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Oleme Teid kuulda võtnud.

Nüüd võite oodata teraviljakombaini, mida sellisel kujul pole varem olnud. 
Kombaini, mille oleme põhjalikult ümber kujundanud ning mida oleme 
igakülgselt edasi arendanud, tehes tihedat koostööd põllumeeste, 
alltöövõtjate ja masinajuhtidega, kes hoolivad LEXIONist sama palju kui meie.

Nii on loodud APS SYNFLOW HYBRID – peksusüsteem, mis korraldab 
hübriidmasinate segmendis revolutsiooni, tagades 10% suurema 
läbilaskevõime koos minimaalse kütusekulu ja parima põhu kvaliteediga. Ja 
kuna üks revolutsioon viib teisteni, on optimeeritud ka kõik uue LEXIONi 
parameetrid, mis muudavad saagikoristuse edukaks. Need on tõhusus, 
täpsus, mugavus ja töökindlus. Käivitage revolutsioon nüüd ka oma põllul!

Tõeline revolutsioon algab südamest.
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LEXION 8000 ja 7000
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UUS

Tõhusus muudab edukaks. Tõhusus

Suurendage saaki.

Muljet avaldavalt võimas jõudlus 
tähendab kasumlikku tõhusust. Uue 
LEXIONi tippmudelid pakuvad oma 
maksimumvõimsust just siis, kui 
masinajuht seda tõesti vajab. Nii 
säästate aega ja kütust ning saavutate 
enneolematu efektiivsuse.

Uued lahendused, mis suurendavad 
Teie efektiivsust.

 − Maksimaalse eraldusvõimega 
APS SYNFLOW WALKERi 
peksuagregaat

 − Sirge ja kütusesäästlik materjalivoog
 − Suur, 755 mm läbimõõduga peksu-
trummel 

 − Suurem peksukorvi eraldusala koos 
väiksema mähkimisnurgaga 

 − Paralleelne peksukorvi reguleerimine 
koos ülekoormuskaitsega 

 − Terapunker, mis mahutab kuni 
18 000 l, ja tühjenduskiirus 180 l/s

 − DYNAMIC POWERi nutikas 
mootorijuhtimine

 − Ratasmasina ja TERRA TRACi 
versiooni tippkiirus 40 km/h

 − Heedrid laiusega kuni 13,8 m

Vaadake, kui palju Te 
sellest kasu saate.

APS SYNFLOW HYBRID 
suurendab läbilaskevõimet 10%.
Lk 22

Kuni 13,8 m laiused heedrid 
muudavad Teid veelgi 
tulemuslikumaks.
Lk 16

40 km/h viib Teid kiirelt kohale.
Lk 40

DYNAMIC POWER
säästab kütust kuni 10%.

Lk 36

18 000 liitrit laaditakse maha 
100 sekundiga.

Lk 30
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UUS

Täpsus muudab 
kasumlikuks.

Täpsus

Kasutage tema nutikust. 

Selleks et saaksite oma põldudelt 
veelgi suurema saagi, vajate kombaini, 
mis mõtleks täpselt kaasa ja ette. 
Uues LEXIONis töötavad taustal 
iseõppivad abisüsteemid (näiteks 
CEMOS AUTOMATIC), mis toetavad 
masinajuhti saagikoristuse igal minutil.

Uuendused, mis suurendavad Teie 
täpsust.

 − CEMOS AUTOMATIC optimeerib 
pidevalt peksuagregaati, puhastust 
ja materjalivoogu

 − CEMOS AUTO THRESHING 
reguleerib nüüd ka peksu korvi 
latti ja klappi

 − CEMOS AUTO SEPARATION 
optimeerib järeleraldust 

 − CEMOS AUTO CHOPPING 
optimeerib põhutöötlust ja kütusekulu

 − FIELD SCANNER tuvastab 
põllukultuuri serva ja tunneb ära 
sõidurajad

 − QUANTIMETER annab pidevat teavet 
saagi kohta

 − Remote Service ühendab Teie 
masinad võrku ja kiirendab teenindust

Vaadake, millise 
edumaa annab 
Teile täpsus.

Tänu CEMOS AUTOMATICule 
töötab Teie LEXION 

optimaalse võimsusega.
Lk 52

Võrgustumine on tulevik.
Lk 56

QUANTIMETER 
mõõdab saaki täpselt.

Lk 30

CEMOS AUTO CHOPPING pälvis 
2019. aastal DLG hõbemedali.

Lk 32

FIELD SCANNER jätab
 Teile vabad käed. 

Lk 58

CEMOS AUTO THRESHINGut 
saab juhtida CEBISe kaudu. 
Lk 53
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UUS

Mugavus suurendab jõudlust.

Pikendage koristusaega.

Panustades mugavusse sellisel määral, 
mida vaevalt ükski teine tootja suudaks 
ületada, muudab CLAAS töö põllul 
lihtsamaks ja vabastab Teid mõnest 
ülesandest täielikult. LEXIONi uued 
funktsioonid pakuvad igale juhile maksi-
maalset individuaalset tuge, et juht 
saaks keskenduda ja olla tulemuslik – 
hoolimata sellest, kui vara ta tööle asub 
või kui hilja ta lõpetab.

Uuendused, mis muudavad Teie töö 
mugavamaks.

 − CEBISe puuteterminal ja 
CEMOS AUTOMATICu 
liugregulaatorid

 − Uue ja vaistliku kasutajaliidesega 
CEBIS MOBILE

 − Põllukultuuri kiire vahetus vaid mõne 
lihtsa käeliigutusega

 − Suurem terapunkri vaatlusaken, mis 
võimaldab saaki kiiresti kontrollida

 − Pööratava peksukorvi lati hüdrauliline 
kohandamine

 − 105° pöördenurgaga väljalaadimistoru
 − Suur aktiivjahutusega jahutuskast

Mugavus

Vaadake, miks 
on mugavus 
saagikoristusel 
hädavajalik.

LEXIONi mugavuskabiin pakub rohkem 
ruumi ja juhtimis võimalusi.
Lk 46

CEBISe puutekuvar toimib 
sama lihtsalt nagu Teie 
nutitelefon.
Lk 50

CMOTIONi mitmefunktsioonilist 
hooba saab juhtida vaistlikult.

Lk 49

Käetoes olevad otsereguleerimise juhtseadised 
tagavad juurdepääsu kõige olulisematele 
funktsioonidele.
Lk 49

Põllukultuuri vahetus käib nüüd 
veelgi kiiremini.

 Lk 24
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Töökindlus annab meelerahu.

Võite tema peale loota.

Kui üks uuenduslik kombain kehtestab 
uued võimsuse ja jõudluse standardid, 
siis peab ta seda tegema ka 
vastupidavuses ning töökindluses. 
LEXIONi nutikas ajamilahendus on üks 
paljudest teguritest, mis tagab väikse 
hooldusvajaduse ja suure töökindluse.

Uuendused, mis tagavad 
töövalmiduse.

 − Keskmäärimissüsteem, mis varustab 
kõiki määrdepunkte, sealhulgas 
variaatoreid

 − Integreeritud ülekoormuskaitse, mis ei 
lase peksuagregaadil ummistuda

 − Automaatne seisupidur, mis hoolitseb 
suurema ohutuse eest

 − Võimsam tolmueemaldus tänu 
suurendatud ristlõikele

 − V- ja HP-kanali rihmkonveierid, millel 
on sööteketiga võrreldes kaks korda 
pikem kasutusiga

 − Söötekanalis langetatud põrandaplaat, 
mis annab suurema läbilaskevõime

Töökindlus

Tutvuge uue LEXIONi 
eelistega.

Kuivsidur võimaldab käivitada 
peaajamit vähese kulumisega.
Lk 41

Kahekäiguline sõiduajam kannab 
jõu põllule ja maanteele.
Lk 40

Söötekanali rihmkonveier tagab 
sujuvama töö ja pikema 
kasutusaja.
Lk 18

Automaatne seisupidur suurendab 
seisaku ajal ohutust.
Lk 40

Täiustatud ajamilahendus avaldab 
muljet oma suure tõhususega.

Lk 40
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EsiseadmedRevolutsioon algab siit.

Heeder kõigile põllukultuuridele.

Saagikoristus algab esiseadmest. Õige heeder tagab 
optimaalse lõike kohe alguses ning võimaldab Teie masinal 
töötada tõhusalt ja tulemuslikult. 

Olenemata sellest, kas koristate teravilja, näiteks nisu, rukist, 
otra, kaera ja tritikut, või siis rapsi, maisi, päevalille, riisi, 
sojauba, lina, uba, läätse, hirssi, heinaseemet või ristikuseemet, 
CLAASi heedrid võimaldavad kasutada Teie LEXIONi kogu 
jõudluspotentsiaali.

VARIO 

CONVIO ja CONVIO FLEX

CORIO ja CORIO CONSPEED

CERIO

MAXFLEX

SUNSPEED

SWATH UP

Valige sobiv esiseade. 
Hoolimata sellest, millises maailma paigas Te saaki 
koristate, CLAASil on iga peksuvilja jaoks sobiv heeder 
olemas.

combine-front-attachments.claas.com
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LEXION tunneb oma esiseadmed ära. 

Automaatne esiseadme tuvastamine kahandab masinajuhi 
töökoormust enne põllutöö algust märkimisväärselt ja aitab 
ühtlasi seada kombaini veel kiiremini kasutusvalmis. Selleks  
et LEXION saaks uue esiseadme jaoks kõige olulisemaid 
parameetreid automaatselt kohandada, edastab esiseadme 
moodul järgmist teavet:

 − heedri tüüp 
 − töölaius 
 − sektsioonide arv 
 − haspli asend 
 − haspli ja VARIO heedri laua parkimisasend 
 − AUTO CONTOURi töökõrguse ja hektariloenduri 
sihtväärtused 

 − töötunnid ja hooldusloendur

EsiseadmedMõtleb algusest peale kaasa.
UUS

Uuendused, mis muudavad töö lihtsamaks.
 − Tänu automaatsele esiseadme tuvastusele on 
LEXION tööks veelgi kiiremini valmis

 − Kiiresti reageeriv esiseadme pidur kaitseb peksu-
agregaati võõrkehade eest

 − Söötekanali, sissevõtuteo ja haspli jõuline 
reverseerimine muudab seisakuaja minimaalseks

 − Tsentraalne mitmikühendus säästab ühendamisel ja 
eemaldamisel aega

 − AUTO CONTOUR sobitab igat heedrit täpselt 
maastiku järgi

Esiseadme pidur ja revers tagavad ohutuse.
Esiseadme pidur pakub tõhusat kaitset võõrkehade eest. Ohu 
korral võite mitmefunktsioonilist hooba kasutades esiseadme 
kohe peatada. Ummistuse kõrvaldate sujuvalt õrna 
reverseerimisega, mis toimub suure käivitusmomendiga. 
Seejuures muutub automaatselt ka haspli pöörlemissuund. 
Reversit juhite mugavalt kabiinist.

Mitmikühendus annab ajavõidu.
Kõigi heedri hüdrauliliste ja elektrooniliste liidete keskühendus 
säästab Teie väärtuslikku aega nii kinnitamisel kui ka 
eemaldamisel. Kvaliteetne ja kulumisvaba mitmikühendus 
sobib mis tahes sarja esiseadme kinnitamiseks. Te leiate selle 
vasakult küljelt esiseadme lukustuse lähedalt. Paremal küljel 
pole vaja midagi ühendada.

Täpsus AUTO CONTOURi abil.
AUTO CONTOUR sobitab igat heedrit täpselt maastiku järgi, 
kompenseerides usaldusväärselt kõiki pinnase ebatasasusi  
nii piki- kui ka põikisuunas. Heedri all olevad anduriribad 
reageerivad maapinna kühmudele, andurid tuvastavad painde 
ja käivitavad vastava heedri silindri. Soovitud lõikekõrguse 
saate eelmäärata CEBISe kaudu. 

AUTO CONTOUR
 − võimaldab heedril töötada sujuvalt ja tagab pehme 
vedrustuse

 − vähendab juhi töökoormust laia heedri kasutamisel 
märkimis väärselt

 − on ideaalne öösel, lamandunud teravilja puhul, külgkalde 
korral ja kivisel pinnasel

 − suurendab efektiivsust ja muudab LEXIONi veelgi 
säästlikumaks
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UUS

Söötekanal

Rihmkonveierid, millel on kaks korda 
pikem kasutusaeg.

Lisavarustusena on uue LEXIONi iga söötekanal saadaval 
rihmkonveieritega, mis ühendavad tugevdatud söötelatte. 
Saate neist kasu iga minut, kui masin töötab, kuna need eriti 
vastu pidavad rihmkonveierid töötavad sujuvamalt ja vaiksemalt 
ning vajavad vähem hooldust kui tavalised kettkonveierid.

Ilma tugivaltsita söötekanal.
Uuendatud konstruktsiooniga söötekanal ei vaja keskel 
tugivaltsi. Tänu sellele on ta materjalivoos leiduvate 
võõrkehade tekitatud häiretele vähem vastuvõtlik.

Heedriautomaatikaga VARIO. 
Haspliautomaatikaga VARIO heeder võimaldab Teil haspli 
horisontaalasendi ja laua positsiooni CEBISes salvestada. 
Need väärtused leitakse automaatselt üles kohe, kui olete 
mitme funktsioonilise hoova abil heedriautomaatika aktiveerinud.

Söötekanal võtab asju nii, nagu nad tulevad.

V-kanal.
V-kanal võimaldab Teil lõikenurka kiiresti mehaaniliselt 
reguleerida, seda isegi paigaldatud esiseadme korral. 
Suunamisvaltsi kõrgust saab hõlpsalt kohandada. V-kanalile 
saab tehases paigaldada nii kett- kui ka rihmkonveierid ja 
samuti nii avatud kui ka suletud suunamisvaltsi. 

Eelised.
Lõikenurka reguleerides koristate lamandunud teravilja, 
sojauba ja rohtu kergemini ning väiksema kaoga, kuna 
saagi kuhjumise tõenäosus kahaneb.

HP-kanal.
Sõites täiskiirusel ja koos paigaldatud esiseadmega, saate 
kabiinis asuva mitmefunktsioonilise hoovaga HP-kanali 
lõikenurka astmevabalt ja hüdrauliliselt vahemikus –8° kuni 
+11° reguleerida. CEBISes võite iga nelja lõikekõrguse jaoks 
salvestada eraldi lõikenurga. 

Eelised.
Lihtne lõikenurga kohandamine erinevate olude (lamandunud 
teravili), peksuviljade (sojauba, rohi) ja maastikutingimuste 
(nõlvad, künklik maastik) järgi.

Standardkanal.
Manuaalse pingutussüsteemiga standardkanal on saadaval nii 
kett- kui ka rihmkonveieritega ja nii avatud kui ka suletud 
suunamisvaltsiga. Suunamisvaltsi kõrguse lihtsustatud 
reguleerimine võimaldab kiiresti üle minna maisilt 
väikseteralistele kultuuridele.

Eelised.
Universaalselt kasutatav kõigil kuni 12,30 m töölaiusega 
heedritel ja kuni 12-realistel maisikoguritel.

Uuendused, mis muudavad sööte tugevaks.
 − V- ja HP-kanali rihmkonveierid on vastupidavamad 
ning vajavad vähem hooldust kui ketid

 − Rihmkonveierid tagavad stabiilsuse ja töökindluse 
 − Suurendatud ristlõikega tolmueemaldus tagab veelgi 
parema puhastusjõudluse 

 − Söötekanalil olev lisaventilaator ei lase tolmul koguneda 
 − Söötevaltsi kõrgust saab HP-kanalis reguleerida 
ilma tööriistadeta

 − Langetatud põrandaplaat annab veel 
suurema läbilaskevõime
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MaterjalivoogRevolutsioon on see, 
kui tippjõudlusest saab uus normaalsus.

Revolutsiooniline tänu Teie abile.

Söötekanal, APS SYNFLOW’ peksuagregaat, 
ROTO PLUSi järeleraldus ja põhutöötlus – on palju 
parameetreid, mida saab materjalivoo kiirendamiseks 
teoreetiliselt parandada. Ja ka praktiliselt. Tehes tihedat 
koostööd oma klientidega, oleme kõik LEXIONi 
süsteemid algusest peale läbi mõelnud. Peale selle 
oleme juhtidele andnud abisüsteemid, et nad saaksid 
masinat kasutada pidevalt tema jõudluspiiril.

Materjalivoo kiirendus kiirusele 
20 m/s tagab tohutu läbilaskevõime. 
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APS SYNFLOW HYBRID

UUS

Sirgjooneline materjalivoog säästab kütust.

APS SYNFLOW HYBRIDi peksuagregaadi 450 mm kiirendus-
trummel alustab äärmiselt tõhusat viljapeksu, tänu millele võite 
saavutada tohutu läbilaskevõime. Ta kiirendab materjalivoogu 
ühtlaselt kuni kiiruseni 20 m/s. Seejuures tekitab ta suure 
tsentrifugaaljõu, mis tagab maksimaalse eraldusvõime 
kõigil korvialadel.

Suur trumli läbimõõt ja väike mähkimisnurk tagavad eriti lameda 
ülemineku nii peksu- ja söötetrumlite kui ka rootorite vahel. 
Tänu sellele kulgeb materjalivoog läbi kombaini sirgjoones ja 
kütusesäästlikult. Peale selle ei toimu kiiruses või voolusuunas 
tarbetuid muutusi. See kaitseb põhku ja säästab kütust.

Uus süda kannab nime APS SYNFLOW HYBRID.

Mida sirgem on 
materjali voog, 
seda tõhusam 
on saagikoristus.

1. Maksimaalne eraldusvõime.
Materjalivoo sujuv kiirendus kuni 
kiiruseni 20 m/s kõigil korvialadel.

2. 755 mm peksutrummel.
Optimaalse materjalivoo tagamiseks 
on peksutrumlit suurendatud 26%. 

3. 600 mm söötetrummel.
Edastab materjali rootoritele 
ummistus vabalt.

4. Pööratav peksukorvi latt.
Selle saab kiireks põllukultuuri 
vahetamiseks CEBISe kaudu kabiinist 
hüdrauliliselt sisse lülitada.

5. Hüdrauliline peksukorvi klapp. 
Saagikoristusolude muutumise korral 
saate selle kabiinist hüdrauliliselt või 
väljast käsitsi sisse lülitada. 

6. MULTICROP.
Lühike üleminekuaeg ja erinevad 
kombineerimisvõimalused muudavad 
põllukultuuride vahetamise lihtsamaks.

7. Sünkroonitud reguleerimine.
Eelkorvi ja peksukorvi reguleeritakse 
paralleelselt. Trumlite pöörlemiskiiruse 
muutused on sünkroonitud.
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PeksuagregaatAPS SYNFLOW saab hakkama iga 
teravilja peksuga.

Kiiruse sünkroonne kohandamine.
Peksutrumli pöörlemiskiirust saab hõlpsalt sobitada kõigi 
olude ja põllukultuuridega. Te võite seda pöörlemiskiirust 
ROTO PLUSist sõltumatult CEBISes vahemikus 330 kuni 
930 p/min astmevabalt reguleerida. Kiirendustrumli, peksu-
trumli ja söötetrumli pöörlemiskiirused muutuvad sünkroonselt.

Peksuagregaadi täiuslik sobitamine.
Selleks et saaksite LEXIONi viia optimaalsesse vastavusse 
enda ettevõtte ja eelistatavate põllukultuuridega, on saadaval 
kuus peksuagregaadi varianti ning kolm 
ümberehituskomplekti. Sellest valikust leiate ideaalse 
peksuagregaadi riisi, maisi, oa ning suure ja väikse 
saagikusega teravilja jaoks.

Vahetage korvi segmente kiiresti.
Üleminekuaeg ühelt põllukultuurilt teisele muutub 
järjest lühemaks. Vahetuse korral jäävad peksukorvi 
põhikomponendid masinasse. Eelkorvi segmente saate 
kivitasku kaudu lihtsalt ja kiiresti vahetada, kui tõmbate 
selle peksukorvi segmendi küljele välja. Arvukad 
kombineerimisvalikud annavad LEXIONile ainulaadse 
MULTICROPi võimekuse.

Peksukorvi paralleelne reguleerimine.
Peksukorvi asendit saate CEBISes reguleerida hüdrauliliselt ja 
astmevabalt. Seejuures kohandatakse eelkorvi, peksukorvi ja 
eralduskorvi paralleelselt ning sünkroonselt. See annab Teile 
kindluse, et materjalivoog on pidevalt ühtlane ja kaitseb 
põhku. Integreeritud ülekoormuskaitse väldib ummistusi ja 
kaitseb peksuagregaati kahjustuste eest.

Hüdrauliliselt pööratav peksukorvi latt.
Puhta peksu tagamiseks saate kõigi koristusolude korral 
(näiteks ka keerulisema terade ivamise või koorimise korral) 
peksukorvi lati CEBISe kaudu hüdrauliliselt sisse pöörata. 
Nii nagu peksukorvi klapi hüdrauliline aktiveerimine, nii on 
ka see mugavusfunktsioon CEMOS AUTO THRESHINGu 
süsteemi integreeritud.

UUS

Muutke läbilaskevõime 10% suuremaks.

Oleme uut LEXIONi peksusüsteemi uuendanud nullist alates. 
Tangentsiaalse APS SYNFLOW’ peksuagregaadi ja aksiaalse 
ROTO PLUSi järeleralduse kombinatsioon muudab 
APS SYNFLOW HYBRIDi peksuagregaadi oma klassi 
suunanäitajaks. Järgmisel saagikoristusel võite oodata 
10% suuremat läbilaskevõimet koos minimaalse kütusekulu 
ja parima põhu kvaliteediga.

Eelkorvi klapi ja peksukorvi klapi mugav aktiveerimine.
Selleks et põllukultuuri vahetusele kiiresti reageerida või 
peksu- ja eraldusala hõõrdeteed paindlikult kohandada, saab 
juht eelkorvi klapi ja peksukorvi klapi väljastpoolt käsitsi 
aktiveerida. Peksukorvi klapp on saadaval ka lisavarustusse 
kuuluva hüdraulilise reguleerimisega. Seda saab mugavalt 
kabiinist juhtida ja see on CEMOS AUTO THRESHINGu 
lahendusse integreeritud.

Põllukultuuri vahetus 
60 sekundiga.

1 Eelkorvi klapid

2 Peksukorvi klapp

3 Pööratav peksukorvi latt
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ROTO PLUSROTO PLUS tagab maksimaalse võimaliku saagi.

Iga viljatera loeb.

Ekstsentrilise paigalduse ja suure jõudlusega ROTO PLUSi 
rootorid tekitavad ülisuure tsentrifugaaljõu, et eraldada 
järelejäänud terad põhust. Rootorid, mille mõlema läbimõõt 
on 445 mm ja pikkus 4200 mm, tagavad tohutu eraldusala.

Mööda eraldi tagastusalust jõuab teravilja, põhu ja aganate 
segu kõigepealt ettevalmistuspõrandale, enne kui see segu 
liigub üle ventileeritud astmete sõelakasti. Nii väheneb 
märkimisväärselt sõelakasti koormus. 

Uuendused, mis optimeerivad järeleraldust.
 − 57% suurem söötetrummel suunab materjali 
ummistusvabalt rootoriteni

 − Kuni neli hüdraulilist rootoriklappi on paigaldatud 
tehases ja juba ette valmistatud kaldest olenevaks 
rootoriklapi juhtimiseks

 − Varbkonstruktsiooniga rootorikorvid on 
isepuhastuvad ja kulumiskindlad

 − Kõik see kokku suurendab eraldusvõimet isegi 
rasketes saagikoristusoludes 

1 Ummistusvaba söötmine

2 Hüdraulilised rootoriklapid

3 Rootorvariaator standardvarustuses

4 Isepuhastuvad varbkonstruktsiooniga 
rootorikorvid 

Tugev 4D-puhastus.
Puhastusvõime püsib stabiilne isegi künklikul maastikul. 
4D-süsteem reguleerib rootoriklappide asendit automaatselt 
ja pakub taustal juhile tuge.

Hüdrauliline rootoriklapi reguleerimine.
CEBISes saate järeleralduse ala astmevabalt kohandada. 
Hüdraulilised rootoriklapid sulgevad masina sõidu ajal kuni 
neli rootori segmenti.
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Ettevalmistuspõrand vähendab ülemise sõela koormust.
Terade eelsorteerimine (all) ning aganate ja lühikeste kõrte 
eelsorteerimine (üleval) toimub ettevalmistuspõrandal. Sellest 
tulenev ülemise sõela koormuse vähenemine suurendab 
puhastusvõimet. Eraldi plastelemente saab puhastamiseks 
hõlpsalt kivitasku kaudu ettepoole välja tõmmata.

Tagastatav materjal voolab ühtlaselt peksuagregaati.
Tagastatav materjal juhitakse kiirendustrumlile, jaotatakse laiali 
ja suunatakse ühtlaselt peksutrumlile. Kiirusel 15 l/s vastab 
tagastuse söötejõudlus täiuslikult uue LEXIONi suurenenud 
läbilaskevõimele.

Tagastusmahtu mõõdetakse elektrooniliselt.
Tagastuselevaatoril olev fotoelement mõõdab kogu materjali 
mahtu ja vähendab juhi töökoormust, kuvades tagastatava 
materjali kogust CEBISes. Kabiin võimaldab juhil vaadata otse 
oma istmelt valgustatud tagastust ja teha selle põhjal järeldusi 
kõige paremini toimivate masina sätete kohta.

PuhastusPuhas vili on puhas raha.

JET STREAM puhastab intensiivsemalt.

Puhastussüsteem JET STREAM kasutab kaheastmelist 
suruõhuventilatsiooni, mis tagab intensiivse eelpuhastuse.

 − Erakordne puhtus, mille eest hoolitseb ülivõimas 
puhastussüsteem

 − Suur jõudlus väikses ruumis ja sõela väike koormus

Peale suuremate sõelapindade ja suurema terateo on tava-
puhastusega võrreldes kolm peamist erinevust.

 − Esimene aste on 56% kõrgem
 − Pikk õhuvoo rahustamise kanal, kus kasutatakse 
ülespoole suunatud õhuvoogu

 − Täiendav turbiinventilaatori üksus

3D-puhastus toimib nõlval. 
Tänu ülemise sõela aktiivsele põikjuhtimisele tasakaalustab 
3D-puhastus dünaamiliselt kuni 20% külgkalde. Materjal 
jaotatakse sõeltele ühtlaselt ja puhastusvõime on absoluutselt 
stabiilne. See hooldusvaba süsteem moodustab koos 
AUTO CONTOURiga ideaalse nõlvapaketi.

GRAINMETER analüüsib tagastust.
Kasutades kaht alumise sõela lõpus olevat andurit, registreerib 
GRAINMETER tagastuses olevad terad. Tagastusmahu 
mõõtmine fotoelemendi abil võimaldab arvutada, milline on 
terade osakaal tagastatavas kogumahus. Tundlikkust 
reguleerite CEBISes. Ühtlasi saate seal mugavalt andmeid 
vaadata ja vajaduse korral kombaini sätteid optimeerida.

Vaadake, kui tõhusalt JET STREAM 
teravilja puhastab.

Täisautomaatne 3D-puhastussüsteem ühendab 
hüdraulika ja mehaanika ning ei vaja seega ühtegi 
elektroonilist andurit.
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Terade kogumine

Kuni 18 000 l vilja terapunkris.

Kuni 18 000 l mahuga terapunker vastab LEXIONi suurenenud 
läbilaskevõimele. Käetoel olevad nupud kontrollivad terapunkri 
automaatset avamist ja sulgemist. Lisaastmed ja käsipuud 
muudavad juurdepääsu veelgi ohutumaks.

Terapunkri tühjendamine kiirusega kuni 180 l/s.
Kiirusel 180 l/s tühjendate LEXIONi suure terapunkri rekord-
ajaga. Tühjendustempot saate vähendada kiiruselt 180 l/s 
kiirusele 90 l/s. Vajaduse korral võite protsessi kohe peatada 
või teod järk-järgult välja lülitada, et terapunkri väljalaadimistoru 
tühjeneks täielikult.

 − Veokite usaldusväärne täitmine 
 − Ümberlaadimisel ei teki kadusid

Täpne saagikuse mõõtmine.
Uus mõõtepõhimõte, mida QUANTIMETER kasutab, ei nõua 
kalibreerimiseks enam hektoliitri kaalu. See lahendus määrab 
saagikuse kiiresti ja täpselt, kasutades viljaelevaatori 
väljutuskohas asuvat integreeritud mõõteelemendiga 
deflektorplaati. Seda süsteemi saab kalibreerida kabiinist.

Viljaelevaator kiirusega 80 l/s. 
Pidades silmas suurt läbilaskevõimet, on viljaelevaatori 
edastus võimet suurendatud kiiruseni 80 l/s. Integreeritud 
niiskus mõõtur võtab proovid otse elevaatorist ja tagastab 
need pärast mõõtmist.

Kiire saagikontroll.
Saagi käsitsi kontrollimiseks mõeldud ava asub kabiini 
sissepääsu piirkonnas. Isegi siis, kui terapunkri tase on madal, 
on seal piisavalt saaki, et võiksite esimesed proovid võtta 
kohe, kui viljapeksuga alustate.

Koguge teravilja kiiresti ja 
ohutult.

1 Viljaelevaator

2 GRAIN QUALITY 
CAMERA

3 Saagikuse mõõtmine 
QUANTIMETERiga

4 Niiskuse mõõtmine

QUANTIMETERi uue mõõtepõhimõtte 
lihtne selgitus. Nii tühjendate terapunkri rekord ajaga.

Terapunkri väljalaadimistoru, mille pöördenurk on 105°.
Selleks et näeksite terapunkri väljalaadimistoru paremini, on 
pöördenurk senise 101° asemel 105°. Pikkuse saate valida 
esiseadme laiuse järgi. Läbimõõt oleneb soovitud 
tühjenduskiirusest: 180 l/s kiiruse jaoks 420 mm või 
80–130 l/s kiiruse jaoks 330 mm.

Terapunkri väljalaadimistoru 7XL.
Terapunkri väljalaadimistoru 7XL võimaldab maapinda kaitsta, 
kasutades töös CTF-põhimõtet (Controlled Traffic Farming). 
Veok saab ümberlaadimise ajal sõita 12 m kaugusel, liikudes 
rajal, mida mööda liikus kombain eelmise ülesõidu ajal.

Täpne GRAIN QUALITY CAMERA.
GRAIN QUALITY CAMERA pakub materjalivoost reaalajas 
pilte. See tarkvara tuvastab prahi ja purustatud terad. Nii saate 
CEBISe kaudu vilja kvaliteeti ja puhtust igal ajal kontrollida ning 
digitaalselt hinnata.
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Väljastussuuna automaatreguleerimine. 
Te võite LEXIONi varustada kahe anduriga, mis kohandavad 
hekseldatud materjali väljaviskesuunda automaatselt 
maastiku olude järgi. Andurid on paigaldatud masina taga 
asuvatele valgustiraamidele ning nad hoolitsevad selle eest, 
et radiaallaotur ja deflektoriga laotur jaotaksid hekseldatud 
materjali nõlvadel või külgtuule korral ühtlaselt. Selle süsteemi 
tundlikkuse määrate CEBISes. 

Suunatud aganalaotus.
Vaalutamise ajal pöörab aganalaotur automaatselt väljapoole. 
Pikkade kõrte vaal ning aganate ja purustatud põhu segu 
paigutatakse eraldi. Seevastu põhu laotamisel suunab agana-
ventilaator sõelakastist väljuva materjali otse radiaallaoturisse, 
et jaotada hekseldatud põhk ja sõelakastist väljuv materjal 
kogu töölaiusele.

Vastunuga ja pööratav põhjaelement 
SPECIAL CUTi hekseldis.

Radiaallaotur, mis laotab põhku tõhusalt ja 
minimaalse jõupingutusega.

Parim hekselduskvaliteet.

Kasutage hekselduskvaliteedi parandamiseks 
CEMOS AUTO CHOPPINGut. See suurepärane süsteem, mis 
pälvis 2019. aastal DLG hõbemedali, mõõdab pidevalt põhu 
niiskusesisaldust ja põhu kogust ning kohandab põhuhekseldis 
vastunoa ja hõõrdeplaadi asendit automaatselt põhu hetkeolukorra 
järgi. Nii võite vähendada diislikütuse kulu kuni 10%.

Kolm põhuhekseldi ajamit.
Lisaks kahele põhuhekseldi ajamile, mille puhul hekseldi 
pöörlemiskiirust reguleeritakse käsitsi, on saadaval ka 
hüdrauliline pöörlemiskiiruse reguleerimine, mida saate 
mugavalt kasutada juhiistmelt. See võimalus on kasulik, kui 
peate põllukultuure sageli vahetama. Vaalutamisel säästab 
neutraalasend kütust ja vähendab kulumist.

Täpne radiaallaotur.
CLAASi radiaallaotur on täpse põhulaotuse sünonüüm – 
seda isegi suure põhukoguse, tugeva külgtuule või kaldega 
maastiku korral. Kaks vastassuunas pöörlevat viskerootorit 
töötavad kindlal pöörlemiskiirusel. See laotur võtab nii 
hekseldatud materjali kui ka aganad otse puhastussüsteemist, 
kiirendab neid veelgi ja jaotab kogu töölaiuses ühtlaselt. 

Agana- ja põhulaotusTema põhutöötlus on suurepärane.

Tehnoloogia, mis muudab Teie põhutöötluse 
tõhusaks.

 − SPECIAL CUT, millel on 108 nuga
 − Vastunoa hüdrauliline või mehaaniline 
reguleerimine kolme asendisse

 − Vaalutamisele ümberlülitumine kabiinist
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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.

Meid ajendab parimate komponentide koostoime.

Mootori täisvõimsus üksnes siis, kui see on vajalik. Ajamid, 
mis on sobitatud masina kasutusviisiga. Kütust säästev 
tehnika, mis tasub ennast kiiresti ära.

CLAAS POWER SYSTEMSIga uuendus vajab jõudu.
CLAAS POWER SYSTEMS.
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Jõud ja mõistus.
DYNAMIC POWER kasutab koormuse põhjal mitmesuguseid 
võimsuskõveraid. Võimsuse kohandamist käivitavaks 
parameetriks on võimsusvajaduse muutumisest tulenev 
mootori pöörlemiskiiruse vähenemine või suurenemine. 

Rohkem nutikust mootorisse.

DYNAMIC POWER sobitab Teie LEXIONi mootori võimsust 
automaatselt tööolude järgi. Nii töötate osalise koormuse korral 
alati kõige tõhusama võimsuskõveraga ja säästate kütust, 
näiteks vaalu laotamisel kuni 10%. Täiskoormusel töötades, 
näiteks terapunkri tühjendamisel ja sisse lülitatud põhuhekseldi 
puhul, säilib automaatselt mootori maksimaalne võimsus.

Väiksem pöörlemiskiirus maanteel.
Maanteel piisab LEXIONile juba kiirusest 1600 p/min. Selle 
tehnoloogiaga säästate märkimisväärselt rohkem kütust ja 
seejuures on sõidumugavus tänu vähendatud müratasemele 
palju parem.

DYNAMIC POWERDYNAMIC POWER kannab hobujõud  
arukalt maapinnale.

Uuendused, millega säästate kütust.
 − DYNAMIC POWER reguleerib mootori võimsust 
konkreetse hetke võimsusvajaduse järgi

 − Kütust kulub kuni 10% vähem
 − Mootori pöörlemiskiirus vähendatakse maanteesõidu 
ajal kiirusele 1600 p/min

 − See langetab märkimisväärselt mürataset ja 
kahandab diislikütuse kulu

DYNAMIC POWER

MAN D42, 581 kW / 790 hj.
 − Kuuesilindriline ridamootor töömahuga 16,2 l
 − Mootori vähendatud nimipöörded: 1800 p/min
 − Stage V heitgaasinorm, mis tagatakse EGR-, DOC-/DPF-  
ja SCR-tehnoloogiaga

Mercedes-Benz OM 473, 480 kW / 653 hj.
 − Kuuesilindriline ridamootor töömahuga 15,6 l
 − Mootori vähendatud nimipöörded: 1800 p/min
 − Stage V heitgaasinorm, mis tagatakse SCR- ja EGR-
tehnoloogiaga
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Nutikus säästab diislikütust.

Tuginedes kombainide puhul ainulaadsele 
muutuva võimsusega ventilaatori ajamile, reguleerib 
DYNAMIC COOLING enda kiirust ise ja ennekõike 
vajadust mööda. 

DYNAMIC COOLING saab mis tahes välistemperatuuri puhul 
hõlpsalt hakkama. Peale selle, et süsteem pakub usaldusväärset 
jahutust, rakendab ta ka kardinaefektiga õhuvoolu, et 
vähendada tolmu tõusu. Dünaamiline jahutus nõuab 20 kW 
väiksemat mootori võimsust, aidates sel moel kütust säästa.

DYNAMIC COOLING on ainulaadne.
 − Jahutab tänu muutuvale ventilaatori ajamile 
vajadust mööda

 − Tagab kindla ja usaldusväärse jahutuse
 − Kasutab ventilaatori täielikku pöörlemiskiirust ainult 
täiskoormusel

 − Minimeerib tolmu tõusmise
 − Vähendab jahuti ja mootoriruumi määrdumist
 − Kui terapunkri väljalaadimistoru on välja klapitud, siis 
suurendab automaatselt pöörlemiskiirust ja puhub 
tolmu mootoriruumist välja

 − Pikendab õhufiltri hooldusintervalli

DYNAMIC COOLINGDYNAMIC COOLING jahutab arukalt. 

Jahutus ja puhastus ühes lahenduses.
Ülaosas vertikaalselt sisse tõmmatud värske õhk läbib 
pöörleva sõela (läbimõõt 1,60 m). Seejärel suunatakse õhk 
läbi mootoriruumi ja üle külgmiste jahutusribide. Niisugune 
ideaalne õhuvool ei lase tolmul peaaegu üldse tõusta ja 
toimib seega pideva puhastussüsteemina. 

Suur jahutusmoodul tagab piisava jahutusreservi.
1 Vesijahuti
2 Õlijahuti
3 Vahejahuti
4 Kondensaator
5 Kütusejahuti
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Diferentsiaalilukk annab parema veojõu.
Tänu elektrohüdrauliliselt juhitavale diferentsiaalilukule, mis 
aktiveeritakse lihtsalt juhtpaneelil asuva nupuga, saate edukalt 
hakkama ka ekstreemsetes oludes. LEXIONi suur veo- ja 
tõmbe jõud püsivad ka nõlval ning märjal pinnal. Diferentsiaali-
luku saate aktiveerida ka koormuse all.

Automaatfunktsioon lisab mugavust. 
Diferentsiaaliluku automaatse sisse- ja väljalülitamise 
funktsioon muudab LEXIONiga töötamise eriti mugavaks 
ning ohutuks.
− Automaatne sisselülitamine juhul, kui sõidukiirus on väiksem 

kui 10 km/h, pöördenurk alla 15° või toimub libisemine
 − Automaatne väljalülitamine juhul, kui sõidukiirus on üle 
10 km/h, pöördenurk üle 15° või toimub pidurdamine

40 Kõigi ratasmasinate ja TERRA TRACi mudelite 
tippkiirus on 40 km/h.

Hüdrostaatiline sõiduajam kiirusega kuni 
40 km/h.

Kõigil LEXIONi mudelitel on kahekäiguline hüdrostaatiline 
sõidu ajam, mida saate hõlpsalt lülitada käetoel olevate 
nuppudega. Hüdrostaatilise mootori suur tõhusus säästab 
energiat, mis jääb ülejäänud masinale kättesaadavaks. Nii 
ratasmasinate kui ka TERRA TRACi mudelite sõidukiirus 
on kuni 40 km/h.

Automaatne seisupidur hoolitseb ohutuse eest.
Kui sõidate rohkem kui üks sekund kiirusega alla 1 km/h, 
lülitate käigu sisse, lülitate mootori välja või tõusete istmelt, siis 
aktiveerib LEXION seisupiduri automaatselt. See suurendab 
sõidumugavust sagedaste peatuste korral ja lisab ohutust 
kabiinist lahkumisel. Pidur vabastatakse uuesti niipea, kui Te 
sõiduhoova aktiveerite.

Sõiduajam ja ajamilahendusNutikas ajamilahendus, mis tasub end ära.

Ajamilahendus hõlmab järgmist:
 − hüdrauliliselt käivitatav kuivsidur 
 − hüdrauliliselt pingutatud pearihmad
 − standardsed rihmapingutid
 − kuni kaks rihma ja kaks ketti vähem 
 − täiustatud jõuülekanne
 − väiksemad hoolduskulud 

UUS

Rehvid, mis kaitsevad hästi maapinda.
Rehvid, mille läbimõõt on esisillal kuni 2,15 m ja tagasillal 
1,71 m, võimaldavad Teil sõita pinnast säästes. Need rehvid 
on välja töötatud nimekate tootjate ühise intensiivse 
jõupingutusega ning kohandatud suurenenud töökaalu jaoks, 
mille põhjustavad uue LEXIONi suurem terapunkri maht ja 
laiemad esiseadmed. Tänu märkimisväärselt suuremale 
kontaktpinnale tagavad need rehvid tugevama veojõu ning 
väiksema libisemise ja kütusekulu.

Automaatika, mis optimeerib rehvirõhku.
Kasutades tagasillal asuvat rehvirõhu reguleerimise süsteemi, 
kohandab LEXION rehvirõhku maanteel või põllul valitsevate 
olude järgi automaatselt. Vajalikud väärtused peate CEBISes 
määrama ainult üks kord. 
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TERRA TRACMaapind on Teie suurim vara.

Kolmanda põlvkonna roomikud.

Maa on põllumajandustootmise alus, mida on võimatu juurde 
luua. Selleks et saaksite olemasolevalt pinnalt üha suuremat 
saaki, vajate võimsamaid masinaid, mis tänu TERRA TRACile 
on pinnase vastu eriti õrnad.

TERRA TRACi roomikute kolmas põlvkond avaldab muljet 
sõidu rataste suure läbimõõdu, hüdropneumaatilise vedrustuse, 
parema roomikupingutuse ja automaatloodimisega, mis 
toimub kiirusel üle 2 km/h. TERRA TRACi süsteem kasvatab 
veojõudu väga suuresti ning ei jäta endast märjal ja pehmel 
pinnasel või külgkallakul töötades maha peaaegu mingeid 
jälgi. See muudab veoki töö märkimisväärselt lihtsamaks.

TERRA TRAC maanteel.
 − Võimalik tippkiirus 40 km/h
 − Täielikult sobiv maanteesõiduks kiirusel 20, 25, 30 ja 40 km/h
 − Hea sõiduohutus ja suunastabiilsus
 − Suurem sõidumugavus võrreldes ratasmasinaga 

TERRA TRAC põllul.
 − Maapinnale avaldatav surve kuni 66% väiksem kui ratas-
masina puhul

 − Parem veojõud maisi puhul, märgades oludes ja nõlval
 − Vähem libisemist ja suurem stabiilsus külgkaldel
 − Väiksem sõidutakistus ja kütusekulu

TERRA TRAC riisikoristuse puhul.
 − Spetsiaalne, 890 mm laiune riisiroomik
 − Roomikuribide suurem vahekaugus, mis 
tagab isepuhastumise 

 − Suur veojõud ja kandevõime
 − Märjal põllul töötades ei vaju sisse 

TERRA TRAC iga vajaduse jaoks.

TERRA TRAC, 735 mm

TERRA TRAC, 635 mm

TERRA TRAC, 890 mm

TERRA TRAC, 890 mm, 
kodarstruktuuriga

TERRA TRAC, 890 mm, 
riisikoristuseks

UUS

LEXION 8000 TERRA TRAC LEXION 7000 TERRA TRAC



44 45

Rohkem tuge juhile.

Tänu iseõppivatele juhi abistamise süsteemidele, 
nagu CEMOS AUTOMATIC ja põhjalikult laiendatud 
funktsionaalsusega CEMOS AUTO THRESHING, 
töötab uus LEXION tõhusamalt kui ükski 
teraviljakombain varem – hoolimata sellest, kas 
saadate ta põllule varahommikul või hilisõhtul. Selleks 
et masinajuht oleks kogu tööaja võimalikult tulemuslik, 
keskendunud ja lõdvestunud, on uues kabiinis loodud 
kõik tingimused mugavuse tagamiseks. Arukas 
juhtimislahendus toetab juhti iga tööülesande täitmisel.

KabiinJõudlus eeldab mugavust.
UUS
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MugavuskabiinAnname juhile selle, mida ta vajab.

Kasutage kõiki uue LEXIONi mugavusi.

Veel rohkem õlaruumi kabiinis, uus CEBISe puuteterminal ja 
käetugi, kuhu on integreeritud lülitid kõige olulisemate funktsioonide 
otse reguleerimiseks, – need on vaid mõned paljudest uuendustest, 
millega LEXION teeb saagikoristuse lihtsamaks.

Teeb ööst päeva. 
Leedvalgustite pakett valgustab korralikult kogu tööala  
ja masina tähtsaid osi.

 − Kõrrepõllu valgustus
 − Kaug- ja lähituled 
 − Ääretuled
 − Suunatuled
 − Esiala valgustus
 − Esiseadme valgustus 
 − Sidefinder
 − Terapunkri väljalaadimistoru
 − Tagatuled
 − Külgklapid
 − Tagastus, sõelakast, terapunker
 − Juhtsild
 − Mootoriruum
 − Tööriistakast
 − Trepivalgustus
 − Paagi täiteava valgustus 

Kabiinivarustus. 
1 UUS: reguleeritav, kitsam roolisammas 
2 UUS: puutefunktsiooniga CEBIS 
3 UUS: rohkem liideseid ja ühendusvõimalusi
4 CMOTIONi mitmefunktsiooniline hoob 
5 UUS: käetugi, mis võimaldab kõige olulisemaid 

funktsioone otse reguleerida
6 Kohandatav juhi mugavusiste  
7 Mugav kaassõitja iste 

 
 

UUS

8 UUS: aktiivjahutusega jahutuskast 
9 Tugev kabiinivalgustus
10 A/C MATICu kliimaautomaatika
11 Ees ja külgedel päikeserulood
12 UUS: külgklaaside pühkimise ja puhastamise süsteem
13 CEBISe printer
14 Suur terapunkri vaatlusaken 
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JuhtimislahendusUsaldage oma vaistu. 

Seitse lülitit otsereguleerimiseks.
Juht saab kõige olulisemaid funktsioone otse reguleerida 
lülitite abil, mis on tähistatud enesestmõistetavate 
sümbolitega. Samal ajal avaneb CEBISes suur dialoogiaken, 
mis kuvab tehtud muudatusi.
1 Peksutrumli pöörlemiskiirus
2 Peksukorvi kaugus
3 Ventilaatori pöörlemiskiirus
4 Ülemise sõela ava
5 Alumise sõela ava 
6 Rootori pöörlemiskiirus
7 Rootoriklapid

Kolmteist funktsiooni käeulatuses.
CMOTIONi mitmefunktsiooniline hoob on spetsiaalselt välja 
töötatud parema käe ergonoomika jaoks. 
Kolmesõrmelahendus võimaldab vaistlikult kasutada mitut 
juhtseadist, ilma et peaksite käe asendit muutma. 
1 Sõidukiirus/sõidusuund 
2 Esiseade: lõikekõrgus / maapinnale avaldatav surve 
3 Esiseade: lõikekõrguse eelvalik 
4 Esiseade: manuaalne tõstmine ja langetamine 
5 Haspli häälestamine heedri järgi
6 Esiseade: peatamine 
7 Lemmikute valik üles 
8 Lemmikute valik alla 
9 Lemmikute halduse avamine 
10 Roolimissüsteemi aktiveerimine 
11 Terapunkri tühjendamine sees/väljas 
12 Terapunkri väljalaadimistoru pööramine välja/sisse 
13 Menüüst olenev klahvlüliti / väärtuste muutmine 

lemmikute halduses

Kindel juhtimine kolmel moel.

Juht saab olenevalt enda eelistusest reguleerida LEXIONi 
sätteid kolmel moel. Juhtimine on vaistlik ja ei nõua 
eelteadmisi. Tänu sellele õpib isegi uus juht lühikese aja 
jooksul masina potentsiaali täielikult ära kasutama.

Mitmefunktsiooniline 
hoob on CMOTIONist 

kompaktsem valik. 

1 CEBISe puutefunktsiooniga
2 CEBISe pöörd-surulülitiga
3 Lülitite kaudu toimuva otsereguleerimisega 

Vaadake, kuivõrd lihtne on uut 
LEXIONit juhtida.
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JuhtimislahendusKa hea saab muutuda veel paremaks. 

CEBIS pakub viivitamatut abi.

CEBISes talletatud meetmete kogum, mis tugineb lugematute 
LEXIONi juhtide kogemustele, sisaldab paljude probleemide 
lahendusi. Need meetmed võtavad arvesse ja seavad 
tähtsuse järjekorda kõik parameetrid, mis võiksid probleemi 
lahendamisele kaasa aidata. Sel moel kujutavad nad endast 
ulatuslikku abi, mis võimaldab masinas võimsust optimaalselt 
ära kasutada. 

CEBIS lihtsustab menüüd.
Algaja, tavaline või asjatundja: juht määrab enda kasutajatüübi 
ja CEBIS kohandab menüü sügavust juhi kogemuste järgi. 
Tänu sellele ei ole uus juht keeruliste menüüdega üle koormatud.

CEMOS AUTOMATIC abistab juhti.
CEMOS AUTOMATICu juhi abistamise süsteemi kasutate 
mugavalt CEBISe puutekuvari kaudu. Lihtsa liugregulaatoriga 
ütlete süsteemile, millist optimeerimisstrateegiat Te soovite 
kasutada. Töökoormust vähendab veelgi CEMOSe ja  
GRAIN QUALITY CAMERA kombinatsioon, mis tuvastab ja 
reguleerib vilja ning peksu kvaliteeti ja puhtust automaatselt. 

UUS

CEBIS hoiab Teid täpselt kursis.
1 Masinakujutis, mis tagab kiire juurdepääsu
2 Sõidukiirus
3 Tagastusmaht, terade osakaal tagastuses, kadu  

sõelast ja rootorist, prahi ja purustatud terade osakaal
4 Mootori koormus
5 Sõiduki teave 
6 Lemmiksätete haldus    

 
 
 

7 Tootlikkuse andmed
8 Vabalt konfigureeritav kuvamisala
9 Esiseadme juhtimine AUTO CONTOURiga
10 Peamenüü
11 Töömenüü
12 Lemmiktaimed (vabalt konfigureeritav kolmele 

põllukultuurile) 
13 Lülitumine masinakujutise ja kaamerapildi vahel

Jõudluse optimeerimine CEBISes.

Nutikas juhtimine CEMOS AUTOMATICuga.

Uuendused, mis muudavad CEBISe veel 
mugavamaks. 

 − CEBISe puutefunktsioon ja käetoel toimuv 
otsereguleerimine on ühendatud

 − Otsereguleerimise kasutamisel avaneb  
CEBISes dialoogi aken

 − Kõigile funktsioonidele pääseb otse ligi ka CEBISe 
kaudu

 − Kõiki parameetreid saab CEBISes hõlpsalt muuta ring- 
ja liugregulaatoritega

 − Numbriklahvistik aitab juhil sisestada täpseid sihtväärtusi
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CEMOS AUTOMATICCEMOSt kasutav juht on ületamatu.

CEMOS AUTOMATIC esitleb.

Iseõppiv juhi abistamise süsteem CEMOS AUTOMATIC toetab 
juhti pidevalt ja aktiivselt kogu töö vältel. Tuginedes sellistele 
põllumajandusökonoomika parameetritele nagu vilja kvaliteet, 
peksu kvaliteet, puhtus, põhu kvaliteet ja läbilaskevõime, 
kontrollib süsteem andureid ning sätteid, optimeerides töö 
käigus LEXIONit tegutsema tehnilise jõudluse piiril.

Juht otsustab.
On Teie enda otsustada, kas olete optimeerimistasemega 
rahul ja peenhäälestuse sätetega nõus. CEMOS AUTOMATICu 
võite igal ajal manuaalselt välja lülitada, aga samuti saate selle 
mitmefunktsioonilise hoovaga uuesti aktiveerida.

Võimete piiril toimuv saagikoristus. 
CEMOS AUTOMATIC leiab iseseisvalt iga põllu jaoks 
parima häälestuse.

 − Teie juhi töökoormus väheneb märgatavalt.
 − Tulemuseks on suurem läbilaskevõime ja puhtam vili
 − Masina kütusesääst kasvab
 − Teil pole valest sättest tingitud seisakuid
 − Vähendate tõhusalt kulusid ja pingutust

UUS

CEMOSe jõudlusanalüüs. 
LEXION hoiab Teid optimeerimisvõimalustega pidevalt kursis – 
ja ta saavutab optimeerimisel palju suurema täpsuse, kui 
masinajuht suudaks käsitsi juhtimisel. Pidevalt kuvatakse 
kõige olulisemaid läbilaskevõimet piiravaid tegureid:

 − CRUISE PILOT, kiirus on piiratud (1)
 − maksimaalne materjali kogus söötekanalis (2)
 − maksimaalne mootori koormus (3)
 − peksuagregaadi koormus
 − eralduskaod
 − puhastuskaod 
 − tagastusmahu piir 

Käsitsi rakendatavaid optimeerimismeetmeid saab juht kasutada ainult aeg-
ajalt. CEMOS AUTOMATIC optimeerib kõiki sätteid pidevalt.

CEMOS AUTO THRESHING.
See süsteem reguleerib täisautomaatselt peksukorvi kaugust 
ja peksutrumli pöörlemiskiirust, samuti pööratava peksukorvi 
lati ja peksukorvi klapi asendit. Taustal katsetab süsteem 
jõudluse optimeerimiseks pidevalt mitmesuguseid meetmeid, 
kasutades selleks andmeid, mida annavad

 − GRAIN QUALITY CAMERA 
 − GRAINMETER
 − QUANTIMETER
 − CRUISE PILOTi andur 
 − läbilaskevõime kontroll, järeleraldus, puhastamine 

CEMOS AUTO CLEANING.
Ventilaatori kiirus ning sõela ülemine ja alumine ava on 
parameetrid, millega CEMOS AUTO CLEANING 
puhastamist reguleerib.

CEMOS AUTO SEPARATION.
Uus LEXION optimeerib CEMOS AUTO SEPARATIONi abil 
pidevalt järeleraldust, kohandades automaatselt rootori 
pöörlemis kiirust ja rootoriklappide asendit muutuvate 
saagikoristusolude järgi.

CEMOS AUTO CHOPPING.
Selleks et parandada hekselduskvaliteeti, kohandatakse 
vastu noa ja hõõrdeplaadi asendit automaatselt põhu 
kvaliteedi järgi.

Vaadake, millist nutikust süsteem töö 
käigus ilmutab.

CEMOS AUTOMATIC

CEMOS AUTOMATICu andurid.

1 CEBIS ja CEBIS MOBILE 

2 Söötekanalis asuv tugivalts

3 Põhu niiskuse andur

4 GRAINMETER

5 Puhastuse läbilaskevõime kontroll

6 ROTO PLUSi läbilaskevõime kontroll

7 GRAIN QUALITY CAMERA

8 Mootori koormus
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Abisüsteemid ei väsi kunagi.

AUTO CROP FLOW tunneb ära tippkoormused.

CLAASi juhi abistamise süsteemid on välja töötatud selleks, 
et teha masinajuhtide elu ohutumaks, muuta saagi koristus 
sujuvamaks ja kahandada Teie kulusid. AUTO CROP FLOW 
jälgib pidevalt APS SYNFLOW’ peksuagregaadi, järeleralduse 
ja mootori pöörlemiskiirust. 

CRUISE PILOT reguleerib kiirust.
Optimaalne koristuskiirus suurendab Teie hooajalist jõudlust. 
CRUISE PILOT juhib seda automaatselt mootori koormuse 
põhjal. Seejuures saate valida kolme strateegia vahel.

 − Kiirushoidik: ühtlase kiirusega saagikoristus
 − Jõudlus: maksimaalse läbilaskevõimega saagikoristus
 − Läbilaskevõime: maksimaalse läbilaskevõimega 
saagikoristus, võttes arvesse kadusid

AUTO SLOPE puhastab nõlval.
Künklik põld esitab teravilja puhastusele väljakutse. Kui masin 
sõidab ülesmäge, siis tuleb ventilaatori pöörlemiskiirust 
kahandada. AUTO SLOPE reguleerib ventilaatori 
pöörlemiskiirust ja sõela ava pikikalde alusel.

 − Annab nõlval suurema läbilaskevõime ja väiksema terakao
 − Puhastusjõudlus jääb alati stabiilseks
 − Puhastuse materjalivoog säilib
 − Juhi töökoormus künklikul maastikul väheneb

Pärast eelseatud libisemispiiri ületamist rakendab süsteem 
automaatselt meetmeid, et masinasse ei satuks rohkem 
materjali. Sel viisil välditakse ummistuse või kahjustuse tõttu 
tekkivaid seisakuid ja ei koormata komponente üle.

CEMOS DIALOG innustab juhti.
Juhi abistamise süsteem CEMOS DIALOG suunab juhti 
küsitluse teel masina optimaalse häälestuse poole. Juhi 
kinnitatud sätteid rakendab CEMOS DIALOG kohe.

 − Juht on motiveeritud sätteid sagedamini kontrollima 
ja optimeerima

 − Juht tunneb ennast kindlamalt
 − Õpiefektist saab kasu isegi kogenud juht

Juhi abistamise süsteemid

UUS

Juhile pakub väärt reguleerimisabi nutitelefoni 
tasuta rakendus CEMOS Advisor. Terakao 
arvutamise funktsioon on sinna juba integreeritud. 
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FLEET VIEW ja TELEMATICSVõrgustumine on tulevik.

Remote Service on Teile tasuta.
Oluline komponent masinate võrku ühendamisel on CLAASi 
Remote Service. See muudab hoolduse ja teeninduse 
märkimis väärselt lihtsamaks. Masin informeerib 
teeninduspartnerit peatsest hooldusvajadusest ja teavitab teda 
tõrke korral otse. Teeninduspartneril on asjakohastele 
andmetele juurdepääs ja ta saab mõlemal juhul tööks 
optimaalselt valmistuda. Remote Service’i esimese viie aasta 
kulud katab CLAAS. Vajame selleks lihtsalt Teie nõusolekut.

TELEMATICS dokumenteerib Teie edusammud.
Kombaini tööandmeid, sõiduradu ja saagikuse andmeid saab 
TELEMATICSi abil pidevalt vaadata ning dokumenteerida. Kõik 
andmed edastatakse mobiilside vahendusel masinast 
serverisse, kus neid töödeldakse ja hoitakse. Te pääsete oma 
andmeid interneti kaudu vaatama ja hindama nii reaalajas kui 
ka hiljem, minnes lauaarvutis, sülearvutis või nutitelefonis 
TELEMATICSi portaali. Andmeid on võimalik eksportida ka mis 
tahes tavalisse põllumajandusettevõtte haldustarkvarasse. 

Võrku ühendatud masinad saavutavad rohkem.

Tehisintellekt on tõhususe võtmetegur. Selleks et saaksite oma 
CLAASi masinatest kasu rohkem kui kunagi varem, pakub 
CLAAS Teile mitmesuguseid mooduleid masinate ja ettevõtte 
omavaheliseks võrgustamiseks.

Saagikuse kaardistamine loob uue perspektiivi.
LEXIONis olevad andurid mõõdavad saagikust ja vilja niiskust, 
CEBIS lisab sellele infole GPS-satelliitide abil geograafilised 
koordinaadid. Komplekti kuuluv AGROCOM MAPi tarkvara 
ühendab need kaks andmekogumit, et luua sisukaid saagikus-
kaarte, millel on Teie tulevasele tootmisstrateegiale suur mõju. 

FLEET VIEW koordineerib masinaparki. 
FLEET VIEW rakendusega koordineerite viljaveotiimi nii, et 
kombainid saavad jätkata tööd ilma seisakuta. See äpp annab 
reaalajas Teile teada, kus masinad asuvad ja kui täis on nende 
terapunker. Nii teate alati, milline masin tuleb järgmisena 
tühjaks laadida. Sel viisil väldite seisakuaega ja tarbetuid 
ülesõite, säästate kütust ning kasutate koristusmasinate 
töövõimet täiel määral.
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AutomaatroolimissüsteemidÄrge raisake ainsatki sentimeetrit.

Kahandage ülesõitude arv miinimumini.

Roolimissüsteemid on igapäevases töös asendamatud abilised. 
Tänu neile pole sentimeetrine täpsus enam mingi kunst. 
Olenevalt ülesandest saate valida LEXIONi kolme automaatse 
roolimissüsteemi vahel, milleks on elektro-optiline 
LASER PILOT, digitaalne AUTO PILOT ja satelliidipõhine 
GPS PILOT.

LASER PILOT põllukultuuri vasaku serva jaoks.
LASER PILOTi elektro-optiline andur skaneerib 
valgusimpulssidega piiri, mis jääb koristatud ja kasvava viljaga 
ala vahele, ning juhib LEXIONit automaatselt piki vasakut 
kasvava põllukultuuri serva. LASER PILOT on klapitav ja 
saadaval heedri vasaku külje jaoks.
 
UUS: LASER PILOT koos FIELD SCANNERiga. 
Kasutades lisavarustust, saate asendada heedri välisküljel 
olevad andurid FIELD SCANNERiga, mis paigutatakse kabiini 
katuse keskele. 

 − Te ei pea enam andureid enne ja pärast kasutamist välja ja 
sisse klappima 

 − Pääsete kalibreerimisest
 − Sõiduhooval olevate nuppudega saate aktiveerida kolme 
roolimisrežiimi: piki paremat või vasakut kasvava 
põllukultuuri serva või mööda sõidurada

AUTO PILOT.
Kaks digiandurit ühes maisikoguri kogumisseadises juhivad 
LEXIONit automaatselt läbi maisiridade, tagades sellega 
maisipõllul masina optimaalse asendi. Ületamatu roolimistäpsusega GPS PILOT. 

CLAASi satelliidipõhine automaatroolimissüsteem on püsivalt 
masinasse integreeritud ja toetab Teid kõigis töödes, mis 
nõuavad maksimaalset raja läbimise täpsust.

 − Toimib roolimishüdraulika aktiivse osana 
 − Juhib Teid iga kiirusvahemiku puhul täpselt läbi kogu põllu
 − Töötab isegi udus ja pimeduses
 − Parandussignaalid on saadaval kõigi täpsusnõuete jaoks

S10 terminal ISOBUSe ja GPS-i jaoks.
 − Peeneralduslik 10,4" puutekuvar
 − Juhib ja haldab GPS-roolimissüsteemi ning 
ISOBUSe haake riistu

 − Kuni neli kaameraühendust
 − Referentsraja haldus, SECTION VIEW ja 
AUTO TURN standard varustuses

S7 terminal GPS-i jaoks.
 − Peeneralduslik 7" puutekuvar
 − Juhib paralleelsõidu tuge või GPS-roolimissüsteemi
 − USB-liides andmevahetuseks ja andmehalduseks 
 − Referentsraja haldus, SECTION VIEW ja AUTO TURN 
standard varustuses

UUS
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Väiksem hooldusvajadus.

Nagu kõik tema eelkäijad, nii on ka uus LEXION tuntud oma 
tagasihoidliku hooldusvajaduse poolest. Hooldusintervallid on 
pikad: tööhüdraulika õli vahetamisel näiteks 1000 tundi.  
Ja kui hooldustöö aeg on käes, siis saab seda teha kiiresti ja 
hõlpsalt. Kõik olulised hoolduspunktid on lihtsalt ligipääsetavad.

Usaldusväärne määrimine.
Keskmäärimissüsteem varustab määrdega vajadust mööda 
kõiki määrde punkte, sealhulgas variaatoreid. Määrde punktid  
ja -intervallid tuleb ainult ühel korral eelhäälestada.

HooldusIsegi suuri masinaid on lihtne hooldada.
UUS

Parim ligipääs.
Mootoriruumi kate, millel on uus ja vastupidav konstruktsioon, 
muudab terapunkrile juurdepääsu ning seal nõutavate 
hooldus tööde tegemise märgatavalt lihtsamaks. See kate on 
libisemis kindel ja selle peal võib kõndida. Käsipuud ja klapitav 
aste suurendavad ohutust veelgi. 

Laiade astmetega sissepääsutrepil on kokkupõrkekaitse ja 
selle trepi saab ettepoole pöörata. Saadaval on ka klapitav 
versioon, mis on mõeldud kasutamiseks koos kaheksarealise 
CORIO maisikoguriga.

Läbimõeldud mugavuspakett.
Hoolduse mugavuspaketis on mitu praktilist lahendust,  
mis muudavad igapäevase hooldustöö mugavamaks.

 − Kindel hoidik määrdepüstolile 
 − 15 l veepaak
 − Täitmiseks eemaldatav
 − Tööriistalaeka küljel eraldi väljalaskekraan kätepesuks

Automaatne voolikutrummel.
Uue LEXIONi hoolduse mugavuskomplekti kuulub ka vooliku-
trummel koos 15 m suruõhuvoolikuga, mida saab tänu 
integreeritud automaatikale hõlpsalt ning korralikult sisse ja 
välja kerida. Trummel lukustub kohe, kui olete vooliku välja 
kerinud. Kui Te voolikut korraks jälle tõmbate, siis kerib ta 
ennast automaatselt uuesti sisse. See muudab masina kiire 
vahepealse puhastamise veelgi kergemaks.

Uuendused, mis muudavad hoolduse lihtsamaks.
 − Tsentraalse paigutusega mootori- ja hüdroõli 
eemaldamise voolikud on mugavalt 
juurdepääsetavad

 − Kõik variaatorid on ühendatud 
keskmäärimissüsteemiga

 − Mahutiga suruõhukompressor võimaldab masinat 
kiiresti puhastada isegi põllul

 − Terapunkrile pääseb hõlpsalt ligi üle mootoriruumi 
katte, mille peal võib kõndida

Vaadake, kui lihtsalt pääsete  
LEXIONile ligi.
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Just Teie masina jaoks.
Täpselt sobivad varuosad, kvaliteetsed kulumaterjalid ja 
kasulikud tarvikud. Meie ulatuslikust tootevalikust leiate just 
sellise lahenduse, mis tagab Teie masinale täieliku töökindluse.

Mida iganes Te vajate.  
CLAAS Service & Parts.

CLAAS Service & Parts

Üleilmne tarne.
Saksamaal Hammi linnas asuvas CLAAS Parts Logistics 
Centeris leidub ligikaudu 200 000 eri osa ja seal on laopinda 
üle 140 000 m2. See varuosade keskladu tarnib ORIGINALi 
osad mis tahes paika maailmas kiiresti ja kindlalt. Nii saab Teie 
kohalik CLAASi esindaja pakkuda väga lühikese ajaga õige 
lahenduse, lähtudes Teie saagist ja Teie ettevõttest.

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.

Teie kohalik CLAASi edasimüüja.
Hoolimata Teie asukohast pakume Teile vajalikku teenust ja 
kontaktisikut. CLAASi partner on lähikonnas alati käepärast, 
valmis pakkuma Teile ja Teie masinale tuge ööpäev läbi. 
Teadmiste, kogemuste ja pühendumusega ning parima 
tehnilise varustusega. Mida iganes Te vajate.

Teie ettevõttele: CLAAS FARM PARTS.
CLAAS FARM PARTS pakub Teile üht turu kõige laialdasemat 
tootemargiülest varuosa- ja tarvikuvalikut kõigiks ettevõtte 
põllu majandus töödeks. 

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

1 FIELD SCANNERi andur
2 Mugavuskabiin
3 CEMOS AUTOMATIC
4 Tolmueraldusega söötekanal
5 APS SYNFLOW HYBRIDi 

peksuagregaat 
6 600 mm söötetrummel
7 JET STREAMi puhastus 

8 ROTO PLUSi järeleraldus   
9 Teravilja elevaator ja QUANTIMETER
10 Kuni 18 000 l terapunker
11 105° pööratav terapunkri 

väljalaadimistoru
12 Terapunkri tühjendus kiirusega 

kuni 180 l/s
13 Terapunkri väljalaadimistoru 

sulgurklapp 

14 DYNAMIC COOLING   
15 MAN / Mercedes-Benz mootorid
16 CEMOS AUTO CHOPPING
17 Aganaventilaator
18 Radiaallaotur
19 TERRA TRAC tippkiirusega 40 km/h
20 Eraldi tagastusalus
21 3D-puhastus
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Argumendid südamele ja mõistusele.

Tõhusus.

 − APS SYNFLOW HYBRID kasvatab revolutsiooniliselt läbi-
laske võimet

 − Suured peksu- ja söötetrumlid tagavad sirge, ühtlase ning 
kiire materjalivoo

 − DYNAMIC COOLING jahutab vajadust mööda
 − DYNAMIC POWER säästab kütust kuni 10%
 − JET STREAM puhastab vilja laitmatult
 − 18 000 liitrit laaditakse maha 100 sekundiga
 − 40 km/h viib Teid kiirelt kohale

Mugavus.

 − CEBISe puutekuvar toimib sama lihtsalt nagu Teie 
nutitelefon

 − Mitmefunktsioonilist CMOTIONi hooba juhite vaistlikult
 − Käetoes olev otsereguleerimine võimaldab Teil ligi pääseda 
kõige olulisematele funktsioonidele

 − Põllukultuuri vahetusele saate kiiresti reageerida
 − Uus, 105° pöördenurk parandab vaadet  
terapunkri väljalaadimistorule

Täpsus.

 − CEMOS AUTOMATIC optimeerib pidevalt peksuagregaati, 
puhastust ja materjalivoogu

 − CEMOS AUTO THRESHING reguleerib CEBISes peksu-
trumli pöörlemiskiirust, peksukorvi kaugust ning peksu korvi 
latti ja klappi

 − AUTO SLOPE vähendab töökoormust nõlvadel
 − LASER PILOT ja GPS-roolimine minimeerivad ülesõitude arvu
 − Remote Service ühendab Teie masinad võrku ja  
kiirendab teenindust

 − CEMOS AUTO CHOPPING optimeerib hekselduskvaliteeti 
ja kahandab kütusekulu

Töökindlus.

 − Muudetud ajamilahendus avaldab muljet oma suure 
tõhususega

 − Peaajam hakkab kuivsiduri kaudu tööle pehmelt
 − Kettide asemel rihmkonveierite kasutamine suurendab 
sujuvust ja pikendab kasutusiga

 − Keskmäärimissüsteem varustab kõiki määrdepunkte, 
sealhulgas variaatoreid

 − Automaatne seisupidur suurendab ohutust

●  Standardvarustus      ○  Lisavarustus      □  Saadaval      –  Ei ole saadaval

LEXION 8900 / 8900 
TERRA TRAC

8800 / 8800 
TERRA TRAC

8700 / 8700 
TERRA TRAC

7700 / 7700 
TERRA TRAC

7600 / 7600 
TERRA TRAC

7500 / 7500 
TERRA TRAC

7400

Peksuagregaat ja esmane eraldamine
APS SYNFLOW HYBRID ● ● ● ● ● ● ●
Peksutrumli laius mm 1700 1700 1700 1420 1420 1420 1420
Peksutrumli läbimõõt mm 755 755 755 755 755 755 755
Peksutrumli pöörlemiskiirus p/min 330–930 330–930 330–930 330–930 330–930 330–930 330–930
Reduktoriga p/min 170–460/ 

330–930
170–460/ 
330–930

170–460/ 
330–930

170–460/ 
330–930

170–460/ 
330–930

170–460/ 
330–930

170–460/ 
330–930

Peksukorvi mähkimisnurk kraadid 132 132 132 132 132 132 132
Peamise peksukorvi pindala m2 1,55 1,55 1,55 1,30 1,30 1,30 1,30
Riisipeksu agregaat ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Järeleraldus
ROTO PLUSi tippjõudlusega rootorid kogus 2 2 2 2 2 2 2
Söötetrumli läbimõõt mm 600 600 600 600 600 600 600
Rootori pikkus mm 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200
Rootori läbimõõt mm 445 445 445 445 445 445 445
Rootorikorvid 6 6 5 5 5 5 5
Rootori pöörlemiskiirus p/min 450–1250 450–1250 370–1050 370–1050 370–1050 370–1050 370–1050

Puhastus
JET STREAM ● ● ● ● ● ● ●
Turbiinventilaator 8-osaline 8-osaline 8-osaline 6-osaline 6-osaline 6-osaline 6-osaline
Ventilaatori reguleerimine, hüdrauliline ● ● ● ● ● ● ●
Kaksikaste, suruõhuventilatsioon ● ● ● ● ● ● ●
4D-puhastus ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Sõela kogupindala m2 6,20 6,20 6,20 5,10 5,10 5,10 5,10
Tagastuse kuvamine CEBISes ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
GRAINMETER ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Terapunker
Maht (ANSI/ASAE S312.2 järgi) l 15000/18000 15000 12500/13500 13500 12500 11000/12500 10000/11000
Väljalaadimistoru pöördenurk kraadid 105 105 105 105 105 105 105
Tühjendusvõimsus l/s 130/180 130/180 130/180 130/180 110/130 110/130 110/130
QUANTIMETERi saagikusmõõtur ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LEXION 8900 / 8900 
TERRA TRAC

8800 / 8800 
TERRA TRAC

8700 / 8700 
TERRA TRAC

7700 / 7700 
TERRA TRAC

7600 / 7600 
TERRA TRAC

7500 / 7500 
TERRA TRAC

7400

Hekseldi
SPECIAL CUTi hekseldi, noad kogus 108 108 108 72 72 72 72
STANDARD CUTi hekseldi, noad kogus 64 64 64 52 52 52 52
Radiaallaotur ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Hüdrauliline üleminek kabiinist 
(maanteesõit, vaalutamine, hekseldamine)

● ● ● ● ● ● ●

Vastasnoakammi ja hõõrdeelemendi 
hüdrauliline reguleerimine

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Aganalaotur ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Radiaallaoturiga aganaventilaator ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Väljastussuuna automaatreguleerimine ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Šassii
Hüdropneumovedrustusega TERRA TRACi 
roomikud

○ ○ ○ ○ ○ ○ –

POWER TRACi nelikvedu ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Kahekäiguline manuaalkäigukast ● ● ● ● ● ● ●
40 km/h ○ ○ ○ ○ ○ ○ –
Ratasmasinal diferentsiaalilukk ○ ○ ○ ○ – ○ ○
Autole omased sõiduomadused ● ● ● ● ● ● ●

Mootor: Stage V
Tootja/tüüp MAN D42 Mercedes-Benz

OM 473 LA
Mercedes-Benz
OM 473 LA

MAN D26 MAN D26 Mercedes-Benz
OM 470 LA

Mercedes-Benz
OM 470 LA

Silindrid/töömaht kogus/l 6/16,2 6/15,6 6/15,6 6/12,4 6/12,4 6/10,7 6/10,7
Maksimumvõimsus (ECE R 120) kW/hj 581/790 480/653 430/585 404/549 373/507 340/462 300/408
Kütusekulu mõõtmine ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Kütusepaagi maht l 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150
Uureapaagi maht l 110 110 110 110 110 110 110
DYNAMIC COOLING ● ● ● ● ● ● ●
DYNAMIC POWER ● ● ● ● ● ● ●

Andmehaldus
TELEMATICS ● ● ● ● ● ● ●
Tööhaldus ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Saagikuse kaardistamine ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Remote Service ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Juhi abistamise süsteemid
CRUISE PILOT ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CEMOS AUTO THRESHING ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CEMOS AUTO CLEANING ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CEMOS AUTO SEPARATION ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CEMOS AUTO CHOPPING ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
AUTO SLOPE ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
AUTO CROP FLOW ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CEMOS DIALOG ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
GRAIN QUALITY CAMERA ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Roolimissüsteemid ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
GPS PILOT, LASER PILOT, AUTO PILOT ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Kaal (võib olenevalt varustusest muutuda) 
ilma esiseadme, hekseldi ja aganalaoturita; 
täis kütusepaak ja täis uureapaak

kg 19700 / 22400 
(TERRA TRAC)

19700 / 22400 
(TERRA TRAC)

19700 / 22400 
(TERRA TRAC)

18700 / 21400 
(TERRA TRAC)

18700 / 21400 
(TERRA TRAC)

18700 / 21400 
(TERRA TRAC)

18700

●  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 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.

Suurem kõrgus ja laius 
mugavamaks väljalaadimiseks.

8960 mm (4XL)
9710 mm (5XL)

11080 mm (7XL)

VARIO 770 (7,69 m)
VARIO 930 (9,22 m)

> 130 l/s

VARIO 1080 (10,74 m)
VARIO 1230 (12,27 m)

VARIO 1380 (13,79 m)

44
30

 m
m

43
20

 m
m

45
80

 m
m

47
30

 m
m

48
30

 m
m

50
30

 m
m

50
30

 m
m

8560 mm (3XL)

7990 mm (XXL)

7420 mm (XL)
7020 mm (pikk)

1030 mm 708 mm 



●  Standardvarustus      ○  Lisavarustus      □  Saadaval      –  Ei ole saadaval

LEXION 8900 / 8900 
TERRA TRAC

8800 / 8800 
TERRA TRAC

8700 / 8700 
TERRA TRAC

7700 / 7700 
TERRA TRAC

7600 / 7600 
TERRA TRAC

7500 / 7500 
TERRA TRAC

7400

Veosilla rehvid

Rehvi suurus ø klass Välislaius
1250/50 R 32 m 2,05 5,15 5,15 5,15 4,87 – – –
VF 900/60 R 42 CFO m 2,15 3,90 3,90 – 3,62 – – –
900/60 R 42 CHO m 2,15 3,90 3,90 – 3,62 – – –
800/70 R 42 CHO m 2,15 3,76 3,76 – 3,48 – – –
680/80 R 42 CHO m 2,15 3,49 3,49 – 3,22 – – –
VF 900/60 R 38 CHO m 2,05 3,90 3,90 3,90 3,62 3,62 3,62 3,62
900/60 R 38 CHO m 2,05 3,90 3,90   3,90 3,62 3,62 3,62 3,62
IF 800/70 R 38 CFO m 2,05 3,76 3,76 3,76 3,48 3,48 3,48 3,48
800/70 R 38 CHO m 2,05 3,76 3,76 3,76 3,48 3,48 3,48 3,48
IF 680/80 R 38 CFO m 2,05 3,49 3,49 3,49 3,22 3,22 3,22 3,22
680/80 R 38 CHO m 2,05 3,49 3,49 3,49 3,22 3,22 3,22 3,22
900/60 R 32 m 1,95 3,90 3,90 3,90 3,62 3,62 3,62 3,62
IF 800/70 R 32 CFO m 1,95 3,76 3,76 3,76 3,48 3,48 3,48 3,48
800/70 R 32 m 1,95 3,76 3,76 3,76 3,48 3,48 3,48 3,48
710/75 R 34 m 1,95 3,65 3,65 3,65 3,37 3,37 3,37 3,37
IF 680/85 R 32 CFO m 1,95 3,63 3,49 3,49 3,28 3,35 3,28 3,28

TERRA TRAC, 635 mm m – 3,49 3,49 3,49 3,29 3,29 3,29 –
TERRA TRAC, 735 mm m – 3,79 3,79 3,79 3,49 3,49 3,49 –
TERRA TRAC, 890 mm m – 3,99 3,99 3,99 3,79 3,79 3,79 –

LEXION 8900 / 8900 
TERRA TRAC

8800 / 8800 
TERRA TRAC

8700 / 8700 
TERRA TRAC

7700 / 7700 
TERRA TRAC

7600 / 7600 
TERRA TRAC

7500 / 7500 
TERRA TRAC

7400

Juhtsilla rehvid

Rehvi suurus ø klass Välislaius
710/60 R 30 m 1,65 3,89 3,89 3,89 3,69 3,69 3,69 3,69
VF 620/70 R 30 m 1,65 3,69 3,69 3,69 3,49 3,49 3,49 3,49
620/70 R 30 m 1,65 3,69 3,69 3,69 3,49 3,49 3,49 3,49
VF 520/85 R 30 m 1,65 3,49 3,49 3,49 3,29 3,29 3,29 3,29
500/85 R 30 m 1,65 3,47 3,47 3,47 3,27 3,27 3,27 3,27
500/85 R 34 m 1,75 3,47 3,47 – – – – –
VF 500/85 R 34 m 1,75 3,47 3,47 – – – – –
VF 620/70 R 26 m – – – – 3,49 3,49 3,49 3,49
750/65 R 26 m 1,60 – – – 3,74 3,74 3,74 3,74
600/65 R 28 m – – – – 3,69 3,49 3,49 3,49
500/85 R 24 m 1,50 – – – 3,48 3,28 3,28 3.28

Esiseadmed

VARIO heedrid VARIO 13801, VARIO 12301, VARIO 1080, VARIO 930, VARIO 770, VARIO 680, VARIO 620, VARIO 560
CERIO heedrid CERIO 930, CERIO 770, CERIO 680, CERIO 620, CERIO 560
Varustus rapsikoristuseks Kõigile tava- ja VARIO heedritele, ei ole saadaval CERIO heedritele
Klapitavad heedrid C 540, C 450
SUNSPEED ridu 16, 12, 8
MAXFLEX MAXFLEX 930, MAXFLEX 770, MAXFLEX 620, MAXFLEX 560
CONVIO FLEX CONVIO FLEX 13801, CONVIO FLEX 12301, CONVIO FLEX 1080, CONVIO FLEX 930, CONVIO FLEX 770
CONVIO CONVIO 13801, CONVIO 12301, CONVIO 1080, CONVIO 930, CONVIO 770
VARIO riisiheedrid Saadaval HD-versioonina koos riisilõikesüsteemiga
CERIO riisiheedrid Saadaval HD-versioonina koos riisilõikesüsteemiga
SWATH UP SWATH UP 450
Astmevabalt muudetava kiirusega 
esiseadme ajam (elektrohüdrauliline)

p/min 284–420

Astmeliselt muudetava kiirusega 
esiseadme ajam

p/min 332, 420

Heedri aktiivpidur ○

1 Ainult TERRA TRACiga LEXIONi jaoks

HRC / 101019310720 KK LC 0820

KONEKESKO
DA Estonian Machinery AS
Põrguvälja tee 3a
Pildiküla, Rae vald, 75308 Harju mk 
ESTONIA
Tel. +372 74 47 617
e-mail: info@kesko.ee
claas.ee

Kindlalt parem saak.


