Teraviljakombainid

AVERO
240					160

AVERO 240 ja 160.

CLAASi kompaktklass.

Sisukord

Esimene oma klassi kombain, millel on APS.
AVERO 240.

Ajastus on õige. Kõik räägib saagi täiusliku kvaliteedi poolt.

APS-peksu- ja eraldussüsteem teeb LEXIONi ning

CLAASi AVERO on ideaalne lahendus väikesele ja

TUCANO puhul juba suurepärast tööd. Nüüd on see

keskmise suurusega ettevõttele, kes soovib kasutada

ennast tõestanud CLAASi peksutehnoloogia esimest

enda masinaid.

korda saadaval ka kompaktklassis.

Kompaktne, võimas ja usaldusväärne ning eelistega, mis

APS tähendab Teie saagi puhul järgmist:

on CLAASi masinate puhul harjumuspärased: mugav

− tunduvalt kiirem materjalivoog

kasutamine, soodne ülalpidamine ja lihtne hooldus.

− palju parem eraldusvõime
− kõigi põllukultuuride koristamiseks sobiv

Alati Teie päralt.
Te saate kohe alustada, ilma et peaksite kedagi

MULTICROPi korv
− kuni 20% suurem läbilaskevõime sama kütusekuluga

kannatamatult ootama. Investeering enda masinatesse
on investeering sõltumatusesse.

Järele proovitud peksutehnoloogia. AVERO 160.
AVERO 160 kasutab tavalist CLAASi peksuagregaati,
mis on ennast praktikas lugematu arv kordi tõestanud.
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Kuulamine muudab uuenduslikumaks.
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Lk 46

Mugavuskabiin ja CIS muudavad
masinajuhi tulemuslikumaks.
Lk 10
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Kompaktne mudel, mis vastab ootustele.

Mugavuskabiin

Mugaval töökohal on kõik olemas.
− Ruumikas kabiin
− Läbimõeldud valgustuslahendus
− Lihtsalt kasutatav mitmefunktsiooniline hoob
− CLAAS INFORMATION SYSTEM (CIS)
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Kõik, mis teeb hea juhi paremaks.

Mugavuskabiin | Valgustus

Ruumikas ja vaikne kabiin.

Tugev valgustus.

−− Ülevaatlik juhtpaneel, kus kõigi elementide

AVERO valgustus tagab hämaras ja pimedas parima

paigutus on optimaalne

Ruumikas kabiin.

nähtavuse. Kuni kaheksa töötuld valgustavad optimaalselt

−− Kolmes suunas reguleeritav roolisammas

Teie otsest tööala. Peale seadusega nõutava maanteesõidu

−− Mugav kaassõitja iste

valgustuse saab AVEROle paigaldada klapitava esiseadme

−− A/C MATICu kliimaautomaatika

jaoks mõeldud lisavalgustuse.

Nad on loonud nii mugava ja ergonoomilise kabiini, et juht

−− Keskne elektrisüsteem kabiinis

saab täielikult keskenduda oma tööle. Mugav disain, palju

−− Valgustatud vaatlusaken tagastuse jälgimiseks

Selleks et tagada nii päeval kui ka öösel optimaalne nähtavus,

Oli pikk tööpäev, kuid see ei tundunud pikk. Kui mõtlete õhtul

ruumi, igas suunas hea nähtavus ja hõlpsasti käsitsetavad

−− Peksukorvi reguleerimine kabiinist

on tuledega varustatud järgmised funktsionaalsed alad.

AVEROga tööd lõpetades nii, siis on meie insenerid oma

juhtseadised muudavad tööpäeva AVEROs saagikoristusel

−− Jahutuskast

eesmärgi saavutanud.

nii stressivabaks, kui see on võimalik.

−− Esiklaasipesur

−− Tagastuskontroll
−− Terapunker

Sellele lisandub LEXIONi ja TUCANO masinatest tuttav

−− Terapunkri väljalaadimistoru

kasutusmugavus. Näiteks heeder, peksuagregaat ja terapunkri

−− Sõelumiskastid

tühjendamine aktiveeritakse elektrohüdraulilise lülitusega.

Roolisammast saab kolmes
suunas reguleerida.
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Elektriliselt reguleeritavad
tahavaatepeeglid ning
samuti esi- ja külgrulood
hoolitsevad optimaalse
nähtavuse eest.
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Nutikas abi saagikoristusel.

Mitmefunktsiooniline hoob | CIS

Terakao arvutamine CEMOS Advisoriga.
Tasuta nutirakendus CEMOS Advisor pakub juhile väärtuslikku
häälestusabi. Terakao arvutamine on sinna juba integreeritud.
Juht saab küsida olemasolevate sätete põhjal
optimeerimisettepanekuid.

Paindlikult kasutatav mitmefunktsiooniline hoob.

Sellega reguleerite sõidukiirust ja juhite mugavalt

Ülevaatlik infoterminal.

paljusid muid funktsioone.
Saagikoristuse tulemuslikkus sõltub sellest, kui hästi on masin

Kompaktne CISi terminal on ergonoomiliselt konsooli

juhi kontrolli all. AVERO pakub tänu ergonoomilise kujuga

− Sõidusuund

integreeritud ja annab juhile kiire ülevaate mitmesugusest

mitmefunktsioonilisele hoovale ülimat sõidu- ja kasutusmugavust.

− Heedri ja haspli sätted

olulisest masinainfost. Sel viisil saab juhi ja masina vahelist

− Heedri pidur

koostoimet töö käigus pidevalt optimeerida.

− Terapunkri tühjendamine sees/väljas
− Terapunkri väljalaadimistoru pööramine
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Ventilaatori ja peksutrumli pöörlemiskiirus

2

Kütusepaagi näit

3

Temperatuurinäit

4

Esiseadme info

5

Läbilaskevõime jälgimine

6

Teavitusaken

7

Infoväli

11

Kompaktsus muudab mitmekülgseks.

Esiseadmed

Võtab vilja niisugusena, nagu see on.
Teravili, raps, riis, mais, soja, ristik, hernes, päevalill …
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Valmis kasutama suurte mudelite tööriistu.

Standardsed esiseadmed.

Tsentraalne mitmikühendus.

Kompaktne AVERO töötati välja selleks, et vastata kõige

Kõigi hüdrauliliste ja elektriliste esiseadme funktsioonide jaoks

erinevamatele nõuetele kõrgeimal tasemel. Ühelt poolt suurim

on AVEROl ainult üks liitmik.

Esiseadme liides

läbilaskevõime ja püsiv töökindlus, teiselt poolt erakordne
mitmekülgsus ja minimaalne seadistusaeg.

−− Säästab aega, kuna kinnitamisel ja eemaldamisel
on vähem tööetappe

AVEROl on sama esiseadme liides mis LEXIONil ja TUCANOl.
See tippklass on olnud inspiratsiooniks ka edasiste
kvaliteetsete jõudlus- ja varustusvõimaluste arendamisel.

−− Tänu integreeritud konstruktsioonile ei ole valesti
ühendamise ohtu
−− Ühendamine on lihtne isegi surve all
−− Lahendus on õlilekkevaba, seega keskkonnahoidlik

Söötekanal.

Tagavaravikat ja kõrretõstjad.

Söötekanali põrandal olevad metall-liistud ja ülemises osas
olevad puitliistud kaitsevad söötekanalit kulumise eest.

Kõik CLAASi heedrid on tehases varustatud ühe
tagavaravikatiga. See karastatud materjalist vikat on äärmiselt

Praktiline kesklukustus.

kulumiskindel. Kõrretõstjate kasutamine võimaldab ilma
kadudeta koristada lamandunud vilja ja ühtlasi vähendab
kivide sissevõtu ohtu. Tagavara-kõrretõstjaid saab mugavalt

Vaid üks esiseadme vasakul küljel asuv hoob juhib korraga

hoida heedri tagaküljel.

kõiki lukustuspunkte.
−− Ohutu ja kiire lukustus

Hüdrostaatiline haspli ajam.

−− Esiseadme lihtne kinnitamine ja eemaldamine
Põhimasinal olev muutuva töömahuga pump pakub hasplile
maksimaalselt 1000 Nm pöördemomenti.

Hüdrorevers.

Reguleeritavad kaabitslatid.

−− Hammasrataspumbast tõhusam

Ummistusi on kerge kõrvaldada: hüdrauliline süsteem

Kaabitslattide ja sissevõtuteo vahekaugust saab heedritel

−− Suletud hüdroahel, mis hoolitseb haspli optimaalse

võimaldab suure käivitusmomendiga õrnalt reverseerida.

C 490, C 430 ja C 370 väljast mugavalt reguleerida.

−− Suur tõmbejõud tänu suurele pöördemomendile

pöörlemise eest
−− Haspli kiiruse nobe sobitumine

Hüdroreversi saab mugavalt käivitada kabiinis oleva
kipplülitiga. Hüdraulilise haspli ajami pöörlemissuund muutub
samuti automaatselt, pakkudes reverseerimisel lisatuge.

Tugev veokäru.
Kõik selleks, et säästa Teie aega: veokäru pakub heedrile
kompaktset, mugavat ja turvalist hoiukohta. See lukustatakse
kahe poldi abil kõigest sekunditega. Mõõtmete järgi
valmistatud ja kummeeritud põhjaga hoiulaegastes püsib
rapsikoristusvarustus transpordi ajal kindlalt paigal ning on
hoitud ja varaste eest kaitstud.
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Automaatselt parim lõikekvaliteet.

Heedri automaatjuhtimine

CLAAS CONTOUR.

Töötage säästlikumalt.

CLAAS CONTOURi süsteemiga heeder kopeerib maapinna

Võrreldes täiesti automaatselt hetkeolekut ja nõutavat väärtust,

ebatasasusi automaatselt piki sõidusuunda. Te valite pinnasele

kohandab AUTO CONTOUR heedrit optimaalselt maastiku järgi.

avaldatava surve ja CONTOURi süsteem hoiab seda alati

See muudab töö tunduvalt kergemaks, eriti kui töötatakse laia

ühtlasena. Heedri langetamisel liigub lõikekõrguse mehhanism

heedriga, öösel, lamandunud viljas, külgkaldega ja kivisel maal.

alati automaatselt eelmääratud lõikekõrgusele.

AUTO CONTOUR kasvatab jõudlust ja muudab kombainiga
töötamise veel ökonoomsemaks.

CLAAS AUTO CONTOUR.

Automaatne haspli reguleerimine.

AUTO CONTOUR astub veel ühe sammu edasi,
kompenseerides maapinna kuju ebatasasused ka

Haspli pöörlemiskiirust ja koos sellega haspli perifeerset

horisontaalsuunas. Heedri all olevad kombitsloogad

kiirust reguleeritakse automaatselt ning sõidukiirusega

tuvastavad ebatasasuse varakult ja käivitavad

proportsionaalselt. Juht saab valida ning salvestada

söötekanalis vastavad heedri silindrid.

erinevaid sõidukiiruse ja haspli kiiruse suhteid.

− Elektroonilised sensorid mõõdavad süsteemi hüdraulilist
survet ja reageerivad kiirelt

Astmevabalt reguleeritav haspli kiirus.

− Ventiiljuhtimisega lämmastikakud tagavad erinevas kaalus
esiseadmete puhul optimaalse löökide neeldumise

Haspli kiirust saab astmevabalt reguleerida võrreldes
sõidukiirusega kas kiiremaks, võrdseks või aeglasemaks.
Digitaalne kiiruseandur hoolitseb pöörlemiskiiruse täpse
reguleerimise eest. AVERO muutuva töömahuga pump pakub
hasplile maksimaalselt 1000 Nm pöördemomenti. Selle
tulemus: suur tõmbejõud tänu suurele pöördemomendile.
Hüdrauliline ülekoormuskaitse ennetab kahjustusi.

Optimaalne maapinna järgimine.
Selleks et heeder järgiks alati optimaalselt maapinda ja
tulemus oleks parim, on CLAASi heedrid varustatud heedri
automaatjuhtimise süsteemidega CLAAS CONTOUR ja
AUTO CONTOUR.

Vahetult vikati taga paiknevad kombitsloogad tuvastavad heedri asendi.

AUTO CONTOURi käivitate lihtsalt,
vajutades mitmefunktsioonilisel
hooval kõrguse reguleerimise nuppu.
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VARIO heedrid.

VARIO

VARIO heedrid.
CLAASi VARIO heedrid on turul heedri laua optimaalse
häälestamise sünonüüm. Mudelite VARIO 560 ja VARIO 500
puhul on CLAAS oma VARIO heedreid, mis on ennast juba
tuhat korda tõestanud, veelgi edasi arendanud.
Tähtsaimad omadused lühidalt.
−− Integreeritud rapsiplaadid, mida saab teravilja ja rapsi
jaoks 700 mm ulatuses astmevabalt reguleerida
−− Suure, 660 mm läbimõõduga sissevõtutigu, mis
tagab optimaalse materjalivoo
−− Optimeeritud haspel, mis vähendab kõrte kaasavedu
−− MULTIFINGERi sissevõtutigu
−− Kõrrejaoturid ja rapsivikatid, millel on
tööriistavaba kiirlukustus
−− Automaatne parkimis- ja transpordiasend
−− Automaatne tööasend
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VARIO heedrid.

VARIO

Kasutamine.
Uue põlvkonna VARIO heedrid on mõeldud teravilja ja
rapsi koristamiseks. Nad sobivad ideaalselt pakkuma suurt
võimsust ja pindalajõudlust nii suure kui ka väikse saagikusega
piirkonnas. Võimalus kohandada VARIO heedri lauda teravilja
(lühikese või pika kõrrega sordid) ja rapsi koristamiseks tagab
alati optimaalse materjalivoo, mille tulemusena kasvab kogu
masina jõudlus kuni 10%.
+ 60 cm

– 10 cm
Tavaasend

Tehnika.

Plug & Play rapsi jaoks.

Kindel jõuülekanne.

hoovaga vahemikus – 100 mm kuni + 600 mm

Tänu heedri lauda integreeritud rapsiplaatidele ja rapsivikatite

Tänu planetaarülekandele töötab vikati ajam eriti sujuvalt.

− Ainulaadne heedri laua astmevaba reguleerimine

tööriistavabale kinnitamisele võtab rapsikoristusele üleminek

Kui heedri laua asendit muudetakse, siis kohandub ajami

aega vaid mõne minuti. Rapsivikatite ühendamine

kardaanvõll teleskoopiliselt. Nii saab töö igas asendis

− Vikati ajamil automaatse teleskoopfunktsiooniga kardaanvõll

hüdraulikasüsteemi aktiveerib automaatselt hüdropumba, mis

kohe jätkuda.

− Ühes tükis vikat ja ühes tükis haspel

juhib külgvikateid. Ühenduse loomiseks kasutatakse lihtsalt

− Integreeritud rapsiplaatidega heedri laud
− Laua asendi reguleerimine mitmefunktsioonilise

700 mm ulatuses

− Ühepoolne mehaaniline esiseadme ajam
− Sissevõtuteo ja vikati mehaaniline ülekanne käigukasti ning

Heedri laud sisse tõmmatud, teravili
(– 100 mm).

Heedri laud välja lükatud, teravili
(+ 600 mm).

kaht lametihendiga liitmikku.

Nii trotsib VARIO heeder kõige ebasoodsamaid tingimusi ja
− Hüdropumba automaatne sisse- ja väljalülitumine

kardaanvõlli kaudu

Söötevaltsi ja vikati ajamit kaitsevad eraldi ülekoormussidurid.
tagab ohutu töö.

− Isegi kinnitatud rapsivikatitega saab lauda ikkagi

− Haspel optimeeritud hasplipii kanduritega, kulumiskindlad

150 mm ulatuses sisse tõmmata või välja lükata

piitoru laagrid ja uus konstruktsioon, mis vähendab kõrte

− Veokärul olev lukustatav transpordikast võimaldab

mähkumist ning kaasavedu

rapsivikateid turvaliselt transportida ning vähendab

− Nurga alla pööratud põiktoru, mis võimaldab kabiinist heedri

heedri kaalu

lauda paremini näha
− Sissevõtuteo kõrguse astmevaba reguleerimine
− Võimalus vahetada söötekanali ja sissevõtuteo
liikumissuunda
− Väline kaabitsplaatide reguleerimine

Heedri laud sisse tõmmatud, koos
rapsivikatitega (+ 450 mm).

Heedri laud välja lükatud, koos
rapsivikatitega (+ 600 mm).

Riisikoristus.
VARIO heedritele saab optimaalse riisikoristuse jaoks juba

− Automaatne roolimissüsteem LASER PILOT, mida saab

tehases paigaldada või hiljem lihtsasti lisada kaetud söötevaltsi

ilma tööriistadeta kokku klappida ja reguleerida

ja riisilõikesüsteemi.

− Kiirlukustusega kõrretõstjad, tööriistavaba kinnitamine
ja eemaldamine

Rapsivikati ajami hüdrovoolikuid on
lihtne ühendada.
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Tänu kiirlukustusele saab
kõrrejagajaid ja rapsivikateid kinnitada
tööriistavabalt.

Rapsivikatid kinnitatakse kiirlukustusega.
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CERIO heedrid.

CERIO

CERIO heedrid.
CLAAS on loonud uue heedrisarja, kuhu kuuluvad mudelid
CERIO 620 kuni 560. See põhineb VARIO heedritel ja pakub
optimaalset alternatiivi teraviljakoristuseks.
Tähtsaimad omadused lühidalt.
−− Heedri laua manuaalne reguleerimine 200 mm ulatuses
−− Suure, 660 mm läbimõõduga sissevõtutigu, mis tagab
optimaalse materjalivoo
−− Optimeeritud haspel, mis vähendab kõrte kaasavedu
−− MULTIFINGERi sissevõtutigu
−− Kõrrejaoturite kõrguse tööriistavaba reguleerimine
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CERIO heedrid.

CERIO

Kasutamine.
CERIO mudelisari põhineb VARIO heedritel 930 kuni 560 ning
pakub alternatiivi teraviljakoristuseks. See sari sobib ideaalselt
pakkuma suurt võimsust ja pindalajõudlust nii suure kui ka
väikse saagikusega piirkonnas. Heedri lauda saab käsitsi
reguleerida vahemikus – 100 mm kuni + 100 mm. Seega
võimaldab heeder reageerida eri koristusoludele ja taimesortidele.

Tehnika.
− Käsitsi kohandatav heedri laua asend

– 10 cm
Tavaasend
+ 10 cm

vahemikus – 100 mm kuni + 100 mm
− Kogu käsitsi reguleeritav vahemik 200 mm
− Vikati ajamil automaatse teleskoopfunktsiooniga kardaanvõll
− Ühes tükis vikat ja ühes tükis haspel
− Ühepoolne mehaaniline esiseadme ajam
− Sissevõtuteo ja vikati mehaaniline ülekanne käigukasti ning

Heedri laua reguleerimine.

Riisikoristus.

kardaanvõlli kaudu
− Manuaalne reguleerimine heedri laua alt

CERIO heedritele saab optimaalse riisikoristuse jaoks juba

piitoru laagrid ja uus konstruktsioon, mis vähendab kõrte

− Heedri laua reguleerimine kümne kruvikinnitusega

tehases paigaldada või hiljem lihtsasti lisada kaetud söötevaltsi

mähkumist ning kaasavedu

− Valikus viis laua asendit: + 100 mm, + 50 mm, 0 mm,

ja riisilõikesüsteemi.

− Haspel optimeeritud hasplipii kanduritega, kulumiskindlad

– 50 mm, – 100 mm

− Nurga alla pööratud põiktoru, mis võimaldab kabiinist heedri
lauda paremini näha
− Sissevõtuteo kõrguse astmevaba reguleerimine

Heedri laud sisse tõmmatud, teravili
(– 100 mm).

Heedri laud välja lükatud, teravili
(+ 100 mm).

Plastist ning optimaalse kujuga
hasplipii kandurid ja laagrid
vähendavad kõrte kaasavedu.

Tagavaravikatit hoitakse heedrialuses
konstruktsioonis.

− Võimalus vahetada söötekanali ja sissevõtuteo
liikumissuunda
− Väline kaabitsplaatide reguleerimine
− Automaatne roolimissüsteem LASER PILOT, mida saab
ilma tööriistadeta kokku klappida ja reguleerida
− Automaatne parkimis- ja transpordiasend
− Automaatne tööasend
− Kiirlukustusega kõrretõstjad, tööriistavaba kinnitamine
ja eemaldamine
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Tagavara-kõrretõstjad asuvad kohe
heedri taga.

Kõrrejagajaid saab tänu
kiirlukustusele ühendada
ilma tööriistadeta.

Kõrrejagajate asendamine käib
kiiremini ja hõlpsamalt.

Kõrrejagaja kõrguse lihtsaks
reguleerimiseks kasutatakse üldvõtit.

25

Tavaheedrid.

Tavaheedrid

Tavaheedrid.
Tavaheedritel C 490 kuni C 370 on ennast tõestanud
jäik heedri laud. Nad tagavad hea nähtavuse ja on
märkimisväärsete omadustega.
Tähtsaimad omadused lühidalt.
−− 480 mm läbimõõduga sissevõtutigu, mis tagab
väga hea materjalivoo
−− Tugev vikati ajam
−− Ennast tõestanud jäik heedri laud
−− MULTIFINGERi sissevõtutigu
−− Hüdrauliline haspli ajam
−− Riisikoristuseks saadaval kaetud sissevõtutigu, topeltvikat
või spetsiaalsete topeltsõrmedega lõikesüsteem
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Tavaheedrid.

Tavaheedrid

Kasutamine.
CLAASi tavaheedrid annavad teraviljakoristusel väga hea
tulemuse. Kompaktsed tavaheedrid toimivad AVERO
kombainil usaldusväärselt ning sobivad ideaalselt
saagikoristuseks väiksel alal ja kompaktse kujuga põllul.

Tehnika.
− Ennast tõestanud jäik heedri laud
− Tugev vikati ülekanne õlivann-käigukasti kaudu
− 1120 lööki minutis
− Ülekanderihmade automaatpingutus
− MULTIFINGERi sissevõtutigu
− 480 mm läbimõõduga sissevõtutigu
− Sissevõtuteo kõrguse astmevaba reguleerimine

Väljast reguleeritavad kaabitsad (C 490, C 430, C 370).

Sujuv ülekanne.

Tagavaravikat.
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CORIO.

CORIO

CORIO.
Uued CORIO maisikogurid on varustatud nii ennast
tõestanud tehnoloogia kui ka ainulaadsete uuendustega.
Tähtsaimad omadused lühidalt.
−− 17° töönurk, mis ennetab tõlvikukadu
−− Otsesuunalised kogurvaltsid
−− Uus ja tugev jõuülekanne
−− Koonuse uus kuju, mis tagab õrnema materjaliedastuse
−− Ainulaadne klappimissüsteem, mis liigutab koonused
transpordiasendisse
−− Sööteketi lihtne vahetamine ja pingutamine
−− Vahetatavad kuluvosad, mis on integreeritud koonustesse
−− 5- ja 4-realine maisikogur CORIO
−− Rea laius 75 ja 70 cm

30

31

CORIO.

Kasutamine.

CORIO

Tehnika.

17° töönurk.

Tippvorm.

CORIO mudelitel on turu kõige laugem töönurk: 17°.

Koonuste esiosa on saanud uue ja ainulaadse kuju.

− Töönurka on kahandatud u 10%

Peale selle on parendatud pealispinna omadusi.

− Väheneb tõlvikukadu, iseäranis see, mis tuleneb tõlvikute

− Tänu koonuste optimeeritud kujule juhitakse

lõhkemisest
− Tagatakse ühtlane jõudlus, eriti lamandunud maisi korral

taimi veelgi õrnemalt
− Koonuse küljed on sellise kujuga, et maisivarte
juhtimine toimub alles hiljem ja paindlikumas kohas,

CORIO sarja maisikogurid sobivad teramaisi ning maisi

− Kõigil CORIO mudelitel tõhus ja sujuv ülekanne

terviktaime koristamiseks. Olenemata sellest, kas töötate

− Pöörlemiskiiruse lihtne ja kiire sobitamine hammasratta

suure saagikusega põllul või koristate väga kuivi maisikõrsi,
tagavad CORIO maisikogurid puhta koristuse.

vältimaks tõlvikukadu
− Lamandunud maisi korral on tagatud parem jõudlus

kombinatsioonide muutmisega
− Kogurvaltside teokujuline sissevõtt, mis parandab
varte sisestamist

Tööpõhimõte.

− Mehaaniliselt või hüdrauliliselt reguleeritavad kogurplaadid,
mis võimaldavad tõlvikuid puhtalt eraldada
− Iga kogurvalts on ülekoormuse ja võõrkehade

Tänu koonustele söödetakse maisivarred kogurvaltside vahele
ühtlaselt ja samas õrnalt. Varred haarduvad kogurvaltside külge ja
neid tõmmatakse allapoole. Samal ajal hoolitsevad kogurplaadid
selle eest, et maisitõlvikud eralduks vartest puhtalt.

vastu eraldi kaitstud
− Kogurvaltside ja vikatite ajamid on integreeritud
tugevasse käigukasti korpusesse
− AUTO PILOT ja AUTO CONTOUR on lisavarustusena
saadaval kõigile mudelitele

Horisontaalhekseldi purustab alla tõmmatud maisivarsi
kindla kiirusega. Maisitõlvikud edastatakse läbi sissevõtuteo
söötekanalisse.
CORIO maisikogurite põhielemendiks on otsesuunalised
kogurvaltsid.
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Horisontaalhekseldi.

Täpne hekseldus.

Igal koguril on reduktorisse integreeritud horisontaalhekseldi,

Taimede täpne hekseldus soodustab taimejääkide kõdunemist

mida iseloomustab kuivades oludes parem hekselduskvaliteet.

ja tagab järgmisele põllukultuurile ühtlase seemnepeenra.
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CORIO.

CORIO

Kummist tõlvikuhoidik.
Kõigi mudelite standardvarustuses on väiksed kummist
tõlvikuhoidikud, mis ei lase tõlvikutel tagasi libiseda.
Suur kummist tõlvikuhoidik on saadaval lisavarustusena.
Kinnitamine ja eemaldamine toimub ilma tööriistadeta.

Hooldusasend.

Lihtne käsitseda.

Integreeritud kuluvosad.

Uus koonuse avamise lahendus tagab hoolduseks või

Konveierkettide pingutamine ja vahetamine käib lihtsalt,

Asendatavad kuluvosad on integreeritud koonuste paremale ja

puhastamiseks kiire ja lihtsa ligipääsu. Koonuse saate viia

mugavalt ning kiiresti. Kui koonused on viidud

vasakule küljele. Kulunud osi saab vahetada ükshaaval, selle

hooldusasendisse mõne käeliigutusega ja ilma tööriistadeta.

hooldusasendisse, siis vajate keti vabastamiseks,

asemel et vahetada välja kogu koonus.

pingutamiseks või asendamiseks lihtsat paigaldushooba.

Päevalillekoristuse komplekt.
Kui vahetate lihtsalt sööteketi, siis saate kiiresti ümber
lülituda päevalillede koristamisele. Lisaks sellele paigaldatakse
kogurvaltsidele erinoad, külgmised koonuse kõrgendused ja
spetsiaalne tagasein.

Uus klappmehhanism.

Maanteesõit.

Kogurplaadi reguleerimine.

Tänu uuele konstruktsioonile saab koonuseid kompaktsesse

Lisaks lihtsale kasutusele tagab uus lahendus maanteesõidul

Olenevalt mudelist kuulub standardvarustusse kogurplaadi

transpordiasendisse hõlpsalt kokku klappida.

parema nähtavuse, kuna esiseadet saab 80 cm võrra lühendada.

mehaaniline või hüdrauliline reguleerimine. Hüdraulilise
variandi, mille kogurplaati reguleeritakse mugavasti juhiistmelt,
saab paigaldada ka lisavarustusena.
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Klapitav heeder C 450.

Klapitav heeder C 450

Klapitav heeder C 450.
Klapitav heeder muudab AVERO teistest turul saada olevatest
masinatest paindlikumaks.
Tähtsaimad omadused lühidalt.
−− Kasutusvalmis mõne lihtsa liigutusega otse põllu
sissepääsu juures
−− Heedri paigaldamiseks ja eemaldamiseks pole
vaja lisaruumi
−− Heedri transpordilaius jääb 3,00 m piiresse või
800 rehvide korral 3,30 m piiresse
−− Hea nähtavus transpordiasendis, ohutu liiklus maanteel
−− Ideaalne kaalujaotus ka maanteesõidu ajal
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Klapitav heeder C 450.

Klapitav heeder C 450

Kasutamine.
Klapitavad heedrid muudavad heedri kinnitamise ja
eemaldamise tarbetuks, tagavad tänu suurepärasele
nähtavusele optimaalse juhitavuse ning võimaldavad liikuda
põllult põllule peaaegu ilma katkestusteta. Ka transpordi ajal –
nii põllurajal, kitsal sõiduteel kui ka tihedas liikluses – tagab
klapitav heeder erakordse nähtavuse ja head sõiduomadused.

Tehnika.
− Jagatud vikat ja haspel
− Ühepoolne mehaaniline esiseadme ajam
− Sissevõtuteo ja vikati mehaaniline ülekanne
käigukasti ning kardaanvõlli kaudu
− Sissevõtuteo kõrguse astmevaba reguleerimine
Transport.
Kompaktne konstruktsioon tagab lubatud transpordilaiuse,
optimaalse nähtavuse ja suurepärase manööverdusvõime
kitsastes kohtades.
Kokkuklappimine.
Täisautomaatne klappimisfunktsioon aktiveeritakse ühe
nupuvajutusega. Stabiilne profiraamiga konstruktsioon
tagab täpse protsessi ja pikaajalise töökindluse.
Saagikoristus.
Klapitav heeder on kasutusvalmis vaid mõne sekundiga.
Liigutate kõrrejaoturid tööasendisse, ühendate kardaanvõlli
ja võitegi alustada.
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SUNSPEED.

SUNSPEED

SUNSPEED.
SUNSPEEDi päevalilleheedrit iseloomustab ainulaadne
korjekontseptsioon, väga hea pindalajõudlus koos väikse
kaoga ja suur kasutusmugavus.
Tähtsaimad omadused lühidalt.
−− SUNSPEEDi päevalilleheeder on kaheksarealine
−− Kogub üksnes õisi: varrevaba korje kontseptsioon
−− Haspli kõrgust ja pöörlemiskiirust saab mugavalt
kabiinis olles sõidukiirusega sünkroonselt reguleerida
−− Kohandatavad juhtplaadid hoiavad varsi kindlalt paigal
−− Süstikute vahel olevat pilu saab varre paksuse
järgi kohandada
−− Süstikute kallet saab reguleerida
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SUNSPEED.

SUNSPEED

Kasutamine.
SUNSPEEDi päevalilleheeder on optimaalne päevalillede
koristamise lahendus. Ainulaadne tööpõhimõte leevendab
tunduvalt peksuagregaadi koormust ja hõlbustab terade
hulgas olevate muude komponentide eemaldamist.
Rea laiuse ja varre paksuse suur varieeritavus teeb
SUNSPEEDist universaalse päevalilleheedri.

Tehnika.
−− Õlivann-käigukasti kaudu töötav vikati ajam on
peaaegu hooldusvaba
−− Suur lõikesagedus: 1200 lööki minutis
−− Rebimisvaltsi ja sissevõtutigu veavad ketid ning rihmad
−− Kuni 20 mm reguleeritav süstiku laius
−− 1800 mm pikkune süstik juhib varsi ühtlaselt
−− Reguleeritav haspli perifeerne kiirus
−− Reguleeritav sissevõtuteo kiirus
−− Haspli pöörlemiskiiruse automaatne kohandamine
sõidukiiruse järgi

Tööpõhimõte.
Esmalt püüavad päevalille kinni süstikud. Reguleeritav
juhtplaat lükkab seejärel päevalille õisikuid edasi. Samal ajal
surub vikati all olev rebimisvalts varsi allapoole. Juhtplaat ja
Reguleeritavad süstikud.

Reguleeritavad juhtplaadid.

rebimisvalts takistavad varre enneaegset lõikamist. Lõige
tehakse alles siis, kui haspel on päevalille õisikud kinni
püüdnud. Nii satuvad sissevõtuteo sisemusse ja sealt
lõpuks söötekanalisse üksnes õisikud.
See ainulaadne tööpõhimõte tagab
−− väiksema kütusekulu
−− suurema peksu- ja puhastusjõudluse

Rebimisvalts.

Ennast tõestanud ülekanne.

−− kõigi komponentide väiksema kulumise

1
2

Reguleeritav juhtplaat
Haspel

3
4

Vikat
Rebimisvalts

Tagavaravikat.
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Kompaktsus muudab tulemuslikuks.

Peksusüsteem

CLAASi peksutehnoloogia.
− Suure läbilaskevõimega APS-peksusüsteem
− Tõhus terade järeleraldus
− Võimas 3D-puhastus
− Täiuslik põhutöötlus
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20% suurem läbilaskevõime,
0% suurem kütusekulu.

APS-peksusüsteem

Ühtlane ülesvõtt.
Kiirendustrummel võtab söötekanalist tuleva materjali vastu
ja edastab selle ilma mürata peksutrumlisse. Tänu sellele on
kabiinis meeldivalt vaikne.

Paindlik eelkorv.
Eelkorv on loodud MULTICROPi korvina ja seega saab
teda kasutada kõigi põllukultuuride puhul. Võimalus kaht
korvisegmenti kiiresti vahetada muudab seadistusaja
minimaalseks ja majandusliku kasu maksimaalseks.

Parem terakvaliteet.
Selleks et tagada optimaalne ivamine ja kroovimine, pakub

Pikk peksukanal.

APS-peksusüsteem mitmeastmelisi reguleerimisvõimalusi ning
lisaseadiseid. Sinna hulka kuuluvad näiteks intensiivpeksu

CLAASi APS-peksusüsteemis ümbritseb põhikorv

element ja eelkorvi klapid. Eelkorvi klapid aktiveeritakse vaid

peksutrumlit palju pikemalt kui tavalistes lahendustes. Ühegi

mõne sekundiga, kasutades söötekanali kõrval asuvat hooba.

teise peksuagregaadi mähkimisnurk ei ole 151°. Te saavutate
materjali kaitsva peksu, kus rakendatakse suurt korviava ja

Rakendades seda koos teiste APS-i eelistega, on tulemus

väikest trumli pöörlemiskiirust, ning kahandate kütusekulu.

muljet avaldav: maksimaalne eraldusvõime ja suurepärane
saagi kvaliteet.

Suur kivitasku.
Tipptasemel ohutuse eest hoolitseb suur kivitasku,
mida on küljelt lihtne avada ja mis tühjeneb ise.

Ainulaadne APS-peksusüsteem.

− Kiirendustrummel tõmbab materjali paremini laiali
− Materjalivoog on erakordselt ühtlane ja kuni 33% kiirem

AVERO 240 on omas klassis esimene APS-iga masin. Selle

− Suurem tsentrifugaaljõud eraldab palju rohkem teri

murrangulise lahenduse põhieelis ilmneb juba peksutrumlile

− Kuni 30% teri püütakse kinni juba eelkorvis, mis paikneb otse

eelneval alal, kuna materjalivoo märkimisväärne kiirendamine

kiirendi all. See vähendab märkimisväärselt põhikorvi koormust

(kiiruselt 3 m/s kiirusele 20 m/s) käivitab ülitõhusate
protsesside ahela.

Nii suureneb jõudlus kuni 20%, ilma et kütusekulu kerkiks.
APS tasub end ära.

MULTICROPi korv ja kivitasku.
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Äärmiselt mitmekülgne ja täiesti usaldusväärne.

CLAASi peksuagregaat

Loodud iga vilja jaoks.
MULTICROPi korviga AVERO 160.
Peksutrumli all paiknev korv on kavandatud MULTICROPi
korvina, mille eraldi segmente saab hõlpsalt vahetada. Võite
seda korvi kiiresti kohandada eri põllukultuuride jaoks – nii
tagate alati õige kombinatsiooni, mis hõlmab puhast peksu,
õrna saagikäitlust ja suurt eraldusvõimet.
Mudelil AVERO 160 on tavaline CLAASi peksuagregaat.

Suur kivitasku.

Võimekas igal alal.

− Peksuagregaadile pääsete lihtsasti ligi eest kaldkonveieri
pealt ja mõlemalt küljelt läbi suurte avauste

AVERO 160 hoolitseb maksimaalse ohutuse eest suure

AVERO 160 kasutab tavalist CLAASi peksuagregaati, mis on

kivitaskuga, mida on küljelt lihtne avada ja mis tühjeneb ise.

ikka ja jälle tõestanud oma võimekust tulla kõikmõeldavates

− Kõigi ajamite (eriti peksutrumli ajami) äärmiselt tugev
konstruktsioon tagab saagikoristusel suure töökindluse

koristusoludes toime kahe peamise ülesandega, milleks on
eemaldamine ja eraldamine. Pole tähtis, millise saagi või
põllukultuuri koristamisel Te seda masinat vajate: tema
mitmekülgsus avaldab muljet kogu peksutrumli 1,06 m laiuses.

MULTICROPi korv.

48

Isetühjenev kivitasku.
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Kokkuhoid, millel on mõtet.

Terade järeleraldus | Puisturitehnoloogia

Neli astet.
AVERO neli puisturit on täpselt sobitatud võimsa APS-peksusüsteemiga. Terade järeleraldus toimub neljal puisturiastmel,
mille kogupikkus on 3900 mm. Saadaval on kesk- ja
küljelaiendused. Isegi suuri põhukoguseid edastatakse
kiiresti ja kergelt. Vaalutamisel kukub põhk lihtsalt otse
kõrretüügastele, tänu sellele liigub materjalivoog sujuvalt
isegi suure põhukoguse või nõlval töötamise korral.

Aktiivne kergitamine.
Lisaks sellele muudavad juhitavad kergituspiid põhku
intensiivselt kohevamaks. Iga puisturiresti kohal asuv pii
kaevub pealtpoolt jõuliselt põhu sisse. Selline kergitamine
tagab kiire põhuvoo ja õhukese põhukihi. Nii kukuvad
allesjäänud terad üsna kergesti põhu seest välja ja
eraldusvõime muutub palju suuremaks.

CLAASi kompaktsuspõhimõte.

AVERO 240 töötleb sama palju kui võrreldav APS-ita masin,

Täielik kontroll.

millel on viis puisturit, aga jääb oma nelja puisturiga
Kuna APS-peksusüsteem töötab väga tõhusalt, vajab

mõõtmetelt kompaktseks. Sellel on ka majanduslik tähtsus.

Selleks et saaksite masina võimsust maksimaalselt ära

AVERO 240 terade järeleraldus oodatust vähem puistureid.

Aga ka AVERO 160 pakub oma suuruse kohta keskmisest

kasutada ja saavutaksite ülima peksukvaliteedi, on AVERO

Tänu APS-ile on 90% teri juba põhust eraldatud. Ülejäänud

paremat jõudlust: tavaline CLAASi peksuagregaat teeb nelja

puhul saadaval mitmesugused jälgimislahendused.

10% jaoks piisab neljast puisturist neljal astmel.

puisturiga täiuslikku koostööd.
− CISis toimuv terade järeleralduse jõudluskontroll
ja puhastuse kontroll
− CISis toimuv saagikuse registreerimine ja
kütusekulu mõõtmine
− Materjali tagastamine peksuagregaati
− Valgustatud vaatlusaken tagastuse jälgimiseks
− Terapunkri materjalivoo jälgimine läbi suure vaatlusakna

Kaoandurid.
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Üks pilk terapunkrisse:
puhas töö.

Puhastus | Terapunker

Tugev ventilaator.

Vahetu sissevaade.

AVEROs hoolitseb maksimaalse terade puhastamise eest

Mõnikord ütleb üks kiire pilk rohkem kui tuhat andurit. AVERO

radiaalventilaator. See kabiinist astmevabalt reguleeritav

kabiini tagaosas paiknev suur vaatlusaken võimaldab saaki

ventilaator tagab isegi erineva sõelakoormuse korral stabiilse

visuaalselt jälgida. Ühtlasi näete juhiistmelt hõlpsasti ka

tuulesurve ja ühtlase survejaotuse. Tuule sundjuhtimine ei lase

tagastatud materjali. See vaatlusaken on lausa valgustatud.

materjalil mattidesse koonduda.
Sellele lisanduvad CLAASi arendatud 3D-puhastuse

Väljatõmmatav ettevalmistuspõrand.

veenvad eelised.
Ettevalmistuspõrandal toimub nii terade (all) kui ka aganate ja
− Dünaamiline kalde tasakaalustus, mis saavutatakse

sõela koormuse vähenemine suurendab puhastusvõimet.

ülemise sõela aktiivjuhtimisega

Suur terapunker.

lühikeste kõrte (üleval) eelsorteerimine. Sellest tulenev ülemise

− Reageerimine ka kõige väiksematele konarustele

Saagikoristuse järel saate ettevalmistuspõranda

− Täiesti stabiilne jõudlus kuni 20% külgkaldega nõlval

puhastamiseks hõlpsalt välja tõmmata.

− Täiesti hooldusvaba ja kulumiskindel
− Lihtne viljaproovi võtmine

− Kiire ja lihtne järelpaigaldus

− Suur ümberlaadimiskõrgus
Pärast peksuagregaadi, puisturi ja puhastussektsiooni tööd

− Ideaalne kaalujaotus

koguneb terapunkrisse kvaliteetne saak. Kuni 5600 l

− Hea vaade terapunkrisse

terapunkri mahuga näitab AVERO enda tõelist suurust.

− Terapunkri kaane avamine ja sulgemine juhiplatvormilt

Kuid see pole tema ainus tugevus.

− Kiire ja otsesuunaline tühjendamine
− Siledad pinnad, mis tagavad nobeda ja
täieliku tühjendamise
− Suur terapunkri aken, mis võimaldab jälgida täitetaset
vahemikus 0–100%
3D-ta
>20%

3D-ga
>20%

Suur terapunkri maht
AVERO 240: 5600 l
AVERO 160: 4200 l
3D-puhastus.
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Alates lühikesest ja väiksest kuni pika ja kohevani.

Põhutöötlus | PROFI CAM

Parim põhk.
AVERO käitleb pikki õlgi väga õrnalt. Tänu kaitsvale peksu- ja
eraldusprotsessile säilitab põhk oma algupärase struktuuri,
sobides ideaalselt kvaliteetseks allapanuks. Kui põhuhekseldi
on välja lülitatud, siis jääb vaal kohevaks ja kihiliseks. Põhk
kuivab tänu sellele kiiresti ja laseb ennast kerge vaevaga
tugevateks pallideks pressida.

Lühike heksel.

CLAASi hekseldid on varustatud ka lõikelatiga. Mõlemat

PROFI CAMiga on kõik silma all.

komponenti saab eraldi reguleerida ja seega muutuvate
AVERO jaotab lühikeseks hekseldatud põhu ühtlaselt üle kogu

põhuolude järgi kohandada. Nii ei jää ükski kõrs lõikamata.

Kõigi AVERO mudelite põhuväljuti kapotile saab paigaldada

Süsteemi on võimalik ühendada kuni neli kaamerat ning nende

heedri laiuse ja puhub selle sügavale kõrretüügaste vahele.

Hekseldamiseks kasutatakse pöörlevaid nuge ja

PROFI CAMi. Selline kaamera asukoht võimaldab ühelt

pilte saab kabiini värvimonitoris korraga kuvada.

Viskelaiust saab seejuures hõlpsalt reguleerida.

vastasnoakammi.

värvikuvarilt otse kabiinis mugavasti jälgida korraga kaht ala:
−− hekseldatud materjali või põhu laotamist
−− tagurdamisel masina tagaosa

Lihtne üleminek hekseldamiselt vaalutusele.
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AVERO 240.
Piisavalt tugev riisi jaoks.

Riisikoristus

Loodud riisikoristuseks: APS-peksuagregaat.

Tavaheedrid C 490 ja C 430 riisikoristuseks.

Riisiterad on õrnad. Selleks et neid saagikoristusel mitte

Nende heedrite sissevõtutigu on saadaval ka HD-versioonina,

kahjustada, asendatakse tavaline lööklatiga peksutrummel

mille keermed on erikattega, et vähendada taimede ja

ogalise peksutrumliga. Peksutrumlil olevad ogad hõõruvad

kleepuva mustuse tekitatavat kulumist. Taimede puhta lõike

riisiterad riisitaime pöörisest välja. Ogad on paigutatud

tagamiseks on võimalik varustada need heedrid kahe erineva

peksutrumli lattidele nii, et nad liiguvad peksukorvi

lõikesüsteemiga:

fikseeritud ogade vahelt läbi.

− spetsiaalsed topeltsõrmed ja vikati kaitsepiirded
(kõrretõstjaid saab kasutada)

Paiskeratta peale on kruvitud täiendavad hammaslatid, et

− topeltnuga (kõrretõstjaid ei saa kasutada)

suunata raske riisipõhk mis tahes oludes kindlalt puisturitele.

AVERO 240 šassii.

VARIO ja CERIO heedrid riisikoristuses.
VARIO ja CERIO heedrid on saadaval ka spetsiaalse riisi-

Riisipõllu keerulisemad koristusolud esitavad masinale eriti suuri

koristusvarustusega. Nii nagu tavaheedrite C 490 ja C 430

nõudmisi. Väga märgades tingimustes töötamiseks on saadaval

puhul, nii on ka see sissevõtutigu kulumise minimeerimiseks

spetsiaalselt tihendatud sillad. Need tagavad töökindluse ja

kaetud. Ka siin on riisitaimede muretuks lõikamiseks saadaval

vastupidavuse ka kõige ebasoodsamates oludes.

spetsiaalne lõikesüsteem. Lühikesed topeltsõrmed ja
kohandatud kaitsepiirded tagavad täpse lõike ning

HD-terapunker.

ummistusvaba töö.

Riisiterad on eriti agressiivsed ning põhjustavad terade
kogumisel ja terapunkri tühjendamisel suurt kulumist. Seetõttu
on saadaval eriti kulumiskindel terapunkri versioon, mille täiteja tühjendustigu ning väljalaadimistoru tigu on erikattega.
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Kompaktsus muudab võimsaks.

CLAAS POWER SYSTEMS

Meid ajendab parimate komponentide koostoime.
CLAASi masin on midagi enamat kui tema üksikute osade

Mootor, mis töötab täisvõimsusel üksnes siis, kui see on

summa. Tippjõudlus on võimalik üksnes juhul, kui kõik

vajalik. Ajamid, mis on sobitatud masina kasutusviisiga.

osad toimivad omavahelises kooskõlas.

Kütust säästev tehnoloogia, mis tasub ennast kiiresti ära.

CLAAS POWER SYSTEMSi (CPS) nime all ühendame
parimad komponendid, luues nutika ajamisüsteemi.
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UUS

Cumminsi mootorid vastavad Stage V-le.

Mootor

Kaitseb keskkonda.
AVEROl on nüüdsest uusim Cumminsi mootor. Cummins B6.7
vastab Stage V heitgaasinormile ning annab 6,7 l töömahuga
võimsuseks 213 või 167 hj. Kuna see mootor ei vaja EGRtehnoloogiat, saab jahutusvõimsust vähendada. See
suurendab mootori efektiivsust.
Heitgaasi järeltöötluse süsteem koosneb diislikütuse tahkete
osakeste filtrist ja SCR-katalüsaatorist. Ehkki see lahendus
asub mootoriruumis, tagab kompaktne disain mootorile
hooldus- ja puhastustöödeks takistusteta juurdepääsu.
Suur uureapaak mahutab 49 l. Selle täitetaset kuvatakse
Teile kabiinis.

Tulevikumootorid.

Eelised.

Kui rääkida tulevikku suunatud mootoritehnoloogiast, siis

−− 400 l kütusepaak võimaldab töötada pikki päevi

on Cummins esirinnas. Cumminsi mootorit kasutab maailmas

ilma katkestusteta

−− Mootor ja jahuti on hõlpsasti ligipääsetavad
−− EGR-tehnoloogiast loobumine vähendab jahutusvajadust

üle 1 000 000 põllutöömasina. Nende võimsus jääb 55 ja

−− 49 l uureapaak pikendab täiteintervalli

−− AVERO 240 võimsusega 213 hj

4400 hj vahele.

−− Heitgaasi järeltöötluse süsteem võtab vähe ruumi

−− AVERO 160 võimsusega 167 hj

60

61

UUS

Perkinsi mootorid vastavad Stage IIIA-le.

Mootor

Tippjõudlus.
Ühisanumpritse tehnoloogiaga uue põlvkonna Perkinsi mootor
saavutab AVERO 160 puhul 158 hj ja AVERO 240 puhul
205 hj. Perkins on põlemisprotsessi optimeerinud. Tänu sellele
pole Stage IIIA (Tier 3) heitgaasinormi täitmiseks täiendavaid
heitgaasi järeltöötluse süsteeme vaja.
Jahutussüsteemi puhastatakse pidevalt tolmu automaatse
eemaldamisega. Selle tulemusel määrduvad jahutusribid palju
vähem. Kui peate siiski jahutuskorvi aeg-ajalt puhastama, siis
saate selle lihtsalt küljele pöörata. Kõigile olulistele
hoolduspunktidele pääsete mobiilse kokkupandava redeliga
kiiresti ja hõlpsalt ligi.

Tõeline reserv.

Veenvad eelised.

Tugev Perkinsi mootor annab AVEROle nii palju jõudu, et saate

− 400 l kütusepaak võimaldab töötada pikki päevi

seda masinat kasutada pikaks ja tulemuslikuks tööks ka
rasketes koristusoludes. Tänu tänapäevasele
mootoritehnoloogiale on diislikütuse kulu üllatavalt väike.

ilma katkestusteta
− Paremad mootori tööomadused ja optimaalne jõuülekanne

− Hea ligipääs teeb hoolduse ja puhastamise lihtsaks
− AVERO 240 võimsusega 205 hj
− AVERO 160 võimsusega 158 hj

kahandavad märkimisväärsel määral kütusekulu

Perkins
1106 D-E70TA
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Maapind on hinnaline.

Rehvid | Sõiduajam

Täpne töö.
Ei mingit sidurdamist ega käiguvahetust – üksnes täielik
keskendumine saagikoristusele. AVERO hüdrostaatilist
sõiduajamit juhite väga mugavalt mitmefunktsioonilise
hoovaga. Pumba suur maht tagab vilka sõidukäitumise kõigis
oludes. Nii keerulisel maastikul kui ka maanteel on täielik
veojõud alati saadaval ning seda saab mitmefunktsioonilise
hoovaga täpselt ja tundlikult juhtida. Sõiduajam täidab
usaldusväärselt ka minimaalseid sõidukäske. See täpsus on
Teile kasulik, kui näiteks kinnitate heedrit või täidate veokit.

Kaitseb põllul pinnast.

Maanteel kitsas masin.

Soovi korral alla 3 m.

Tänu laiale rehvivalikule võite AVERO kohandada täpselt

Isegi 800 mm laiuste rehvidega on AVERO välislaius alla 3,30 m.

Kui masinat kasutatakse eriti tihedalt asustatud piirkonnas või

enda vajaduste järgi. Pinnase maksimaalse kaitse ja veojõu

See muudab AVERO kitsamatel aladel ideaalseks partneriks. Ta

kui eriloa saamise kriteeriumid on väga ranged, siis võib

tagamiseks saab AVEROle paigaldada 800 mm laiused rehvid.

liigub paindlikult ja vilkalt ühest kasutuskohast teise.

AVERO maksimaalne välislaius jääda 3 m piiresse.

Masina väikse töökaalu lisaeeliseks on asjaolu, et ta ei jäta

650 mm laiused rehvid pakuvad ideaalset kompromissi

maha sügavaid sõiduradu ja seega väldib kahjulikku

transpordilaiuse, maapinnale avaldatava surve ja veojõu vahel.

tihenemist. Kasutada saab igat saagikoristuse päeva.
Saagikoristust on võimalik kiiresti jätkata ka pärast
pikka vihmaperioodi.
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Kompaktsus muudab kiireks.

Jahutussüsteem | Hooldus

Kiire juurdepääs.
AVERO hooldusintervallid on pikad ja hooldusseisakud
lühikesed. Kõigile olulistele hoolduspunktidele pääseb väga
hästi ligi. Ja mis kõige parem: Te saate väga lühikese ajaga
palju asju lihtsalt ise ära teha.

Lihtne hooldus.

Nutikas jahutussüsteem koos automaatse
tolmueraldusega.

−− Klapitav jahutuskorv võimaldab kiiret manuaalpuhastust

AVERO ülitõhus ühine jahutussüsteem hõlmab mootorit,

−− Suured monoliitsed külgklapid tagavad

hüdraulikat ja kliimaseadet. Automaatne tolmueemaldus tagab
hüdrauliliselt pöörleva jahutuskorvi pideva puhastamise ja

takistamatu juurdepääsu

seeläbi maksimaalse jahutusvõimsuse. Jahutusribide

−− Lihtne ligipääs mootoriruumile ja teistele hooldusaladele

määrdumist on märgatavalt vähendatud. Puhastuse

mobiilse kokkupandava redeliga

hõlbustamiseks saab jahutuskorvi kallutada.

−− Vajaduse korral põhuväljuti kapoti avamine
−− Pikad hooldusintervallid
−− Määrdepuldid
−− Hoiukast tööriistadele
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Suured külgklapid, mis tagavad lihtsa
juurdepääsu.

Hea ligipääs mootoriruumile.
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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.

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 Teile vajalikku teenust

kasulikud tarvikud. Meie ulatuslikust tootevalikust leiate just

tootemargiülest varuosa- ja tarvikuvalikut kõigiks ettevõtte

Centeris leidub ligikaudu 200 000 eri osa ja seal on laopinda

ja kontaktisikut. CLAASi partner on lähikonnas alati käepärast,

sellise lahenduse, mis tagab Teie masinale täieliku töökindluse.

põllumajandustöödeks.

üle 140 000 m2. See varuosade keskladu tarnib ORIGINALi

valmis pakkuma Teile ja Teie masinale tuge ööpäev läbi.

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

Teadmiste, kogemuste ja pühendumusega ning parima

kohalik CLAASi partner pakkuda väga lühikese ajaga õige

tehnilise varustusega. Mida iganes Te vajate.

lahenduse, lähtudes Teie saagist ja Teie ettevõttest.
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Veenev tehnika.

AVERO 240.

Varustus

1

Mugavuskabiin

2

Intensiivpuistur

3

Cumminsi (Stage V) või Perkinsi (Stage IIIA) mootor

4

PROFI CAM

5

Põhuhekseldi

6

3D-puhastus

7

Suure jõudlusega puistur

8

Radiaalventilaator

9

APS

10 Hüdrostaatiline haspli ajam
11 Klapitavad kõrrejaoturid
12 VARIO laud
13 Mitmikühendus
14 CIS
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Veenev tehnika.

AVERO 160.

Varustus

1

Mugavuskabiin

2

Intensiivpuistur

3

Cumminsi (Stage V) või Perkinsi (Stage IIIA) mootor

4

Põhuhekseldi

5

3D-puhastus

6

Suure jõudlusega puistur

7

Radiaalventilaator

8

Hüdrostaatiline haspli ajam

9

Klapitavad kõrrejaoturid

10 VARIO laud
11 Mitmikühendus
12 CIS
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Peksusüsteem
Kiirendiga peksuagregaat (APS)
Kiirendi pöörlemiskiirus
MULTICROP
Peksutrumli laius
Peksutrumli läbimõõt
Peksutrumli pöörlemiskiirus 650–1500
Peksutrumli pöörlemiskiirus 500–1400
Peksutrumli pöörlemiskiiruse vähendamine
Eelkorvi mähkimisnurk
Peksukorvi mähkimisnurk
Väljast kokkupandavad eelkorvi klapid
Korvi reguleerimine kabiinist, üks hoob, mõlema korvi proportsionaalne
reguleerimine
Korvi reguleerimine kabiinist, üks hoob, proportsionaalne reguleerimine
Suur kivitasku
Terade järeleraldus
Puisturid
Puisturi astmed
Puisturite pikkus
Puisturite pindala
Eraldusala
Üks intensiivpuistur

Kabiin.

Peksutehnoloogia.

−− Suur ja helikindel kabiin loob rahuliku keskkonna, mis

−− Tänu APS-ile kuni 20% suurem läbilaskevõime

võimaldab tööle keskenduda
−− Tagastust saab visuaalselt kontrollida juhiistmelt läbi
valgustatud vaatlusakna
−− Mitmefunktsiooniline hoob ja CLAAS Information System
(CIS) hoolitsevad juhi ning masina optimaalse koostöö eest

sama kütusekuluga
−− Tänu MULTICROPi korvile kiire sobitamine
eri põllukultuuridega
−− 3D-puhastus kuni 20% kallakul
−− Ülitõhus CLAASi intensiivpuistur

Heedrid.

CLAAS POWER SYSTEMS (CPS).

−− VARIO heedrid tagavad tänu optimeeritud

−− Suure jõu- ja võimsusreserviga Cumminsi ning

materjalivoole kuni 10% suurema jõudluse
−− Klapitav heeder C 450 võimaldab kiiresti liikuda
põllult põllule
−− Mitmesugused kasutusvõimalused tänu
CORIO ja SUNSPEEDi heedritele
−− CERIO ja tavaheedrid teraviljakoristuseks

Perkinsi mootorid
−− Suur jahutussüsteem koos automaatse tolmueemaldusega
−− Kiire ja mugav ligipääs hoolduspunktidele
−− Uusima hüdrotehnoloogiaga sõiduajam
−− Väga hea manööverdusvõime tänu väiksele välislaiusele:
800 mm rehvidega alla 3,30 m ja 650 mm rehvidega alla 3 m
−− Väike maapinnale avaldatav surve tänu väiksele töökaalule
ja laiadele rehvidele
−− Ööpäev läbi toimiv esmaklassiline CLAASi teenindus

Puhastus
Eemaldatav ettevalmistuspõrand
Ventilaator
Elektriline ventilaatori reguleerimine
Jagatud, vastassuunalise liikumisega sõelumiskastid
3D-puhastus
Sõelad
Sõela kogupindala
Lamellsõel
Tagastatud materjali suunamine peksuagregaati
Võimalus tagastust sõidu ajal kabiinist jälgida
Terapunker
Maht
Väljalaadimistoru pöördenurk
Tühjenduskiirus

240

160

●
80% peksutrumli kiirusest
●
1060
450
●
●
300, 430, 550
60
151
●
●

–
–
●
1060
450
●
●
300, 430, 550
–
117
–
–

–
●

●
●

4
4
3900
4,13
4,8
●

4
4
3900
4,13
4,8
●

●
Radiaalventilaator
●
●
○
Kaks rada
3,00
●
●
●

●
Radiaalventilaator
●
●
○
Kaks rada
3,00
●
●
●

5600
101
51

4200
101
51

●

●

l

Cummins
●
B6.7
R 6/6,7
157/213
●
400

Cummins
●
B6.7
R 6/6,7
123/167
●
400

arv/l
kW/hj

Perkins
1106 D-E70TA
R6/7,0
151/205

Perkins
1106 D-E70TA
R6/7,0
116/158

Kaal
Ilma heedri ja hekseldita1

8700

8250

1

Võib olenevalt varustusest erineda.

240

160

AVERO

Veosilla rehvid

mm
mm
p/min
p/min
p/min
kraadid
kraadid

kogus
kogus
mm
m2
m2

m2

l
kraadid
l/s

Hekseldi
STANDARD CUTi hekseldi, 40 nuga
Mootor
Heitgaasinorm Stage V
Tootja
Heitgaasi järeltöötlus: SCR ja DPF
Tüüp
Silindrid/töömaht
Maksimumvõimsus (ECE R 120)
Uureapaak, 49 l
Kütusepaagi maht
Heitgaasinorm Stage IIIA (Tier 3)
Tootja
Mudel
Silindrid/töömaht
Maksimumvõimsus (ECE R 120)

AVERO

arv/l
kW/hj

240

160

Juhtsilla rehvid

Peksuagregaadi laius

mm

1060

1060

Rehvi suurus
23.1-26 12 PR R1 KB F20
23.1-26 12 PR R1 KB F16
620/75 R 26
620/75 R 30
650/75 R 32
750/65 R 26
800/65 R 32

m
m
m
m
m
m
m

Välislaius
3,03
2,82
3,03
2,96
2,98
3,14
3,28

3,03
2,82
3,03
2,96
2,98
3,14
3,28

Peksuagregaadi laius

mm

1060

1060

Rehvi suurus
12.5/80-18
14.5/75-20
440/65 R 24
500/60-22.5

m
m
m
m

Välislaius
2,68
2,71
2,93
2,89

2,68
2,71
2,93
2,89

5466 mm
4907 mm

4022 mm

AVERO

3708 mm

Kompaktsus muudab paindlikuks.
Argumendid.

C 430 (4320 mm)
C 490 (4920 mm)
VARIO 500 (4950 mm)
VARIO 560 (5560 mm)

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.
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●		Standardvarustus						○		Lisavarustus						□		Saadaval						–		Ei ole saadaval

●		Standardvarustus						○		Lisavarustus						□		Saadaval						–		Ei ole saadaval

AVERO

240

160

Esiseadmed
VARIO heedrid
CERIO heedrid
Tavaheedrid
Rapsivarustus
Klapitavad heedrid
CORIO
SUNSPEED

VARIO 620, VARIO 560, VARIO 500
CERIO 620, CERIO 560
C 490, C 430, C 370
Kõigile VARIO heedritele
C 450
575 C, 570 C, 475 C, 470 C
8-70, 8-75

VARIO 560, VARIO 500
CERIO 560
C 490, C 430, C 370

C 490: 4,92 m; C 430: 4,32 m;
C 370: 3,71 m
●
580
1120
●
●
●
●
●

C 490: 4,92 m; C 430: 4,32 m;
C 370: 3,71 m
●
580
1120
●
●
●
●
●

●
○

●
○

VARIO 620: 6,17 m;
VARIO 560: 5,56 m;
VARIO 500: 4,95 m
●
493/1134
●
●
8–60
●
●
●

VARIO 560: 5,56 m;
VARIO 500: 4,95 m

●
● (○ V500 jaoks)

●
● (○ V500 jaoks)

Tavaheedrid
Tõhusad lõikelaiused
Klapitavad kõrrejaoturid
Vikati ja sissevõtuteo vaheline kaugus (min/max)
Lõikekiirus
Mitmesõrmeline sissevõtutigu
Hüdrauliline reverseerimine
Elektrohüdrauliline haspli pöörlemiskiiruse reguleerimine
Elektrohüdrauliline haspli kõrguse reguleerimine
Elektrohüdrauliline haspli horisontaalne reguleerimine
Heedri automaatjuhtimine
CONTOUR
AUTO CONTOUR
VARIO heedrid
Tõhusad lõikelaiused

Klapitavad kõrrejaoturid
Vikati ja sissevõtuteo vaheline kaugus
Mitmesõrmeline sissevõtutigu
Hüdrauliline reverseerimine
Hüdrostaatiline haspli ajam
Elektrohüdrauliline haspli pöörlemiskiiruse reguleerimine
Elektrohüdrauliline haspli kõrguse reguleerimine
Elektrohüdrauliline haspli horisontaalne reguleerimine
Heedri automaatjuhtimine
CONTOUR
AUTO CONTOUR

m

mm
lööki/min

m

mm

p/min

–
575 C, 570 C, 475 C, 470 C
8-70, 8-75

●
493/1134
●
●
8–60
●
●
●

Kindlalt parem saak.

CLAAS KGaA mbH
Postfach 11 63
33426 Harsewinkel
Deutschland
Tel. +49 (0)52 47 12-0
claas.com
●		Standardvarustus						○		Lisavarustus						□		Saadaval						–		Ei ole saadaval
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