastäpsus
−− Signaali kiire kättesaadavus
−− Hea signaal, mis sobib paljudeks töödeks alates maa
harimisest kuni saagikoristuseni
SATCOR 5 (täpsus ± 5 cm)
−− Ideaalne aladel, kus RTK või mobiilivõrgu levi on

Parandage töökvaliteeti.

GPS PILOTi automaatroolimissüsteemi juhitakse

Vajadustele vastav parandussignaal.

puutekuvariga terminalis S10 ja S7 (vt lk 62 ja 63), mille
CLAASi roolimissüsteemid vähendavad juhi töökoormust.

menüüs on väga lihtne liikuda ning mille kasutajaliides on mugav.

ebaühtlane
−− SATCOR 15-ga võrreldes pikem häälestusaeg, aga
suurem täpsus

CLAASi pakutav valik võimaldab Teil oma süsteemi alati

Nad näitavad ette, milline suund võtta, või juhivad traktorit

paindlikult laiendada. See puudutab ühtviisi nii terminali

EGNOS/E-DIF (täpsus ± 30 cm)

täisautomaatselt mööda optimaalset rada. Vead ja ülekate

tehnoloogiat kui ka kõigi tänapäevaste oluliste

−− Litsentsitasuvaba

parandussignaalide kasutamist.

−− Baastäpsus

on välistatud. Uuringud on näidanud, et tänapäevane

Automaatroolimine ka põlluotsal.

paralleeljuhtimissüsteem võib säästa diislikütust,
masinakulusid, väetist ja taimekaitsevahendeid kuni 7%.

AUTO TURNi abil
pöörab traktor
põlluotsal ümber
automaatselt.
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AUTO TURNi funktsioon võtab üle põlluotsal toimuva

CLAASi roolimissüsteeme saate kasutada nii koos GPS-i kui

pöördemanöövri. Selleks eelvalitakse terminalis pööramissuund

ka GLONASSi satelliitsüsteemiga – see pakub Teile suuremat

ja järgmine rada, ülejäänud töö teeb roolimissüsteem.

paindlikkust ning rohkem kasutusvõimalusi.

Vähendage täpsuse abil hektarikulusid.
steeringsystems.claas.com
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Kõik masinad ja tööd silma all.
Pidevalt.

Tööhaldus | TELEMATICS

Põlluhaldus CEBISega.

CLAAS TELEMATICS.

Tehtud tööde dokumenteerimiseks saate CEBISes luua ja
TELEMATICSiga saate mis tahes infot oma masina kohta välja

See võimaldab Teil või volitatud teeninduspartneril asjakohast

salvestada kuni 20 tööd. Kõigepealt määrate töölaiuse, siis

võtta alati ja kõikjal. Kogutud andmed saadetakse mobiilivõrgu

infot hankida ja hinnata interneti kaudu.

võite käivitada pindalaarvestuse ja hektaripõhise kulu

kaudu TELEMATICSi veebiserverisse.

kuvamise. Selleks et saada kõige täpsemaid tulemusi, võite
kiirust mõõta radariga.

1

Haakeriista juhtimine CEBISega.
2

CEBIS lubab registreerida kuni 20 haakeriista. Kõik eelsätted
on kindlalt seotud konkreetse haakeriistaga.
2

3

− Käigukasti ja hüdrojagajate sätted
− Neli CSM-i jada
− Pindalaarvestuse režiim ja selle aktiveerimine

2

− Haakeriista töölaius

3

− Sätete ülekandmine ühest traktorist teise USB-pulga abil
Juhti või haakeriista vahetades säästate häälestamisele

CLAAS TELEMATICSi
veebiserver

kuluvat aega. Lihtsalt kinnitage haakeriist, laadige selle
andmed CEBISesse ja hakake tööle.

1

Masin võtab vastu GPS-satelliitide saadetud signaale.

2

Masin saadab GPS-koordinaadid, enda jõudlusandmed ja teated mobiilivõrgu kaudu TELEMATICSi veebiserverisse.

3

Neid andmeid saab ettevõtte kontor või teeninduspartner otse interneti kaudu kasutada.

DataConnect: esimene vahetu pilvest pilve
lahendus põllutöömasinatele.
Kuni praeguseni sai segamasinapargiga põllupidaja andmeid
salvestada, töödelda ja dokumenteerida üksnes iga masina
kohta eraldi või tootja portaalis. Koos DataConnectiga on

CLAAS TELEMATICSi funktsioonid.

CLAAS, 365FarmNet, John Deere, Case, Steyr ja New Holland
loonud esimese pilvest pilve lahenduse, mis on vahetu,

Tööaega analüüsides parandate tööprotsesse.

Optimeerige sätteid kaugseire abil.

− Tööaja analüüs

− Asukoha kuvamine rakenduses Google Earth

− Seisakuaja vähendamine

− Käimasolev tegevus

oma andmeid liidese kaudu, mis võimaldab Teil juhtida ja

− Kütusekulu optimeerimine

− Masina sätete kontrollimine

jälgida kogu masinaparki CLAAS TELEMATICSi portaalis.

®

tootjaülene ning tootmisharule avatud. Masinad edastavad

Andmete kogumine muudab dokumenteerimise lihtsamaks.
− Automaatne dokumenteerimisandmete kogumine
− Turvaline hoiustamine keskserveris
− Standardliidesed, mis võimaldavad andmeid
TELEMATICSist eksportida
Kaugdiagnostika kahandab teenindusaega.
− Hoolduse kavandamine
Ühendage masinad võrku.
Optimeerige oma töid.
connected-machines.claas.com
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− CDS-i abil toimuv kaugdiagnostika
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Hooldus tagab ohutuse ja
säilitab masina väärtust.

Hooldus

Lühike hooldusaeg ja pikk
hooldusintervall.
AXIONi puhul peate õli vahetama mootoril üksnes iga
600 töötunni järel ning käigukastil ja hüdraulikal lausa
1200 töötunni järel. Kui masinat on tarvis hooldada,
siis saate selle mõne hetkega tehtud. Kõigile olulistele
hoolduspunktidele pääsete ligi hõlpsalt ja kiiresti. Nii
säästate raha ja kahandate traktori seisakuaega.
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Kiire ja lihtne hooldus.

Hooldus

Kõik see kokku võimaldab teha igapäevast hooldust kiiresti.
Tänu sellele läheb tööaega vähem kaduma ja masin on seal,
kus ta olema peab: tööl.

Värske õhk annab täisvõimsuse.
Kapoti suured õhuvõtupaneelid juhivad jahutussüsteemi ja
mootori õhufiltrini piisavalt värsket õhku. Tänu õhu aeglasele
liikumisele püsivad õhuvõtupaneelid puhtad ja läbitavad.
Jahutusmoodulit toetab üks tugev raam. Gaastäitega
amortisaatorite abil avanevad jahutuspaneelid kahte
asendisse, mis võimaldab teha täielikku puhastust. Tänu
sellele toimub vajalik puhastamine ohutult ja mugavalt.

Hea ligipääs säästab aega ja raha.
Just igapäevane hooldus peab olema võimalikult lihtne.
Kogemus on nimelt näidanud, et kõik keeruline ja ebamugav
muutub vastumeelseks.
− Suur üheosaline kapott tagab nupuvajutusega ligipääsu
kõigile mootori hoolduspunktidele
− Mootori õlitaset saab kontrollida ja õli lisada kinnise
kapotiga traktori paremal küljel
− Kõiki igapäevaseid hooldustöid on võimalik teha ilma
tööriistadeta
− Kütuse eelfilter asub hästi nähtavas kohas, vasakpoolse
kabiinitrepi juures
− Vasakpoolse trepi sees on suur sahtel, kuhu mahub tavaline
tööriistakast
− Olemas on välised akuklemmid, näiteks põllul toimuva

Õhufilter asub hästi ligipääsetavas kohas: jahutusalas,
jahutuspaneelide ees. Tänu sellele ei takista filtri eemaldamist
miski. Jämedad mustuseosakesed eemaldatakse filtri
korpuses, et puhastusintervalli veelgi pikendada.

mobiilse tankimise tarbeks

Välised akuklemmid asuvad kohe vasakpoolse
sissepääsu juures.
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Mootori õhufilter paikneb jahuti ees ja sinna pääseb
maapinnalt väga hõlpsasti ligi.

Hooldusloendur CEBISe ja CISi kuvaril.
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Mida iganes Te vajate.
CLAAS Service & Parts.

CLAAS Service & Parts

Teie masina suurema töökindluse nimel.
Kasvatage töökindlust ning minimeerige remondi- ja rikkeoht.
MAXI CARE pakub Teile prognoositavaid kulusid. Pange kokku
individuaalne teenusepakett, mis vastab täpselt Teie nõuetele.

CLAAS Service & Parts on Teie
teenistuses iga päev 24 tundi.
service.claas.com

Just Teie masina jaoks.

Teie ettevõttele: CLAAS FARM PARTS.

Üleilmne tarne.

Teie kohalik CLAASi edasimüüja.

Täpselt sobivad varuosad, kvaliteetsed kulumaterjalid ja

CLAAS FARM PARTS pakub Teile üht turu kõige laialdasemat

Saksamaal Hammi linnas asuvas CLAAS Parts Logistics

Hoolimata Teie asukohast pakume alati teenust ja kontaktisikut,

kasulikud tarvikud. Meie ulatuslikust tootevalikust leiate just

tootemargiülest varuosa- ja tarvikuvalikut kõigiks ettevõtte

Centeris leidub ligikaudu 200 000 eri osa ja seal on laopinda

keda vajate. Teile väga lähedal. Teie CLAASi partner on

sellise lahenduse, mis tagab Teie masinale täieliku töökindluse.

põllumajandustöödeks.

üle 140 000 m2. See varuosade keskladu tarnib ORIGINALi

lähikonnas alati käepärast, valmis pakkuma Teile ja Teie

osad mis tahes paika maailmas kiiresti ja kindlalt. Nii saab Teie

masinale tuge ööpäev läbi. Teadmiste, kogemuste ja

kohalik CLAASi esindaja pakkuda väga lühikese ajaga õige

pühendumusega ning parima tehnilise varustusega. Mida

lahenduse, lähtudes Teie saagist ja Teie ettevõttest.

iganes Te vajate.
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Need argumendid räägivad iseenda eest.

AXION

960
960
TERRA TRAC

950

940

930
930
TERRA TRAC

920

AXION

Mootor
Tootja

FPT

FPT

FPT

FPT

FPT

FPT

FPT

Tagarippsüsteem
Max tõstevõime haakepunktides

Silindrite arv

6

6

6

6

6

6

6

Pidev tõstevõime 610 mm kaugusel

8710

8710

8710

8710

8710

8710

8710

●

●

●

●

●

●

●

Töömaht

cm

3

Muutgeomeetriaga turboülelaadur

ja kõigi tööde puhul
−− Väikse pöörlemiskiiruse kontseptsioon: maksimaalne
võimsus, maksimaalne pöördemoment ja maksimaalne

−− Lihtsalt rohkem: CIS+ varustusvariandil mitmefunktsiooniline

−− Erakordne CMATICu käigukasti juhtimine: dünaamiline,
sujuv ja kütusesäästlik
−− Jõuvõtuvõlli režiimil 1000 ECO on saadaval kuni 95%

−− Hüdraulika vooluhulk kuni 220 l/min ja kaheksa elektroonilist
hüdrojagajat

TERRA TRACi kontseptsioon.

●

●

●

○

○

○

○
●

Vibratsioonisummutus

●

●

●

●

●

●

Väline juhtimine

●

●

●

●

●

●

●

Pöörlemiskiirus max võimsusel

p/min

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

Aktiivne libisemise reguleerimine

○

○

○

○

○

○

○

Nimivõimsus (tüübikinnituse väärtus)2

kW/hj

330/449

330/449

301/409

283/385

258/351

258/351

233/317

Max võimsus (tüübikinnituse väärtus)2

kW/hj

332/452

332/452

308/419

290/394

265/360

265/360

240/326

Max pöördemoment

Nm

1860

1860

1820

1770

1695

1695

1600

Pöörlemiskiirus max pöördemomendil

p/min

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

Kütusepaagi max maht

l

860

640

640

640

860

640

640

Õlivahetusintervall

h

600

600

600

600

600

600

600

●

●

●

●

●

●

●

Esirippsüsteem
Max tõstevõime haakepunktides (5 t mudelil)

kg

5185

5185

5185

5185

5185

5185

5185

Max tõstevõime haakepunktides (6,5 t mudelil)

kg

6513

6513

6513

6513

6513

6513

6513

3. kategooria haakekonks

●

●

●

●

●

●

●

Vibratsioonisummutus

●

●

●

●

●

●

●

Asendi reguleerimine

○

○

○

○

○

○

○

Esirippsüsteemi väline juhtimine

○

○

○

○

○

○

○

Eesmine jõuvõtuvõll

○

○

○

○

○

○

○

Min kiirus nimipööretel

km/h

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Neli hüdraulika lisaühendust ja üks vaba tagasivool

○

○

○

○

○

○

○

Max kiirus

km/h

40

40/50

40/50

40/50

40

40/50

40/50

Lisaühenduste väline juhtimine

○

○

○

○

○

○

○

ISOBUSe ja haagise pistikupesa

○

○

○

○

○

○

○
●

m

–

2,20

2,20

2,20

–

2,20

2,20

–

900/60
R 42

900/60
R 42

900/60
R 42

–

900/60
R 42

900/60
R 42

Ääriksild

–

–

–

–

–

●

●

2,5 või 3 m laiune kiirvabastusega sild

–

●

●

●

–

○

○

Roomiku laius 635 või 735 mm

●

–

–

–

●

–

–

Diferentsiaaliluku automaatika

●

●

●

●

●

●

●

Parkimislukustus

●

●

●

●

●

●

●

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

h

●

●

●

●

●

●

●

○

○

○

○

○

○

○

1000 / 1000 ECO

p/min

○

○

○

○

○

○

○

□

□

□

□

□

□

□

Neljarattaveo esisild
Jäik esisild

–

●

●

●

–

●

●

PROACTIVi esisillavedrustus

●

○

○

○

●

○

○

−− TELEMATICS

Neljarattaveo automaatika

●

●

●

●

●

●

●

−− ISOBUSe-põhine haakeriista juhtimine CEBISe või

Optimaalne pöörderaadius

7,75

6,96

6,96

6,96

7,75

6,96

6,96

●

●

●

●

●

●

●

150 (220)

150 (220)

150 (220)

150 (220)

150 (220)

150 (220)

150 (220)

Elektrooniliste hüdrojagajate arv CIS+ varustuse puhul

–

3–6

3–6

3–6

–

3–6

3–6

Elektrooniliste hüdrojagajate arv CEBISe varustuse puhul

4–8

3–8

3–8

3–8

4–8

3–8

3–8

−− 15% suurem veojõud tänu TERRA TRACi roomikutele

●

○

239/325

p/min

koos QUADRANTi või CARGOSega

●

○

235/320

540 ECO / 1000

−− ICT (Implement Controls Tractor), kui AXIONit kasutatakse

●

○

261/355

●

S10 terminali kaudu

●

4. kategooria haakekonks

257/350

●

−− GPS PILOT ja puutekuvariga terminal S10 või S7

3. kategooria haakekonks

261/355

●

pöörlemiskiirus on 1600 p/min

7520

257/350

●

−− CEMOS traktoritele

10950

7520

283/385

●

−− Standardvarustuses neljapunktiline kabiinivedrustus

10950

7520

280/380

●

maksimaalsest mootori võimsusest, kui mootori

10500

7690

301/410

●

põlluhaldus ja haakeriista juhtimine

11250

7690

298/405

p/min

elektroonilised hüdrojagajad, CSM-i põlluotsajuhtimine ning

11250

7690

327/445

1000

kolmesõrmejuhtimine, 12" CEBISe puutekuvar,

11250

7690

323/440

Jõuvõtuvõll
Väline sisselülitamine ja hädaseiskamine

kahandavad tegevuskulusid märkimisväärselt

10500

kg

327/445

elektroonilised hüdrojagajad ja CSM-i põlluotsajuhtimine
CMOTIONi juhthoova abil toimuv ainulaadne

kg

323/440

Õlivahetusintervall

tippkiirus mootori oluliselt vähendatud pöörlemiskiirusel

920

kW/hj

käetugi ja DRIVESTICK, CISi värvikuvar A-piilaril,
−− Lihtsalt kõik: CEBISe varustusvariandil mitmefunktsioonilise

930
930
TERRA TRAC

kW/hj

Kõige laiemad tagarehvid

−− Mootori täisvõimsus on saadaval mis tahes sõidukiirusel

940

Max võimsus (ECE R 120)1

Tagasild
Tagarehvi max läbimõõt

Mugavus.

950

Nimivõimsus (ECE R 120)1

CMATICu astmevaba käigukast
REVERSHIFTi suunavahetus

CPS.

960
960
TERRA TRAC

Jõuvõtuvõlli 1⅜" ots 6, 8 või 21 soonega ja 1¾" ots 6 või
20 soonega

m

Hüdraulika
Koormustundlik ringlus
Max edastusvõimsus: standardvarustus (lisavarustus)

l/min

Kabiin
CIS+ varustus

–

●

●

●

–

●

CEBISe varustus

○

○

○

○

○

○

○

Kliimaseade

●

●

●

●

●

●

●

Kliimaautomaatika

○

○

○

○

○

○

○

Kaassõitja iste koos integreeritud jahutuskastiga

●

●

●

●

●

●

●

Andmehaldus ja juhi abistamise süsteemid
CEMOS

–

○

○

○

–

○

○

CSM-i põlluotsajuhtimine

●

○

○

○

●

○

○

ISOBUS ja ICT

○

○

○

○

○

○

○

GPS PILOTi kasutamise valmidus

○

○

○

○

○

○

○

GPS PILOTi roolimissüsteem

○

○

○

○

○

○

○

TELEMATICS

●

●

●

●

●

●

●

−− 35% suurem kontaktpind võrreldes tavatraktoriga
−− 50% väiksem surve maapinnale, et tagada maksimaalne
pinnasekaitse
−− 100% sõidumugavus isegi maanteel
−− 100% maanteekõlblik: masina välislaius 3 m ja lubatud
üldkaal 22 t
Müük, teenindus ja tugi – meie tiim
on valmis Teid aitama.
contact.claas.com

74

1

Vastab ISO TR 14396-le.

2

Võimsusandmed vastavad lubatavuse kriteeriumitele.

●		Standardvarustus						○		Lisavarustus						□		Saadaval						–		Ei ole saadaval

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 piirkondadele, kus heitgaasid on reguleeritud Tieri normiga.

●		Standardvarustus						○		Lisavarustus						□		Saadaval						–		Ei ole saadaval

AXION

960
960
TERRA TRAC

950

940

930
930
TERRA TRAC

920

Mõõtmed ja kaal
Standardvarustus
Kõrgus: tagasilla keskelt kuni kabiini katuseni (a)

mm

2427

2427

2427

2427

2427

2427

2427

Pikkus (esirippsüsteem kokku klapitud, 4. kategooria mm
tagumised alalülid) (b)

6248

5744

5744

5744

6248

5744

5744

Teljevahe (c)

mm

2950

3150

3150

3150

2950

3150

3150

Kaal

kg

16200

13000–
14000

13000–
14000

13000–
14000

16200

12500–
13500

12500–
13500

a

c
b

a

Kindlalt parem saak.

KONEKESKO
DA Estonian Machinery AS
c
b

Põrguvälja tee 3a
Pildiküla, Rae vald, 75308 Harju mk
ESTONIA
Tel. +372 74 47 617
e-mail: info@kesko.ee
claas.ee
HRC / 318019310320 KK LC 0620

