Liikurhekseldid

JAGUAR
990					980					970					960					950					940					930

925 hj võimsus tagab edumaa.
JAGUAR 900.

JAGUAR 900

Edukaim liikurhekseldi, mida on alates aastast 1973 toodetud
juba üle 40 000 masina, hoolitseb selle eest, et miljonid inime
sed võiksid iga päev nautida klaasikest tervislikku piima. Selle
nimel oleme JAGUARi pidevalt edasi arendanud.
Uue JAGUAR 900 puhul saate tugineda CEMOS AUTO PER
FORMANCE’i silmapaistvalt tõhusale ajamikontseptsioonile,
mis vähendab diislikütuse tarbimist osalise koormuse vahemi
kus kuni 15%. Nutikad saagitöötlussüsteemid aitavad Teil
toota põhisööta, mis suurendab piimatoodangut kuni ühe liitri
võrra päevas. Ja nagu alati, võite loota meie ülemaailmsele
CLAAS Service’ile, mis on saadaval isegi öösiti.

Usaldage maailmameistrit.
−− 40 000 liikurhekseldit, mis on valminud rohkem kui 45 aasta
jooksul
−− 80 000 omanikku (masina ühekordse edasimüügi alusel)
−− 160 000 JAGUARi juhti (arvestades vähemalt kaks juhti
hekseldi kohta)
−− 18 000 000 hj JAGUARi võimsust (hinnanguliselt kõigil tur
gudel kuni praeguseni)

JAGUARi kasutatakse üle
maailma.
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Omal alal edukas alates 1973. aastast.

Maailmaturu liider

See teeb Teie JAGUARist maailmaturu liidri.
Ajamisüsteem.

Kasutusmugavus.

Kütusekulu.

Turuvõrdluses avaldab JAGUARi ajamisüsteem

JAGUARi suudate vaistlikult juhtida juba üsna kohe.

Mootori asemel on otsustavaks teguriks kõigi süs

muljet oma ülima tõhususega. Mootori võimsus on

Olulisi funktsioone haldate mõne keskse juhtseadi

teemide nutikas juhtimine. Alustades esiseadmest

täpselt kohandatud ajamisüsteemide järgi. Mootor

sega, mille paigutus on loogiline ja ülimalt mugav.

ja lõpetades materjali väljalaadimisega, on JAGUAR

on paigutatud põikasendisse ja juhib hekseldus

Lahenduse südameks on uus puutekuvariga

loodud pakkuma tippjõudlust koos samaaegse

agregaati otse hooldusvaba võimsusriba kaudu.

CEBIS.

kütusesäästuga. Tema kulunäitajad on muljet aval
davalt väiksed.
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Juhi abistamise süsteemid.

Läbilaskevõime.

Silo kvaliteet.

Nutikad süsteemid, näiteks AUTO FILL, uus dünaa

JAGUARis liigub materjalivoog läbi kogu masina

Tippkvaliteediga silo kasvatab piimaandi märgata

miline roolimine ja uus CEMOS AUTO PERFOR

otsejoones, ilma suunamuutusteta. Tänu sellele

valt. Seepärast seisab kõiges, mida teeme, esikohal

MANCE, juhivad masinat automaatselt ning opti

saavutate maksimaalse läbilaskevõime (t/h) mini

hekseldatud materjali kvaliteet. Me paigaldame Teie

meerivad vastavaid protsesse. Et koristada saaki

maalse jõukuluga (l/t). Seejuures lõikate iga

JAGUARisse tehnolahendused, millel on sööda

võimalikult tõhusalt, tuleb Teil automaatikasüsteem

koristusminutiga kasu selle masina suurest töökind

kvaliteedile oluline mõju.

lihtsalt aktiveerida.

lusest.
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Uuendused kasvatavad tõhusust.

JAGUAR 990 tagab Teile oma 925
hobujõuga edumaa.
Lk 2

CEMOS AUTO PERFORMANCE hoiab mootori pöörlemiskiirust
konstantsena ning reguleerib mootori võimsust ja sõidukiirust
saagi mahu järgi.
Lk 46

Lähi-infrapuna spektromeeter tuvastab kuivainesisal
duse, mille põhjal saate reguleerida lõikepikkust ja
doseerida lisaainet.
Lk 26

on ⅔ x

ACTISILER 37 kaitseb silokonservandi kont
sentraati kõrge välistemperatuuri eest.
Lk 27

Puutekuvariga CEBIS teeb
JAGUARi juhtimise enneolematult
lihtsaks.
Lk 40

Automaatne transpordikaitse või
maldab liikuda ühelt põllult teisele
nii, et juht ei pea kabiinist vahepeal
välja tulema.
Lk 9

off 2 ½ x

Dünaamilise roolimise puhul tuleb roolirattaga teha
rooli täislukustuseni jõudmiseks ainult ⅔ pööret.
Lk 49
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Parim materjalivoog algab esiseadmest.

Esiseadmed

Kasutusel kogu maailmas.
Vajadus üha suurema saagi järele tähendab seda, et kasvavad
ka liikurhekseldile esitatavad nõuded. Otsustavad faktorid on
puhas sööda sissevõtt, tugev tehnika ja mitmekülgsus. Tänu
laiale esiseadmete valikule koristab JAGUAR kogu maailmas
väga paljusid põllukultuure. Esiseadmeid saab hõlpsalt lisada
ja eemaldada, neid juhitakse kiirliitmike kaudu ning nad aval
davad muljet maapinna suurepärase järgimisega.

Ainulaadne.
Maksimaalne mootori võimsus ja maksimaalne töölaius
ning põllult põllule liikumiseks vaid 3 m transpordilaius.
Leidke enda JAGUARile sobiv esiseade.

PICK UP 300 ja 380.

DIRECT DISC 600 ja 500 ning 600 P ja 500 P.

ORBIS 900, 750, 600, 600 SD ja 450.

Tugev adapter.

−− Võimas kogur, mille viis piirida võtavad rohu puhtalt üles

−− MAX CUTi niidulatt väga puhtaks rohulõikeks

−− Maisihammastikud töölaiusega 4,5 kuni 9,0 m

−− Kiire ja mugav ühendus teraviljakombaini esiseadmetele,

−− Tugev valtspress, mille suur sissevõtutigu tagab hea läbi

−− Kaabitsvalts, mis hoolitseb lühikese põllukultuuri puhul

−− Mudelitel ORBIS 900–600 automaatne transpordikaitse,

laskevõime
−− ACTIVE CONTOUR automaatseks maapinna järgimiseks

optimaalse materjalivoo eest
−− Väga suur sissevõtutigu, mis tagab hea läbilaskevõime
−− Valtspress materjalivoo ühtlaseks edastamiseks

näiteks maisikogurile, millega tehakse maisitõlvikusilo

mis võimaldab liikuda ühelt põllult teisele nii, et juht ei pea

−− Integreeritud edastusvalts, mis tagab ühtlase materjalivoo

kabiinist vahepeal välja tulema

−− Ajami ja JAGUARi ühendamine kiirliitmiku kaudu

−− ORBIS 900–450 transpordilaius 3 m
−− Saadaval AUTO CONTOUR, mis tagab automaatse maa
pinna järgimise ja automaatroolimise
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Suudab palju ja vajab vähe.

Sissevõtuagregaat

Sirge ja kiire materjalivoog säästab energiat.
1 Esiseade.

4 MULTI CROP CRACKER.

−− Lõikepikkusest olenev, muutuv esiseadme ajam

−− Kvaliteetseks maisisilo töötlemiseks

tagab ühtlase materjalivoo läbi esiseadme ja
sissevõtuagregaadi

JAGUARi optimeeritud materjalivoog suurendab Teie päevast

−− Äärmiselt lühikesest lõikest kuni SHREDLAGE -i

jõudlust märkimisväärselt. Saak liigub läbi kogu masina otse,

®

üle 25 mm pikkuse lõikeni

ilma suunamuutusteta. Materjalivoog läheb igas järgmises eta
pis veel kiiremaks ning V-kujuliselt paigutatud noad ja

2 Sissevõtuagregaat.

5 Paindlik kiirendus.

kiirenduslabad suunavad materjali üha rohkem keskele. See

−− Hüdrauliline eelpressimine tagab suurepärase

−− Pilu laius kabiinist reguleeritav

muudab masina väga töökindlaks ning ühtlasi tagab maksi
maalse läbilaskevõime koos minimaalse energiakuluga, pak

heksli kvaliteedi

kudes muljet avaldavat kütusesäästu (l/t).

−− Noatrummel on tänu QUICK ACCESSile hõlp
sasti ligipääsetav

5

3 Noatrummel V-MAX.
−− Tagab suure läbilaskevõime
−− Noa kinnitamine vaid kahe poldiga muudab
hooldusvajaduse minimaalseks
−− Noad ei vaja järelreguleerimist

4

3
2

1

SHREDLAGE®.
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Iga esiseade saab kohandatud jõuülekande.

Esiseadme ajam

Muutuv esiseadme ajam.
Kõik kolm esiseadme ajamit – koos COMFORT CUTi astme

1

vaba lõikepikkuse reguleerimisega – on integreeritud peaajami
ülekandesse. Tänu sellele reageerivad esiseadme ajam, sisse
võtuagregaadi ajam, trumli pöörlemiskiirus, kiirendi ja maisipu
rusti mootoripöörete kõikumisele võrdselt. Nii püsib heksli pik
kus alati ühesugune.
1 Mehaaniline ajam sobib kõigile esiseadmetele.
−− Täiesti mehaaniline ja ühtlase pöörlemiskiirusega ülekanne
noatrumli võllilt
−− Ühendatakse rihmsiduri kaudu kiirliitmikuga
2 Võimsusjaotusega esiseadme ajam DIRECT DISCi või
maisikoguri jaoks.
−− Esiseadme mehaaniline ülekanne noatrumli võllilt ja lisaks
hüdrostaatiline ülekanne

2

−− Maksimaalne jõuülekanne püsival pöörlemiskiirusel
3 Muutuv esiseadme ajam ORBISe maisihammastike ja
PICK UPi jaoks.
−− Täishüdrostaatiline ülekanne
−− Individuaalne või automaatne pöörlemiskiiruse reguleeri
mine, et tagada eelvalitud lõikepikkus väikse energiakuluga

Kaheastmeline reverseerimine.

Tõhus DIRECT STOP.

Kaheastmeline reverseerimine on võimalik, kui hüdrostaatilist

Kui metallidetektor või STOP ROCK tuvastab võõrkeha, siis

esiseadme ülekannet kasutatakse koos CMOTIONi sõiduhoo

peatub JAGUAR automaatselt. See kiire reaktsioon kaitseb

vaga. Võimaliku ummistuse kõrvaldamiseks võite reverseerida

masinat ja vähendab materjali kuhjumist.

üksnes esiseadet või siis esiseadet ja sissevõtuagregaati kor
raga.
Ülitundlikud detektorid.
3

Ehkki sissevõtuagregaat on äärmiselt võimas ja vastupidav,
reageerib ta integreeritud detektorite abil võõrkehadele väga
tundlikult. Eraldi reguleeritav, viie magnetiga metallidetektor
kaitseb JAGUARi magnetiliste võõrkehade eest. Asukoha näi
tamine CEBISe kuvaril hõlbustab võõrkeha leidmist.

Kõik Teie tõhususe nimel.
−− Kolm esiseadme ajami varianti

Lisakaitset pakub STOP ROCKi detektor. See peatab sisse

−− Kaheastmeline reverseerimine sõiduhoova abil

võtuagregaadi kohe, kui ta tuvastab tahke võõrkeha. Ka siin

−− Usaldusväärsed metalli- ja tahke eseme detektorid

saab juht detektori tundlikkust CEBISes eraldi reguleerida.

−− DIRECT STOP masina kaitsmiseks
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Hea sööt vajab korralikku survet.

Sissevõtuagregaat ja eelpressimine

1

Nutikas hüdrauliline eelpressimine.

Ka kihi õhenemise korral avaldab eelpressimisvalts söödakihile

Kasutades kaht rõhuakuga hüdrosilindrit, avaldab tagumine

alati sama survet. See annab püsivalt hea heksli kvaliteedi,

ülemine eelpressimisvalts materjalile sihipärast survet. Lähtu

isegi kui JAGUAR peab põllult väljumise või ebakorrapärase

des kindlatest omadustest, reguleeritakse eelpressimisjõudu

taimestiku tõttu sõitma aeglasemalt.

automaatselt eri põllukultuuride ja materjalivoo paksuse järgi.
−− Ideaalselt ette valmistatud materjal tänu hüdrauliliselt juhitud
3

3

2

Need omadused põhinevad järgmistel kriteeriumidel.

eelpressimisele, mis tagab püsivalt hea heksli kvaliteedi

−− Põllukultuuri tüüp (esiseadme andurite abil)

−− Väga rahulik materjalivoog

−− Lõikepikkuse vahemik (söötekiiruse alusel)

−− Kiirliitmik trumli ja eelpressimiskorpuse eraldamiseks

−− JAGUARi mudel (mootori võimsuse ja läbilaskevõime alusel)

−− Mugav hooldus tänu hüdrauliliselt väljatõmmatavatele
eelpressimisvaltsidele

2

1

Amortisaator, mis jaotab eelpressimisjõu
mõlemale valtsile ühtlaselt

2

Hüdrauliline eelpressimine, mis tagab
materjalile sihipärase eelpressimissurve

3

Pingutusvedru jõud täiuslikuks materjali
ülesvõtuks ja eelpressimiseks

Heksli kvaliteet püsib konstantne.

Soovitud lõikepikkuse võite mugavalt valida CEBISes. Kasuta

Juba algusest peale ideaalselt ettevalmistatud

des lisavarustusse kuuluvat lähi-infrapuna spektromeetrit,

materjal.

Astmevaba ja automaatne lõikepikkuse reguleerimise lahen

saate lõikepikkust reguleerida mõõdetud kuivainesisalduse

−− COMFORT CUT sobitub automaatselt mootori ja

dus COMFORT CUT hoiab lõikepikkuse alati konstantsena.

järgi. Näiteks kui kuivainesisaldus on 40%, siis on pikkuseks

Kui mootori või trumli pöörlemiskiirus muutub, siis COMFORT

seatud 4 mm, samal ajal kui 30% puhul on pikkus 8 mm. Nii

CUTi ülekanne sobitub automaatselt selle järgi.

valmistab JAGUAR automaatselt sellist silo, mis sobib täiusli
kult siloaunas tihendamiseks.

14

trumli pöörlemiskiirusega
−− Kuivainesisaldusest olenev lõikepikkuse kohanda
mine (lisavarustus)
−− Nutikas hüdrauliline eelpressimine
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Lõigake millimeetri täpsusega.

Noatrummel V-MAX

V-MAX 28

Poolik asümmeetriline noakomplekt, mida kasutatakse ilma maisipurustita.

Poolik sümmeetriline noakomplekt, mida kasutatakse koos maisipurustiga.

Ülimalt paindlik.

−− Erakordne sujuvus: nugade nõgus kuju hoolitseb suure

V-MAXi noatrumlitega laiendate oma lõikepikkuste valikut. Kuni

pärase materjalivoo eest

30 mm lõikepikkuse korral saate saagikoristusel kasutada ka

−− Suur stabiilsus: lõikejõud suunatakse otse tähekujulisele

maisipurustit. Mudelite V-MAX 36, 28 ja 24 puhul lihtsalt liigu

trumlile

tate noakandureid ning kahandate nugade kogust poole võrra.

−− Lihtne paigaldus: ainult kaks polti noa kohta, pole vaja regu

Tänu sümmeetrilisele materjali edastamisele saavutate suure

leerida ega järelreguleerida

töökindluse ja maisipurusti töötleb materjali väga ühtlaselt.

−− Materjali sümmeetriline väljutamine: noakandureid ümber
paigutades saate töötada poole noakomplektiga, mis või
maldab kasutada kuni 30 mm lõikepikkuse puhul ka maisi
purustit

Noatrummel V-MAX 42.

Kui rakendate mootori kogu võimsust, siis saate lühikese
lõikepikkuse korral (3,5–12,5 mm) väga täpse heksli pikkuse.

V-MAXi noatrumlid on ideaalselt kohandatud Teie vajaduste

Kui vajate pikemat hekslit, siis kasutate nugade kogusest üht

järgi. Saate valida viie variandi vahel. Noatrummel V-MAX 42,

kolmandikku. V-MAX 42 on lisavarustusena saadaval mudeli

millel on 42 nuga ja suurendatud lõikesagedus (25 200 lõiget

tele JAGUAR 990, 980 ja 970.

minutis), pakub eriti suurt läbilaskevõimet.

V-MAXi noatrumlite lõikepikkused.
mm

Täisvõimsus. Palju lõikeid.
−− Noatrummel V-MAX 42 tagab lühikese lõikepikkuse
puhul maksimaalse läbilaskevõime
−− Lõikepikkuste valiku laiendamiseks saate kasutada
maisipurustit ja üht kolmandikku nugadest

V-MAX

p/min

1/1

1/2

1/3

V-20

12000

20 (2×10)

–

–

6000

–

10 (2×5)

–

V-24

14400

24 (2×12)

–

–

7200

–

12 (2×6)

–

V-28

16800

28 (2×14)

–

–

8400

–

14 (2×7)

–

V-36

21600

36 (2×18)

–

–

10800

–

18 (2×9)

–

7200

–

–

12 (2×6)

25200

42 (2×21)

–

–

8400

–

–

14 (2×7)

V-42

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

5–26,5
10–53
4–22
8–44
4–18,5
8–37
3,5–14,5
7–29
10,5–43,5
3,5–12,5
8–37

–		Ei ole saadaval
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Terav nuga hekseldab täpsemalt.

Hüdrauliliselt fikseeritav vastutera.

Nugade teritamine läbilaskemahu järgi.

Vastutera fikseeritakse nelja poldiga kindlalt alasi külge. Koos

CEBISes saate määrata, kas soovite nuge teritada kindla

alasiga kallutab vastutera 60 sekundi jooksul täpselt noatrumli

perioodi või läbilaskemahu järgi. Lähtudes Teie määratud säte

poole, mis pöörleb edasi. Hüdrosüsteem vabastab vastutera

test, tuletab CEBIS Teile seda protsessi aegsasti meelde.

külgklambrid ja fikseerib need pärast reguleerimistoimingut

Tavaliselt hakkab noa materjal kõigepealt kuluma noa sisemise

uuesti. Sel viisil jääb täpseks lõikamiseks vajalik seadistus

kulumiskindla, paagutatud ala ees. Noa tugev, paagutatud ala

püsima.

kestab kauem, tagab iseteritumise ja annab suurepärase töö

Hekseldusagregaat

jõudluse.

Trumli põranda väljalaskeava on
eraldi reguleeritav.

Trumli põranda automaatne kohandamine.
Trumli põranda esiosa on toetatud alasile ja taga hoiavad teda
pöördvarred. Vastutera reguleerimisel kohandatakse trumli
põrandat automaatselt noatrumli järgi. See paigutus tagab
ühtlase materjalivoo kogu nugade kasutusea jooksul.
Teravad noad täpseks lõikeks.

−− Lihtne häälestusabi käiakivi asendamiseks

−− Nugade teritamine aja või läbilaskemahu alusel

−− Hüdrauliline vastutera kinnitus, mis hoiab hekseldus

−− Korralik ja ühtlane teritusmuster tänu käiakivi täpsele
juhtimisele
−− Ohutu varje mustuse ja müra eest

Trumli põranda väljalaskeava on lihtne reguleerida.

noaga õiget vahet

Trumli põranda väljalaskeava saate koristusolude järgi eraldi

−− Automaatselt reguleeritav trumli põrand materjalivoo

kohandada.

järjepidevaks edastamiseks mis tahes koristusoludes

Käiakivi häälestamise abi.
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Kolm asjatundjat tagavad tipptulemuse.

MULTI CROP CRACKER

1
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mm
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10

20

30

mm

4

1

MCC CLASSIC

3

MCC SHREDLAGE®

2

MCC MAX

4

MULTI CROP CRACKER

Äärmiselt tugev ja elastne.

MCC CLASSIC.

MCC MAX.

MCC SHREDLAGE®.

Tavalisel MCC CLASSICul on järele proovitud saehambaprofiil

MCC MAXi valtsidel on 30 saehambulist ringsegmenti. Nende

SHREDLAGE® on CLAASi tootemark. Seda USA-s välja tööta

MULTI CROP CRACKER (MCC) on tugeva konstruktsiooniga

ja tema standardne pöörlemiskiiruse vahe on 30%. Saate

ringsegmentide paigutus ja eriline geomeetria tagavad selle, et

tud tehnoloogiat kasutades valmistavad paljud ettevõtted üle

ja suurepäraselt tihendatud. Tema suurimaks eeliseks on

seda süsteemi edukalt kasutada juhul, kui koristate biogaasi

hekselmaterjali muljutakse ja hõõrutakse, aga ühtlasi lõiga

kogu maailma ülimalt pikki heksleid (26 kuni 30 mm).

paindlikud rakendusvõimalused. Kuna ligipääs valtsidele on

jaama jaoks lühikest maisi või kui valmistate piimakarjale ja

takse ja murtakse. See lagundab maisiteri intensiivsemalt ja

väga hea, saate neid kiiresti teiste vastu välja vahetada. MCC

nuumpullidele silo. Soovitud silotöötlusastme saavutate

kiustab varrematerjali.

lahendus on saadaval kahes suuruses. MCC CLASSIC

pöörlemiskiiruste erinevust suurendades.

Valtsidel on saehambaprofiil koos täiendava vastassuunalise
spiraalsoonega ja nende pöörlemiskiiruse erinevus on 50%.

Medium, mille valtsi läbimõõt on 196 mm, on mõeldud kuni

Mis puudutab heksli pikkust ja kuivainet, siis on MCC MAXil

Tänu sellele jahvatab MCC SHREDLAGE® maisiterad täiesti

653 hj mootorile. Ja MCC CLASSIC Large, mille valtsi läbi

võrreldes tavaliste maisipurustitega palju laiem rakendusala.

peeneks, tükeldab tõlvikufragmendid korralikult ja kiustab leht

mõõt on 250 mm, on mõeldud vähemalt 585 hj mootorile.

Samal ajal on töötlustulemus äärmiselt kvaliteetne. MCC

materjali. Lisaks sellele avaldab spiraalsoon varrematerjalile

MAXist saavad kasu alltöövõtjad, masinaühistud ja põllu

ristmõju, mille tulemusel hõõrutakse maha varre kest. Samal

majandusettevõtted, kuna see lahendus võimaldab sööda

ajal tükeldatakse pehmet südamikku pikisuunas.

töötlemisel vastata kõige erinevamatele klientide nõudmistele,

SHREDLAGE®-i silo saab väga hästi kokku suruda, kuna

ilma et masina varustust tuleks kohandada.

materjal lukustub ladustamise ajal ja vetrub tagasi minimaal
selt.

UUS: Busa CLAD vastab kõige rangematele nõudmistele.
®

Uued MCC MAXid on kaetud ülimalt kulumiskindla
Busa®CLADiga. See annab märkimisväärselt pikema
kasutusea ja suure töökindluse.
MULTI CROP CRACKERi tööpõhimõtted

CLASSIC

MAX

SHREDLAGE®

Reguleeritav purustusvaltside pilu suurus

□

□

□

Materjali vastu võtvate hammaste arv valtsi kohta ja tera suurus

125/125

120/130

95/120

läbimõõdule 250 mm

läbimõõdule 245/265 mm läbimõõdule 196 mm

100/100
läbimõõdule 196 mm
Valtside pöörlemiskiiruse erinevus, mis tagab hõõrdeefekti

30%

30%

50%

Üksteise sisse haarduvad ringsegmendid, mis tekitavad lõikeefekti

–

□

–

Ringsegmendi kaldhambad, mis tekitavad murdeefekti

–

□

–

Vastassuunaline spiraalsoon, mis tekitab koorimisefekti

–

–

□

□		Saadaval						–		Ei ole saadaval
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SHREDLAGE®-i silo on maitsev ja tasub end ära.

SHREDLAGE®

LANGSCH
N
LO N G C I T T
UT

SS
IC

energiatarve. See tähendab, et Teie saagikoristuskulud kasva

rile ja samal ajal parandab silos sisalduva tärklise kättesaada

vad.

ė

et SHREDLAGE® kasvatab drastiliselt mõju maisisilo struktuu

E

materjali töödeldakse ja seda suurem on Teie JAGUARi

AG

ajal. Wisconsini Madisoni ülikooli katsed USA-s on näidanud,

DL

selt kui vaja. Mida kitsam on see pilu, seda intensiivsemalt

9 30 mm
28 2

materjali töödeldakse. Siin kehtib põhimõte: ainult nii intensiiv

kääritamine sileerimisel ja eelkõige lehma vatsas seedimise

27

pindala. Nii saavutatakse märkimisväärselt parem bakteriaalne

®

Valtsidevahelise pilu suurusest oleneb, kui intensiivselt heksel

GE
DLA
RE
SH

Pilu õige suurus vähendab kulusid.

Materjali intensiivne lagundamine suurendab hekselmaterjali

CC
M

SHREDLAGE® säästab jõusööta.

RE
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12
5

/1

1

MC

SH

10

25

25

mm 3 , 5 4 5
67
89
MCC
CLA

7 18 19 2
5 16 1
02
1
4
12
1
SIC 100 /
S
A
L
C
125
2
MCC
13
23
2
1
X
A
2
1
CM

4

KU
SH RZS
O C
R
T

T
IT
N T
H U
C

MCC MAX

150%
MCC CLASSIC

vust. Peale selle edendab vatsale sobiv silo struktuur karja ter

Aufbereitungsintensität
Processing intensity MCC SHREDLAGE ®

100%

vist.

150%

Loomade parema tervise kõrval pakub SHREDLAGE® Teile ka
palju muid eeliseid. Tänu tärklise optimaalsele lõhustamisele
saate kahandada kasutatava jõusööda kogust. Samuti on Teil
võimalik struktuursete komponentide (näiteks põhu) kasuta
mist piirata või nendest isegi loobuda. Kindlasti kooskõlastage

MULTI CROP CRACKER

see pädeva söödakonsultandiga.
MULTI CROP CRACKER parima sööda saamiseks.
−− Väga suur läbilaskevõime koos hekselmaterjali opti
maalse töötlemisega

V-42

V-36

V-28

V-24

V-20

−− Vastupidav konstruktsioon tänu suurtele laagrisõl
medele ja tihedale korpusele
−− Hooldusvaba, pidevalt hüdrauliliselt pingutatav rihm,
mis tagab maksimaalse jõuülekande
−− Valtsid, millele pääseb hoolduseks või vahetamiseks
kiiresti ligi

22

3,5-12,5 mm / ** 8-37 mm 3,5-14,5 mm / * 7-29 mm
JAGUAR 900

4-18,5 mm / * 8-37 mm

4-22 mm / * 8-44 mm

5-26,5 mm

* Halbe oder ** drittel Messeranzahl bis 30 mm nur bei symmetrischer Gutabgabe (Messerträger versetzen) für den Einsatz mit Corncracker.
Half or third set of knives up to 30 mm only with symmetrical crop delivery (offset knife carrier) for use with corncracker.
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Koristage saaki kiiresti ja ohutult.

Väljalaadimine

Energiasäästlik kiirendus.
Kiirendil on JAGUARis ideaalne asukoht. Hekselmaterjal ei pea
suunda vahetama ja V-kujuliselt paigutatud viskelabad koon
davad seda materjali keskele. Nii kahaneb energiatarve ja
külgseinte kulumine.
Viskevõimsust saate mugavalt suurendada.
Raske põllukultuuri jaoks võite kiirendi ja tagaseina vahelist pilu
hüdrauliliselt suurendada kuni 10 mm-ni. See vähendab ener
giatarvet veelgi. Näiteks kui väga kuiv rohi või mõne ala mater
jali hekseldamine nõuab suurt viskejõudu, siis saate selle pilu
muuta hästi kitsaks. Seda häälestust võite CEBISes mugavalt
isegi sõidu ajal teha ja hekseldusrežiimis automaatselt raken
dada.
Hooldustöödeks, näiteks kuluvosade väljavahetamiseks, saate
järelkiirendi hõlpsalt ja ruttu eemaldada. Kaks kogenud paigal
dajat vajavad selleks ainult umbes üht tundi.

Kindel saagiedastus kuni 9 m töölaiusel.

Kolm pikendusmoodulit suurusega M, L ja XL võimaldavad

Väljalaadimistoru iseloomustavad erakordne tugevus ja väike

materjalivoogu kindlalt edastada kuni 9 m töölaiusel. Väljalaa

netokaal. Ülimalt kontsentreeritud materjalivoogu saab kindla

dimistoru tagaosa on täielikult poltidega kinnitatud. Nii toimi

malt sihtida, mis minimeerib kadusid. Moodulkonstruktsioon

vad tagaplaadid ühtlasi ka kulumisplaatidena.

võimaldab süsteemi kohandada eri töölaiuste järgi.

Viskab kaugele.
−− Kiirendamisel säästate energiat
−− Vajaduse korral saate viskevõimsust suurendada
otse kabiinist
−− Väljalaadimistoru on moodulkonstruktsiooniga
−− Töölaius võib olla kuni 9 m

Kiirendi lihtne eemaldamine ja paigaldamine.
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Kõiki lisaaineid doseeritakse täpselt.

Silo kvaliteet

Kontsentraat termopaagist.

3

Topeltseinaga paak ACTISILER 37 kaitseb silokonservandi

10

kontsentraati kõrge välistemperatuuri eest. Näiteks kui paak
on värskelt täidetud kontsentraadiga temperatuuril 19 °C, tõu
seb selle kontsentraadi temperatuur kümne töötunni jooksul
40 °C välistemperatuuril maksimaalselt 23 °C-ni. Pump või
maldab täppisdoseerimist vahemikus 0,2 kuni 20 l/h või läbi
laskemahust sõltuvalt 10 kuni 50 ml/t.
5

1
8

4

Juht määrab sätted CEBISes.
7

6

1

CEBIS täpsustab vastavaid sätteid

2

QUANTIMETER tuvastab läbilaskemahu

3

Kuivainesisaldus registreeritakse ning see loob aluse
punktidele 4, 5 ja 6

4

Lõikepikkust reguleeritakse automaatselt

5

Tugeva kontsentratsiooniga lisand doseeritakse
ACTISILER 37 paagist automaatselt

6

2

9

Veepaagis olevat silokonservanti doseeritakse

40 104

automaatselt

35

95

30

86

25

77

20

68

kätepesuks

15

59

Kätepesu võimalus

10

50

5

41

7

Maisipurusti pilu saab reguleerida elektriliselt

8

ACTISILER 37 loputusfunktsioon ja veepaak

9

10 TELEMATICS edastab andmeid

Parim sööt.

0
°C

32
°F 0

23 °C / 73,4 °F
19 °C / 66 °F

5

10

15

20

h

Doseerimine CEBISes.
CEBIS annab mõõdetud kuivainesisalduse põhjal juhile selge

Tippkvaliteediga silo kasvatab piimaandi ja hoiab püsivalt loo

valt kontsentreerituna uuest ACTISILER 37 paagist. Lähi-infra

ülevaate, milline on lõikepikkuse ja silokonservandi doseeri

made tervist. JAGUARi nutikad süsteemid rajavad aluse

punaanduriga tuvastatud kuivainesisalduse põhjal saab mää

mise automaatne koosmõju.

suurepärasele sööda kvaliteedile täpselt doseeritud lisaainega

rata lõikepikkuse ja lisaained.

1

Lõikepikkuse näit

2

Doseerimine praeguse kuivainesisalduse põhjal

3

Vaikedoseering 375 l paagist

4

Vaikedoseering ACTISILER 37 paagist

(0,5–2,0 l/t kiirusel 200 t/h), mis tuleb 375 l paagist või tuge
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Jõupakett säästab kütust.

CLAAS POWER SYSTEMS

Meid paneb liikuma parimate komponentide koostoime.
Teie CLAASi masin on midagi enamat kui tema üksikute

CLAAS POWER SYSTEMSi (CPS) nime all ühendame pari

osade summa. Tippjõudlus on võimalik üksnes juhul, kui

mad komponendid, luues nutika ajamisüsteemi. Mootor,

kõik osad toimivad omavahelises kooskõlas.

mis töötab täisvõimsusel üksnes siis, kui see on Teile vaja
lik. Ajamid, mis on sobitatud Teie masina kasutusviisiga.
Kütusesäästlik tehnoloogia, mis tasub end Teie ettevõttele
kiiresti ära.
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Selle masina ajam on ületamatu.

Otsene võrdlus näitab märkimisväärset
kütusesäästu.

Ajamilahendus

−− Eelpressimisvaltsi ajam COMFORT CUT on peaajamisse
integreeritud

JAGUAR 950 võrreldes konkurentidega, kui lõikepikkus on 8 mm.

−− Selleks et tagada äärmine töökindlus, tohutu vastupidavus
ja pikk kasutusiga, on sissevõtuagregaat varustatud tuge

teem muljet oma lihtsusega. Hekseldusmehhanismi käitatakse

vate ajamite ning suurte laagrite ja hammasratastega

mootori väntvõlliga pika hooldusvaba Powerbandi kaudu.

−− Esiseade on JAGUARiga ühendatud kiirliitmiku kaudu ja

0,60
0,60

mille võimsus on 585 hj ja läbilaskevõime 164,5 t/h, enda kon
kurendid kütusesäästus kaugele maha: ta kulutas kütust vaid

Kütusekulu (l/t)

teda saab juhtida standardses, võimsusjaotusega või muu
TÜV NORDi 2018. aasta võrdluskatsetes jättis JAGUAR 950,

Kütuse lisakulu

0,70
0,70

tuvas režiimis
−− Järelkiirendit saab kasutada suure viskevõimsusega või
energiasäästlikult, kui seada pilu laiemaks

0,50
0,50

100%
100%

++
13%
13%

++
20%
20%

++
24%
24%

++
26%
26%

0,40
0,40

0,20
0,20

180
180
160
160

100%
100%

140
140

0,30
0,30

0,53 l/t.

Läbilaskevõime

200
200

Läbilaskevõime (t/h)

Turuvõrdluses avaldab see ülimalt tõhus CLAASi ajamisüs

++
0,6%
0,6%

- 2,3%
2,3%

- 3,9%
3,9%

- 7,7%
7,7%

120
120

585
585
PSPS 653
653
PSPS 626
626
PSPS 625
625
PSPS 626
626
PSPS

100
100

585
585
PSPS 653
653
PSPS 626
626
PSPS 625
625
PSPS 626
626
PSPS
Allikas: TÜV NORD Mobilitäti tulemused

Suurem läbilaskevõime. Väiksem kütusekulu.
−− JAGUARi peaajam: tugev, vastupidav ja vajab vähe
hooldamist
−− Ajamisüsteem: suurim tõhusus turuvõrdluses

1

3

4

2

Viis omadust, mis tagavad parima tõhususe.
1

Põikpaigutusega mootor

2

Otsene Powerbandi peaajami ülekanne mootorist
−− hekseldusagregaadini
−− kiirendini
−− COMFORT CUTini
−− esiseadme ajamini

3

Otsene Powerbandi ajami ülekanne kiirendist
maisipurustini

5

4

QUICK STOP peatab peaajami seiskamisel
materjalivoo

5

Kolm esiseadme ajami varianti: muutuv, võimsusjaotu
sega ja konstantne

30

31

Ühes plokis töötab kuni 925 hj.

Mootorid

Jõud ja taip MANilt ning Mercedes-Benzilt.
Kõik need mootorid vastavad Stage V heitgaasinormile.
JAGUARi mudelite 960–930 heitgaaside puhastamiseks kasu

Suur
mootori
võimsus: JAGUAR 970.
JAGUAR
970
Nm
5000

tatakse heitgaasitagastust ja samuti valikulist katalüütilist

4500

redutseerimist (SCR) koos diislikütuse tahkete osakeste filtriga.

4000

Mudelites JAGUAR 990–980 kasutatakse ainult SCR-süs

3500

teemi, mudelil JAGUAR 970 on heitgaasitagastus ja SCR-süs

3000

teem. Stage V kasutuselevõtuga suurendati kolme JAGUARi
mudeli võimsust: mootori võimsus kasvas JAGUAR 970 puhul

PS
1000
900
790

800

3400

700
600

2500

500

15 hj võrra, jõudes 790 hj-ni, JAGUAR 960 puhul 27 hj võrra,

2000

jõudes 653 hj-ni, ning JAGUAR 940 puhul 14 hj võrra, jõudes

1500

300

530 hj-ni. 925 hj võimsusega JAGUAR 990 on uue põlvkonna

1000

200

500

100

tippmudel.
Mudelis JAGUAR 970 töötab MANi kuuesilindriline ridamootor,
mille võimsus on 790 hj ja töömaht 16,15 l. Peaaegu 3 l töö

0

400

1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

U/min

Nm

maht silindri kohta lubab püsiva pöördemomendiga stabiilset
võimsuskõverat. Tänu sellele pääsete hõlpsasti läbi ka kõige

Stage V

0

PS

Töömaht

tihedamast maisist ja vajate ainult kuni 0,41 l kütust tonni

JAGUARi mootorid

Mudel

kW

hj

l

kohta1, mis selles võimsusklassis on muljet avaldavalt väike

990: MAN V12

D2862

680

925

24,24

näitaja.

980: MAN V12

D2862

625

850

24,24

970: MAN R6

D4276

580

790

16,15

−− Ühisanum-kõrgsurvesissepritse (kuni 2500 bar)

960: MB R6

OM 473

480

653

15,60

−− Pöördemomendi stabiilsus laias pöördevahemikus

950: MB R6

OM 473

430

585

15,60

−− Väike netokaal tänu suurele võimsustihedusele

940: MB R6

OM 471

390

530

12,80

−− Väga väike kütusekulu

930: MB R6

OM 471

340

462

12,80

−− Heitgaasinorm Stage V
−− Muutuv ventilaatori ajam DYNAMIC COOLING
Mahukas kütusepaak.
Puhas jahutus.
JAGUARi puhul tagavad üksteise peal asetsevad jahutid
tõhusa jahutusvõimsuse mis tahes koristusoludes. Jahutikorvi
sõela suur pind hoiab õhu voolukiiruse väikse ja vähendab
seega määrdumist. Seda sõela puhastatakse pöörleva imi
varrega.

Täiendav

MAN V12 D2662

MAN R6 D4276

Mercedes-Benz OM 473

Mercedes-Benz OM 471
1
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Kütust

JAGUAR

Kütusepaak kütusepaak kokku

Uureapaak

990–930

1050 l

130 l

450 l

1500 l

CLAASi ettevõttesisese mõõtmise järgi.
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Jõud peab kanduma pinnasele.

Topelt-hüdromootoriga esisild.

Kolm diferentsiaaliluku varianti.

JAGUARi standardvarustusse kuulub esisillal asuv topelt-

Selleks et tagada parem veojõud, lukustage veosillad lihtsalt

hüdromootor, millel on lai pöörlemiskiiruse vahemik ning mis

lamellsiduriga. Saate valida kolme võimaliku sätte vahel.

Šassii

hoolitseb maanteel, põllul ja nõlval jõulise stardi eest. Tema
kahekäiguline manuaalkast tagab võimsa veojõu ja ühtlasi

1

Sisselülitusautomaatika tuvastab veosilla ratta libisemise ja
lukustab esisilla automaatselt. Seda sätet soovitatakse

saavutab kuni 40 km/h kiiruse.

rakendada siis, kui koristate saaki AUTO PILOTiga
Ratasmasinaga on esimesel käigul võimalik saavutada kiirus

2

kasutate rooli või pidurdate

põllutöö mugavamaks. Automaatselt langetatav mootori
pöörlemiskiirus säästab kütust ja vähendab mootorimüra.
Põlluotsal sõites langeb pöörlemistempo kiirusele 1400 p/min

Väljalülitusautomaatika hoiab lamellsiduri tavaliselt sule
tuna. See avaneb uuesti, kui kiirus ületab 15 km/h või kui

kuni 22 km/h. See laiendab kasutusvõimalusi ja muudab
3

Manuaalne lülitus on ideaalne lühiajaliseks kasutamiseks
väga keerulisel ja keskmiselt keerulisel maastikul

ja käruvahetuse ajaks peatumisel isegi kiirusele

Rehvirõhu reguleerimise süsteem pinnase paremaks

POWER TRAC tagab suurema veojõu.

1200 p/min. Maanteesõidul vähendatakse mootori pöörlemine

kaitsmiseks.

Kui sõidate JAGUARiga kaherattarežiimil ja lülitate sisse

kiirusele 1290 p/min.

Kui liigute märjal või ebastabiilsel maapinnal, siis saate rehvi

POWER TRACi nelikveo, siis saate kasutada kuni 40% suure

rõhku vastavalt reguleerida (lisavarustus). Peale selle toimub

mat veojõudu. PICK UPiga saagi koristamisel vähendatakse

maanteesõidult põllutööle või vastupidisel üleminekul auto

tagumise juhtsilla veojõudu automaatselt.

maatne reguleerimine. Vähendatud rehvirõhuga sõit kaitseb
väga hästi pinnast, pakub samal ajal maksimaalset veojõudu

Suured rehvid tagavad kõrge kliirensi.

ja säästab kütust kuni 5%1.

Standardrehvidega pakub JAGUAR kuni 450 mm kliirensit. Kui
soovite veel kõrgemat kliirensit, siis valige suured rehvid: ette

Seisupiduri automaatika lisab ohutust.

maksimaalselt 900/60 R 38 (Ø 2,05 m) ja taha maksimaalselt

Kui mitmefunktsiooniline hoob on neutraalasendis, siis aktivee

620/70 R 30 (lisavarustus).

rub seisupidur masina seiskumisel automaatselt. See hoiab
ära masina tahtmatu veeremise kallakul. Peale selle saate

Tagasilla geomeetria tagab väiksema pöörderaadiuse.

käiku mugavalt vahetada ilma piduripedaali kasutamata. Kui

Tänu kallutatud tagasilla geomeetriale on JAGUARiga lihtne

seisupiduri automaatika on välja lülitatud, siis võite esiseadet

manööverdada ning masina pöörderaadius (olenevalt rehvi

hõlpsasti ühendada tänu väga tundlikule sõidu alustusele.

variandist) on vaid 12,50 m.

1

Südwestfaleni rakenduskõrgkooli põlluvõrdlus.

JAGUAR TERRA TRACi eelised.
−− Esimese käiguga sõidukiirus kuni 15,5 km/h
−− Diiselmootori pöörlemiskiiruse vähendamine põlluotsa pöör
del kiirusele 1400 p/min ja seisma jäädes kiirusele
1200 p/min
−− Diiselmootori pöörlemiskiiruse vähendamine maanteesõidul
kiirusele 1750 p/min
34
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Maapind on Teie suurim vara.

JAGUAR TERRA TRAC

Maapinna kaitsmine ja tippvõimsus sobivad
kokku.
Lisaks tuntud JAGUAR 960 TERRA TRACile on saadaval ka
uus roomikutega JAGUAR 990. Tänu patenditud kinemaati
kaga ajamilahendusele avaldab see masin maapinnale palju
väiksemat survet kui ratasmasin. Kasutage roomikusüsteemi
eeliseid mis tahes pinnasel kogu aasta vältel.
−− Kaitseb põllul pinnast
−− Hoiab nõlval kindlalt rada
−− Raske töö korral suure veojõuga
−− Mugav sõita
Ratasmasin.

−− Kitsas maanteel
Saadaval on kolm roomikulaiust.
−− 635 mm, kui masina laius on kuni 3,00 m
−− 735 mm, kui masina laius on kuni 3,35 m

TERRA TRAC ilma põlluotsakaitseta.

TERRA TRAC koos
põlluotsakaitsega.

bar

bar

bar

1.00

1.00

1.00

0.50

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00
Surve konkreetsel maa
pinna sügavusel

−− 890 mm, kui masina laius on kuni 3,49 m

Säästab põlluotsal pinnast veelgi enam.

Põlluotsakaitse surub roomiku tugirullikud automaatselt alla,

Pinnase tihenemise ja rohukamara kahjustuse uuringud näita

lähtudes pöördenurgast. Ainult veoratas ja tugirullikud jäävad

vad, et JAGUAR TERRA TRAC saavutab pöördel peaaegu

maapinnaga kontakti. See vähendab pöördel roomikute

sama head tulemused nagu ratasmasin. Eeldusel, et ta on

kontaktpinda kolmandiku võrra ja (nagu on tõestatud) vähen

varustatud põlluotsakaitsega.

dab roomikute lõikumist rohukamarasse.

100% kontaktpind: sõidurullikul on maapinnaga täiskontakt.
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15 cm

25 cm

66% kontaktpind: sõidurullikut on tõstetud kuni 100 mm.
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Tõhus ja vaistlik.

Kabiin ja mugavus

Miski ei häiri.
JAGUARi hakkate vaistlikult juhtima üsna kohe. Selles kabiinis valitsev rahu
soodustab keskendumist. Müratase on meeldivalt madal ja vaade põllule
optimaalne. Roolisammast ja juhiistet võite mitmel moel reguleerida ning täp
selt enda vajaduste järgi kohandada.
Põhifunktsioone saate juhtida CMOTIONi mitmefunktsioonilise hoova ja mõne
keskse juhtseadisega, mis asetsevad loogiliselt. Kõigile masina funktsiooni
dele pääsete CEBISe puutekuvari kaudu kiiresti ja hõlpsalt ligi.
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See pole kunagi varem olnud nii lihtne.

Reageerige kiiremini puutekuvari kaudu.

Juhtimine

1

JAGUARi juhtimine ei nõua eelteadmisi. Tänu sellele suudab
isegi algaja juht üsna varsti masinat ohutult kasutada ning selle
potentsiaalist maksimumi välja võtta.
Tänu puutekuvariga CEBISele on kõik masina funktsioonid kii
relt Teie käeulatuses. Kõige tähtsamaid funktsioone saate
vahetult reguleerida käetoel olevate lülititega. Täpne juhtimine
on tagatud kõigis oludes, olgu tegu konarliku sõiduga üle põllu
või kogenematu juhiga. JAGUARi saate vajadust mööda
kohandada ja juhtida neljal moel.

3

JAGUAR sobib nagu valatult.

4

2

−− Selge menüükontseptsioon võimaldab kuvamist
isikupärastada
−− Kiire ja mugav ligipääs toimub CMOTIONi sõidu
hoova kaudu
−− Kuvari asukohta saab optimaalse nähtavuse huvides
individuaalselt reguleerida

1. CEBISe puutekuvar.

2. CMOTIONi lemmikute haldus.

3. CEBISe pöördlüliti ja surulüliti.

4. Lülitite kaudu toimuv otsehäälestus.

Üks koputus puutekuvarile ja CEBIS reageerib hetkega. Te

Seitse sätet saate programmeerida lemmikute alla ja nendeni

Isegi raputava sõidu korral saate CEBISe juhtpaneelil hõlpsalt

Te juhite eelmääratud põhifunktsioone otse, kasutades selleks

pääsete otse ligi kõigile masina funktsioonidele (näiteks

pääsete CMOTIONi sõiduhooval olevate klahvlülititega. Nii

liikuda, kasutades pöördlüliteid, escape-nuppu ja lemmik

eraldatud lüliteid (näiteks töölaiuse reguleerimine sektsiooni

CEMOS AUTO PERFORMANCE’ile).

saate keskenduda esiseadme ja materjalivoo jälgimisele.

sätete nuppe (näiteks vastutera reguleerimiseks).

lülitiga).
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Ülevaatlik, vaikne ja mugav.

Mugavuskabiin

Teie töökoht JAGUARis.
JAGUARis ei häiri Teid miski. Teil on piisavalt ruumi, olete müra
eest kaitstud ja Teile avaneb igas suunas häirimatu vaade.
−− Avar VISTA CABi kabiin, kus on kaks istet
−− Erakordne istumismugavus: valikus on mugavusiste, pööra
tav iste, nahkiste ning ventilatsiooni ja soojendusega
kvaliteetiste
−− Kabiini katusel, taga ja väljalaadimistorul on leedtöötuled,
mille valgus sarnaneb päevavalgusega ning mis tagavad
saagikoristuse ajal erakordselt hea nähtavuse

Loodud pikemaajaliseks tööks.
−− Vaikne ja avar töökoht
−− Lihtne ja vaistlik juhtimine
−− Väga hea nähtavus põllul ja maanteel
−− Kvaliteetvarustus, mis tagab ülima mugavuse

Ergonoomiline mugavuskabiin.

Lai valik varustust.

Mõnus meelelahutus.

Valgus sama hele kui päeval.

Roolisammast ja juhiistet võite igati kohandada. Tänu loogiliselt

Päikeserulood, kliimaseade, raadio ja joogijahuti hoolitsevad

Raadiokanali otsing ja helitugevuse reguleerimine, aga ka tele

Kabiini katusel ja taga asuvad leedtöötuled teevad ööst päeva.

paigutatud kuvaritele ja juhtseadistele saate JAGUARi juhti

selle eest, et tunneksite end alati mugavalt. Hoolimata sellest,

foni kasutamine (Bluetoothi kaudu) on integreeritud nahk

Väljalaadimistorul olev leedtuli pöördub koos materjalivooga.

mise kiiresti selgeks.

kui kaua Te kabiinis viibite.

kattega käetoesse.
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Meeldivaks ning aja- ja kütusesäästlikuks tööks.

Juhi abistamise süsteemid

Muutke oma masinajuhtide elu
lihtsamaks.
Ettevõttest ja kasutusotstarbest olenevad nõudmised
on väga suured ning need kasvavad üha edasi.
CLAASi juhi abistamise süsteemid on välja töötatud
selleks, et teha juhtide elu ohutumaks, muuta saagi
koristus sujuvamaks ja kahandada Teie kulusid. Nii
saate JAGUARi kogu tööpäeva jooksul tõhusamalt
kasutada.
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Lubage ennast asjatundlikult toetada.

CEMOS AUTO PERFORMANCE

DLG hõbe CEMOS AUTO PERFORMANCE’i
eest.
CEMOS on CLAASi elektrooniline masina optimeerimise süs
teem. CEMOS AUTOMATIC koondab seejuures enda alla kõik
Tutvuge võimalustega, mida

funktsioonid, mis masinat ja konkreetset protsessi automaat

CEMOS AUTO PERFORMANCE

selt optimeerivad. CEMOS AUTO PERFORMANCE on

saagikoristusel pakub.

JAGUARile mõeldud nutikas mootori juhtimise ja sõiduajami
lahendus, mis on pälvinud DLG hõbemedali.
CEMOSe abil koristate saaki veelgi tõhusamalt: saavutate kuni
7% suurema jõudluse (ha/h) ja kahandate samal ajal kütuse
kulu kuni 12%. Selleks et kasvatada tõhusust ja kahandada
kütusekulu, hoiab JAGUAR seatud mootori pöörlemiskiirust
konstantsena ning kohandab mootori võimsust ja sõidukiirust
saagi mahu järgi. Kui saagi maht kasvab, siis vähendatakse
sõidukiirust. Kui saagi maht kahaneb, siis väheneb automaat
selt mootori võimsus.
CEMOS AUTO PERFORMANCE’i viis eelist.
−− Püsiv mootori pöörlemiskiirus tagab pideva koristusprot
sessi
−− Ühtlane materjalivoog annab suure töökindluse
−− Väiksema kütusekulu tagab asjaolu, et masin sõidab moo
tori tõhusas pöörlemiskiiruse vahemikus, eriti osalise koor
muse korral
−− Meeldiv sõidukäitumine on ilma järskude koormusmuutus
teta
−− Juhi töökoormus nõudlikes koristusoludes väheneb

1650
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p/min

8

5

8

8

5/10

10/10

10/10

7/10

km/h
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Neli abilist tagavad eriti täpse saagikoristuse.

Roolimissüsteemid

JAGUARi dünaamiline roolimine.

Dünaamiline roolimine.

on ⅔ x

off 2 ½ x

Masinal kulub umbes viis roolipööret, et jõuda ühest rooli
lukustusest teiseni. Seetõttu eelistavad paljud juhid lahendust,
mis nõuab põlluotsal pöörates väiksemat pingutust. Tänu
dünaamilisele roolimisele peab juht kiirusel alla 10 km/h
tegema otsesõidult rooli täislukustuseni jõudmiseks ainult ⅔
roolipööret.

Dünaamilise roolimisega: ⅔
roolipööret täislukustuseni.

Ilma dünaamilise režiimita: 2½
roolipööret täislukustuseni.

Vaadake koos CAM PILOTiga.
CAM PILOT võtab PICK UPi kasutamisel JAGUARi roolimise
üle. Kahe läätsega kaamera tuvastab vaalu kolmemõõtmeli
selt. Kui kujul või suunal on kõrvalekaldeid, siis edastatakse
vastavad signaalid roolimissüsteemile. Seejärel reageerib juht
sild nendele roolimiskäsklustele. See vähendab kiirusel kuni
15 km/h juhi töökoormust.

Roolige koos GPS PILOTiga.
GPS PILOT kasutab satelliitsignaali, et juhtida JAGUARi kind
lalt mööda paralleelseid sõiduradu või mööda lõigatud põllu
serva kõverat kontuuri. Juht saab kasutada kogu töölaiust ja
võib märkimisväärselt vähendada ülekatet.

Mugav roolimine.

Roolige koos AUTO PILOTiga.
Isegi reast sõltumatud maisihammastikud järgivad tavaliselt

Täpne roolimine on kogu saagikoristuse tõhususe huvides

maisiridu. Selles on abiks AUTO PILOT. Kaks anduririba tuvas

ülioluline. Sellised automaatsed roolimissüsteemid nagu

tavad ühe maisirea. Nende signaalid teisendatakse roolimis

CAM PILOT, AUTO PILOT ja GPS PILOT vähendavad märga

impulssideks. See kaherealine skaneerimine võimaldab auto

tavalt Teie juhtide töökoormust. Nende süsteemide täiustused

maatselt roolida, kui rea laius on 37,5–80 cm.

võimaldavad kasutada isegi dünaamilist roolimist, mis muudab
sõidu põlluotsal pöörates palju mugavamaks.
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Nii kindlalt täidab kärusid üksnes
automaatsüsteem.

AUTO FILL

210°
225°

AUTO FILL automaatseks käru täitmiseks.

OPTI FILL tagab maksimaalse kasutusmugavuse.

AUTO FILL tugineb digitaalsele 3D-pildi analüüsile. See süs

Toru optimeeritud juhtimine muudab väljalaadimise Teile

teem juhib küljel või taga väljalaadimistoru asendit ise.

mugavaks. Suur, kuni 225° pöördenurk annab väljalaadimisest

Hekseldusrežiimis lihtsalt valite, mis suunas soovite materjali

optimaalse ülevaate. Kui väljalaadimistoru on pööratud, siis

välja laadida. Automaatse taha väljalaadimise jaoks tuleb mää

juhitakse otsaklappi automaatselt nii, et väljalaadimine toimub

rata üksnes soovitud puutepunkt. Külgtuule või järskude nõl

sõidusuunaga paralleelselt.

vade korral saate puutepunkti nihutada vasakule või paremale.
Kaks kindlalt programmeeritud toru asendit hõlbustavad põllu
AUTO FILLi variandi jaoks paigaldatakse väljalaadimistorule

otsal pööramist, näiteks kui hekseldamine toimub põllu ühel

leedvalgustus. See võimaldab JAGUARiga töötada ka pime

serval edasi-tagasi sõites. Peale selle saate väljalaadimistoru

das ja ühtlasi vähendab juhi töökoormust.

viia ühe nupuvajutusega automaatselt parkimisasendisse.

Ohutu saagikoristus väldib kadusid.
−− Veoki automaattäitmine vähendab juhi töökoormust
−− AUTO FILLiga on ka taha väljalaadimine automati
seeritud
−− Videokuva koos sümbolitega (näiteks väljalaadimis
toru asend)
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Täpne saagikuse registreerimine koos
läbilaskemahu ja koostisosade mõõtmisega.
Mõistlik andmehaldus on hädavajalik.

Saagikuse mõõtmine

Veebi kaudu toimuv saagikoguse, niiskussisalduse ja koostis
osade registreerimine, milleks kasutatakse QUANTIMETERit

Andmeist on juba ammu kujunenud tähtis ja hädavajalik res

ning lähi-infrapunaandurit, on pideva dokumenteerimise oluline

surss. Selleks et saaksite nende andmete kogu potentsiaali

alustala. Kõik süsteemid, masinad ja tööprotsessid tuleb sel

tulusalt ära kasutada, peate tulemusi alati tähelepanelikult jäl

leks arukalt võrku ühendada. Genereeritud andmed saade

gima ja teadma, kuidas neid tõhusalt rakendada.

takse analüüsimiseks paljudesse eri kohtadesse.

QUANTIMETER.
Läbilaskemahu mõõtmine.

DLG katsetulemused.

Eelised.

Eelpressimisvaltside läbipaine registreeritakse ja materjali

38 mõõtmistsükli jooksul tuvastati DLG fookuskatsega 6168 F

−− Iga töö puhul saate selged saagikoristusandmed

voogu mõõdetakse pidevalt. Tänu vastukaalu abil toimu

ainult 0,2% hälve. Pidev kuivainesisalduse mõõtmine suuren

−− Veokärusid ei koormata üle

vale kalibreerimisele saate läbilaskemahu mõõtmisel väga

dab hetke-läbilaskemahu mõõtmise täpsust.

−− Täpne andmebaas võimaldab teha lähtevoo arves

täpse tulemuse.

tust ja korraldada väetamist

Lähi-infrapunaandur.
Kuivainesisalduse määramine.

DLG katsetulemused.

Eelised.

Lähi-infrapuna spektroskoopial põhinev mõõtmine toimub

DLG katsed kinnitavad, et kuivainesisalduse hälve on 95%-l

−− On olemas alus kuivainesisalduse järgi tehtavaks

saagikoristuse ajal pidevalt. Väljalaadimistorus olev valgus

maisi analüüsidest ja 88%-l rohu analüüsidest alla 2%. Ühegi

allikas on suunatud mööda voolavale materjalile. See val

proovi hälve ei ületa 4%.

gus peegeldub tagasi erinevalt, sõltudes saagi niiskus
astmest.

arvelduseks
−− Silokonservandi doseerimine ja lõikepikkuse regulee
rimine saab toimuda automaatselt, lähtudes kuiv
ainesisaldusest
−− Sööda kvaliteet registreeritakse juba saagikoristuse
ajal

Lähi-infrapunaandur.
Kuivainesisalduse ja koostisosade määramine.

Eelised.

Lisaks kuivainesisalduse andmetele pakub lähi-infrapuna

−− Sööda kvaliteedil on kindel indikaator

andur infot ka eri tüüpi põllukultuuride koostisosade kohta.

−− Eri sortide kvaliteet aitab taimekasvatuse kavanda
misel otsuseid langetada (näiteks tärklisesisalduse
põhjal)
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CLAASi lähi-infrapunaandur.
Kõigile, kes tahavad täpselt teada.
Automatiseeritud
protsessid

Parim silo kvaliteet

Täpne
dokumenteerimine

CLAASi lähi-infrapunaandur

Kasutuseelised
Sellise rohu tagab üksnes CLAAS.
CLAASi lähi-infrapunaandur tuvastab koostisosad ja
mõõdab saagimaterjali kuivainesisaldust. See on turu
ainus lahendus, millel on DLG (Deutsche Landwirtschafts
Gesellschaft) tunnustus rohukoristuse jaoks (DLG katse
aruanne 7020).

Täpne silokonservandi doseeri
mine põhineb läbilaskevõimel
või kuivainesisaldusel

Käärimisprotsess ja aeroobne
stabiilsus paranevad

Doseeritud silokonservandi
kogus dokumenteeritakse

Silokonservandi maksumus
2–5 € värske massi tonni kohta
muudab täpse ja sihipärase
doseerimise vajalikuks

Automaatne lõikepikkuse regu
leerimine toimub kuivainesisal
duse põhjal

Võimaldab tihendada ja töö
delda ühtlaselt

Masina sätted on veebis saa
daval

Näiteks lõikepikkuse auto
maatne kohandamine vahemi
kus 30 mm (kuivainesisaldus
30%) kuni 26 mm (kuivainesi
saldus 35%) tagab optimaalselt
töödeldud SHREDLAGE’i silo

Rohu, terviktaimesilo ja maisi
kuivainesisaldust jälgitakse otse
põllul (DLG sertifikaat)

Saagikoristushetk määratakse
põllukultuuri küpsusastme põh
jal

Kõik saagikoristusandmed on
saadaval täpsel kujul

Kui materjali kuivainesisaldus ei
ole optimaalne, siis võib taga
järjeks olla nõrgvee teke,
tärklisekadu ja vale käärimine

Siloaunas ladustamise ajal
saab otsest teavet kasutada
silo kvaliteedi kontrollimiseks

Kuivainesisaldus on oluline
parameeter, näiteks kui põllu
kultuur läheb müügiks või söö
daks

Saagikoristusandmed doku
menteeritakse täpselt ja edas
tatakse automaatselt

Määratakse koostisosad: tärk
lis, toorvalk, toorkiud, toortuhk,
toorrasv ja suhkur

See teave on hädavajalik opti
maalse söödaratsiooni koosta
miseks

Andmebaasi põhjal saab valida
näiteks järgmise hooaja sorte

Kuivainepõhine arveldamine on
täpne ja seega õiglane

Tagab parema põhisööda

Anduripõhised väärtused
(koostisosad)

Rohi

Terviktaimesilo

Mais

Kuivainesisaldus

●

●

●

Niiskus

●

●

●

Tärklis

–

●

●

Toorvalk

●

●

●

Toorkiud

●

●

●

Toortuhk

●

●

●

Toorrasv

●

●

●

Suhkur

●

–

–

●		Standardvarustus						–		Ei ole saadaval
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Võite loota inimesele ja masinale.

Hooldus ja teenindus

Minimeerige seisakuaeg.
JAGUARi puhul lõikate kasu eriti kulumiskindlatest
komponentidest, mis muudavad masina veelgi
usaldusväärsemaks. Läbimõeldud hoolduskontsept
sioon, mis säästab palju aega. Otstarbekad detailid,
näiteks standardvarustusse kuuluv suruõhusüsteem,
mis teeb masina hooldamise lihtsaks. Ja CLAASi
teenindustiimi pühendunud mehaanikud, kes on Teie
teenistuses 24 tundi ööpäevas.
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Usaldusväärsus on Teie tugevus.

Usaldusväärsus

Sissevõtuagregaadi optimeeritud korpus.
−− Ainult JAGUARil on hüdrauliline eelpressimine standard
varustuses
−− Tugevdatud sissevõtuvalts on mõeldud suure läbilaske
mahu jaoks
−− Eelpressimisvaltside küljel asuvad suuremad sulgurplaadid
vähendavad mustust ja müra
−− Valtside klamberkinnitus hõlbustab hooldust

Trumli täiustatud korpus.
−− Trumli laagrite kasutusiga on kahekordistunud
−− Teritussüsteemi palju parem tihendus vähendab mustuse
sisenemist ja müra
−− Lameliitmikud lihtsustavad sissevõtuagregaadi korpuse ja
trumli korpuse hooldamist

Meie lahendused vastavad täpselt Teie vaja
dustele ja on tänu selle töökindlamad.

Töökindlad masinad on Teie ettevõtte selgroog. Seetõttu on

Toru tugevdatud pöördketas.

JAGUARi loomisel taotletud suurt usaldusväärsust, tohutut

−− Suured hammasrattad tagavad väga hea töökindluse

vastupidavust ja pikka kasutusiga. Et saaksite saagikoristuse

−− Väljalaadimistoru pöördketast on tugevdatud

Saagikoristusel loeb iga minut. Aeganõudev hooldustöö on

igas etapis oma masinale täiesti kindel olla, kontrollime igat

−− Kulumiskindel ja kauakestev materjal suurendab töökindlust

tüütu ja ühtlasi kulukas faktor, kuna see vähendab tööjõudlust,

detaili katsestendil ja arendame neid süstemaatiliselt.

ohustab ökonoomsust ning kahandab kasumit.
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JAGUARi hooldamine käib kiiresti ja lihtsalt.

Hoolduskontseptsioon

Istmelüliti lülitab automaatselt esiseadme ja
peaajami välja.

Tänu astmete leedvalgustusele pääsete mugavus
kabiini ohutult.

QUICK ACCESS võimaldab Teil hekseldusagregaati
kontrollida mõne minutiga.

Hea ligipääs.

Usaldusväärne Remote Service.

Suured külgklapid, millel on kaks avamiskõrgust (lühemale ja

CLAASi pakutav Remote Service on ideaalne probleemide kii

pikemale inimesele), tagavad jahutussüsteemile, maisipurustile

reks lahendamiseks ja ennetavaks hoolduse kavandamiseks.

ja kiirendile takistamatu juurdepääsu. Tänu QUICK ACCESSile

Tuvastades tõrke, teavitab masin juhti ja saadab automaatselt

pääsete hekseldusagregaadile ligi kiiresti ja lihtsalt. Hooldus

veateate teeninduspartnerile. Teeninduspartner, kellel on

vajaduse korral jõuavad kaks inimest eemaldada kiirendi ühe

juurdepääs kõigile asjakohastele andmetele, tuvastab vea

tunni jooksul.

kaugtööna ja saab selle vea kõrvaldamiseks valmistuda.

Päevavalgust meenutav hooldusvalgustus.

Tänu Remote Service’ile sujuvad ka hooldustööd palju lihtsa

−− Leed-hooldusvalgustus külg- ja tagaklappide all ning ka

malt. Masin teavitab CLAASi teeninduspartnerit eelseisvast

panipaigas

hooldusvajadusest. Teeninduspartner teeb ettepaneku, millal

−− Esiosa valgustamiseks magnetjalaga taskulamp

hooldus võiks toimuda, ja tellib CLAAS ORIGINALi kulumater

−− Töötulede leed-järelvalgustus pärast süüte väljalülitamist

jalid hoolduse ulatuse järgi ette.

−− Trepiastmete leedvalgustus
Remote Service on Teie masinate nutika võrgustamise keskne
Mugav ja ohutu.

element. CLAAS katab esimese viie aasta Remote Service’i

−− Kui juht oma istmelt lahkub, siis lülitub esiseade 7 sekundi

kulud. Vajame selleks lihtsalt Teie nõusolekut.

pärast ja peaajam 12 sekundi pärast automaatselt välja
−− Ruumikas panipaik turvaliseks tööriistade ja tarvikute hoid
miseks

Kõik, mis hõlbustab hooldust.
Hea ligipääsetavus on alati olnud JAGUARi eripära. Kõigil
mudelitel võimaldab QUICK ACCESS Teil kiiresti hekseldus
agregaati kontrollida. Leed-hooldusvalgustus muudab olulised
hoolduspunktid pimedas nähtavaks. Teie aja ja raha säästmi
sel on oma osa ka hooldusvabal pidurisüsteemil ning pikaeali
sel hüdroõlil.
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Mugav disain hõlbustab juhtimist.

Selge hüdrauliline juhtimine.

−− Funktsioonikäskude kiire rakendamine

Juhtventiilid on paigutatud korrapäraselt masina vasakule kül

−− Tõhus juhtimine proportsionaalventiilide abil

jele. Väljalaadimistoru ja esiseadet juhtivad proportsionaal

−− Väiksed hoolduskulud tänu väikse õlimahuga süsteemile

ventiilid muudavad automaatfunktsiooni korral juhtimise suju

−− Hüdroõli tuleb vahetada alles pärast 1000 töötundi

vaks. CEBISes saate reguleerida tõstmise, langetamise ja

−− Väljaspool kabiini asuvad praktilised juhtnupud, millega

ristkompensatsiooni kiirust. Nii võite näiteks ORBISega saavu
tada ühtlase kõrretüüka isegi suurel sõidukiirusel.

Hüdraulika ja elektrisüsteem

saab esiseadet peatada, reverseerida, tõsta ja langetada
ning ORBISe transpordisüsteemi sisse ja välja tõmmata
−− Lameliitmikud kiireks hüdraulika ühendamiseks

Hõlpsalt hooldatav elektrisüsteem.

−− PROFI CAM

Automaatne vibratsioonisummutus.

Mugav kasutamine eeldab kiiret ja töökindlat elektrisüsteemi.

−− OPTI FILL ja AUTO FILL

Hüdrauliliselt reguleeritav vibratsioonisummutus aktiveerub

JAGUARis on kõik olulised elektrilised komponendid paiguta

−− ACTISILER 37

automaatselt siis, kui masin jõuab põlluotsale ja esiseade tõs

tud ohutult ja tsentraalselt kabiini. JAGUARi hooldusruumis

−− Lähi-infrapunaandur

tetakse töökõrguselt üles. Sellest mugavusest on masinal abi

asuv laienduskast võimaldab masinat hõlpsalt täiendada lisa

−− Hüdrauliline eelpressimine

näiteks siis, kui sõidate üle taimekaitsepritsi rööbaste. Esisea

lahendustega.

−− Muutuv esiseadme ajam

det kaitseb vastav õrn vetrumine.

−− Täiendav kütusepaak
−− Kiirendi pilu seadistamine
−− Rehvirõhu reguleerimise süsteem
−− DYNAMIC COOLING
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Vahel võib minna raskeks.

PREMIUM LINE

PREMIUM LINE’i kulumiskaitse suurendab töökindlust.
12 13

11

Tagatud tööjõudlus.

ORBISele mõeldud PREMIUM LINE.

CLAAS PREMIUM LINE’i osad tagavad maksimaalse kulumis

Väga kulumiskindlad osad sobivad kasutamiseks äärmuslikes

kindluse ja pika kasutusea isegi kõige nõudlikumates saagi

tööoludes, näiteks suure liivasisalduse või väga pikaajalise töö

koristusoludes. Paljudel juhtudel on neid osi vaja vahetada

korral. Volframkarbiidkate annab nugadele pika kasutusea.

alles pärast mitut hooaega. Suurema vastupidavuse taga on

Lõike- ja veoketta kiiruse erinevus tagab iseteritumise.

erilised tootmisprotsessid, tippkvaliteediga materjalid ja eri
katted.

moodulsegmendist. Tänu sellele ei pea Te kahjustuse korral

10

PREMIUM LINE’i kontseptsiooni eesmärk on pikendada

eemaldama kogu elementi, vaid asendate ainult vastava seg

osade kasutusiga vähemalt kaks kuni kolm korda. Meie prakti

mendi.

line kogemus näitab, et see eesmärk ka saavutatakse. See

8

tõttu tagame* tehases paigaldatud PREMIUM LINE’i osadele

9

7

Lihtsalt ligipääsetavad lõike- ja veokettad koosnevad kuuest

eelmääratud tööjõudluse, mis põhineb läbisõidul või masina

6

vanusel.

5

4
2

3

1

1

Eriline kulumisvastane kate, tänu millele kuluvad sööte
trumlid vähe

Valige üks kolmest
PREMIUM LINE’i
garantiipaketist.

CLAAS PREMIUM LINE

Basic

Advanced

Professional

1 Hammaslatid

–

–

●

2 Sileda valtsi kaabits

●

●

●

3 Trumli põrand

●

●*

●*

4 Juhtplaat

●

●*

●*

5 Rohušahti tagasein

●

●*

●*

6 Viskekühvlid

–

–

●*

7 Kiirendi kaheosaline korpus

–

–

●*

8 Kiirendi korpus, vasak/parem külg

–

–

●*

9 Kiirendi tagasein

–

●*

●*

10 Tornišahti plaat, ees/taga

–

●*

●*

11 Pöördrõnga plaat

–

●*

●*

12 Kõik väljalaadimistoru kulumisplaadid

–

●*

●*

13 Esimene väljalaadimistoru kulumisplaat

●

–

–

●		Saadaval						–		Ei ole saadaval

64

2

Sisemuses terasest juhtlatid (standardvarustus)

3

Väljas terasest juhtlatid

4

Kulumiselemendid, mis kaitsevad suuri nuge

5

Kulumisvastase kattega noad

* JAGUAR PREMIUM LINE’i paketid Advanced ja Professional annavad kasutusgarantii kõigile tärniga (*) tähistatud osadele:
see garantii kehtib kas viis aastat või kindla arvu mootori töötundide jooksul (olenevalt sellest, kumma piirini jõutakse varem).
Tundide täpse arvu leiate JAGUARi tootelehelt, kuhu pääsete ülaltoodud QR-koodi kaudu.
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Mida iganes Te vajate.
CLAAS Service & Parts.

CLAAS Service & Parts

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

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

Just Teie masina jaoks.

Teie ettevõttele: CLAAS FARM PARTS.

Üleilmne tarne.

Teie kohalik CLAASi edasimüüja.

Täpselt sobivad varuosad, kvaliteetsed kulumaterjalid ja kasuli

CLAAS FARM PARTS pakub Teile üht turu kõige laialdasemat

Saksamaal Hammi linnas asuvas CLAAS Parts Logistics Cen

Hoolimata Teie asukohast pakume Teile vajalikku teenust ja

kud tarvikud. Meie ulatuslikust tootevalikust leiate just sellise

tootemargiülest varuosa- ja tarvikuvalikut kõigiks ettevõtte

teris leidub ligikaudu 200 000 eri osa ja seal on laopinda üle

kontaktisikut. CLAASi partner on lähikonnas alati käepärast,

lahenduse, mis tagab Teie masinale täieliku töökindluse.

põllumajandustöödeks.

183 000 m2. See varuosade keskladu tarnib ORIGINALi osad

valmis pakkuma Teile ja Teie masinale tuge ööpäev läbi. Tead

mis tahes paika maailmas kiiresti ja kindlalt. Nii saab Teie

miste, kogemuste ja pühendumusega ning parima tehnilise

kohalik CLAASi esindaja pakkuda väga lühikese ajaga õige

varustusega. Mida iganes Te vajate.

lahenduse, lähtudes Teie saagist ja Teie ettevõttest.
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Eelised lühidalt.

Tehnilised üksikasjad
10
12

11
9

4

1

13

3

14

15

12
8

2

16

7
19

6
18

5
17

19

1

Puutefunktsiooniga CEBIS

2

Roolisammas, mida saab kolmes

kontsentraadi süsteem

juhi abiline mootori ja šassii auto

suunas reguleerida

ACTISILER 37

maatseks juhtimiseks

3

Mugav käetugi, kuhu on integreeri
tud otsehäälestust võimaldavad
lülitid

4

9

Isoleeritud paagiga silokonservandi

10 Lähi-infrapunaandur kuivainesisal
duse ja koostisosade tuvastamiseks
11 AUTO FILL küljele ja taha laadimi

CMOTIONi sõiduhoob, mis annab

seks, koos toru asendi sümbolite

ligipääsu lemmikute haldamiseks

kuvamisega

5

Hüdrauliline eelpressimine

12 Stage V heitgaasinorm

6

V-MAX 42, mis tagab lühikese lõike

13 Mudel 970 suurema mootori võim

pikkuse korral suure läbilaskevõime
7

MULTI CROP CRACKER MAX
BusaGLAD®-i kattega

8

PREMIUM LINE’i vastupidavad

16 CEMOS AUTO PERFORMANCE:

17 TERRA TRACi sõiduajam mudelitele
960 ja 990
18 Dünaamiline roolimine, mis vähen
dab roolipöördeid
19 Automaatne transpordikaitse

susega ja MAN R6 mootoriga
14 Mudelid 960 ja 940 suurema moo
tori võimsusega
15 Tippmudel 990, millel on 925 hj

materjalivoo kanali osad
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JAGUAR 900

990

980

970

960

950

940

930

Mootor
Tootja

MAN

MAN

MAN

D2862
V12
24,24
680 (925)
●
1050 + 450

D2862
V12
24,24
626 (850)
●
1050 + 450

D4276
R6
16,15
580 (790)
●
1050 + 450

MercedesBenz
OM 473 LA
R6
15,60
480 (653)
●
1050 + 450

MercedesBenz
OM 473 LA
R6
15,60
430 (585)
●
1050 + 450

MercedesBenz
OM 471 LA
R6
12,80
390 (530)
●
1050 + 450

MercedesBenz
OM 471 LA
R6
12,80
340 (462)
●
1050 + 450

130
○

130
○

130
○

130
○

130
○

130
○

130
○

●

●

●

●

●

●

●

Mudel
Silindrid
Töömaht
Max võimsus (ECE R 120)
SCR-i heitgaasi järeltöötlus, Stage V
Kütusepaak (standardvarustus) + lisapaak
(lisavarustus)
Uureapaak
Kütusekulu mõõtmine

l
kW (hj)
l
l

Šassii
Sõiduajam: automaatne kahekiiruseline käigukast
OVERDRIVE (hüdrostaatiline)
Veosilla ja juhtsilla rehvirõhu kohandamine
Diferentsiaalilukk
Standardne juhtsild
Juhtsild, kolm seadistust: 2510, 2970 ja 3130 mm
Hüdrauliline juhitav veosild, POWER TRAC
Paak silokonservandi või vee jaoks, maht 375 l
Kontsentraadisüsteem ACTISILER 37, maht 37 l
Esiseadmed
ORBIS 900 / 750 / 600 SD / 600 / 450,
töölaius 9,17/7,45/6,04/6,00/4,48 m
PICK UP 380/300,
töölaius 3,60/2,62 m
DIRECT DISC 600 P / 500 P,
töölaius 5,96/5,13 m
DIRECT DISC 600/500,
töölaius 5,96/5,13 m
Esiseadme ajam
Mehaaniline esiseadme ajam
Võimsusjaotusega esiseadme ajam
Muutuv esiseadme ajam
Sissevõtuagregaat
Laius 730 mm
Sissevõtu- ja eelpressimisvaltsid, 4 tk
Hüdrauliline eelpressimine
Lõikepikkuse astmevaba reguleerimise lahendus
COMFORT CUT
Noatrummel
Laius 750 mm
Läbimõõt 630 mm

○
○
○
○
○
●
○

○
○
○
○
○
●
○

○
○
○
○
○
●
○

○
○
○
○
○
●
○

○
○
○
○
○
●
○

○
○
○
○
○
●
○

○
○
○
○
○
●
○

○ ORBIS
○ ORBIS
○ ORBIS
○ ORBIS
○ ORBIS
○ ORBIS
○ ORBIS
900/750/600 900/750/600 900/750/600 900/750/600 900/750/600 750/600/450 750/600/450
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●
○
○

●
○
○

●
○
○

●
○
○

●
○
○

●
○
○

●
○
○

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

JAGUAR 900

990

980

970

960

950

940

930

JAGUAR 900

990

980

970

960

950

940

930

Noakomplekt V-MAX
V20 (2 × 10), 5–26,5 mm
V24 (2 × 12), 4–22 mm
V28 (2 × 14), 4–18,5 mm
V36 (2 × 18), 3,5–14,5 mm
V42 (2 × 21), 3,5–12,5 mm
Kabiinist juhitav noa automaatteritus
Kabiinist juhitav vastutera automaathäälestus

○
○
○
○
○
●
●

○
○
○
○
○
●
●

○
○
○
○
○
●
●

○
○
○
○
–
●
●

○
○
○
○
–
●
●

○
○
○
○
–
●
●

○
○
○
○
–
●
●

MULTI CROP CRACKER
MCC CLASSIC M, ø 196 mm
MCC CLASSIC L, ø 250 mm
MCC MAX, ø 265 mm
MCC SHREDLAGE® M, ø 196 mm
MCC SHREDLAGE® L, ø 250 mm

Kabiin VISTA CAB
Puutejuhtimisega CEBIS
Kliimaseade A/C Matic
Printer
Mugavusiste
Pööratav iste
Ventilatsiooni ja soojendusega kvaliteetiste
Ventilatsiooni ja soojendusega nahkiste
Kaassõitja iste

●
○
○
○
○
○
○
○

●
○
○
○
○
○
○
○

●
○
○
○
○
○
○
○

●
○
○
○
○
○
○
○

●
○
○
○
○
○
○
○

●
○
○
○
○
○
○
○

●
○
○
○
○
○
○
○

–
●
○
–
○

–
●
○
–
○

–
●
○
–
○

●
○
○
○
○

●
○
○
○
○

●
–
–
○
–

●
–
–
○
–

Hooldus
Keskmäärimine, 16 l määrdemahuti
Hooldusvalgustus

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

Väljalaadimiskiirendi
Laius 680 mm
Läbimõõt 540 mm
Pilu reguleerimine, 2–10 mm

●
●
○

●
●
○

●
●
○

●
●
○

●
●
○

●
●
○

●
●
○

6495
6335
3945
3985
14150

6495
6335
3945
3985
14150

6495
6335
3945
3985
13550

6495
6335
3945
3985
13300

6495
6335
3945
3985
13300

6495
6335
3945
3985
12900

6495
6335
3945
3985
12900

Väljalaadimistoru
Kokkupõrkekaitse
Pöördenurk 210°
Pöördenurk OPTI FILLi või AUTO FILLiga 225°

●
●
○

●
●
○

●
●
○

●
●
○

●
●
○

●
●
○

●
●
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
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○
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○
○
○
○
○
○
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○
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○
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○
○
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○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

○
●
○
○
○
○

○
●
○
○
○
○

○
●
○
○
○
○

○
●
○
○
○
○

○
●
○
○
○
○

○
●
–
○
○
○

–
●
–
○
○
○

Juhi abistamise süsteemid
AUTO PILOT: keskandur (mais)
CAM PILOT: vaalujärgija (rohi)
GPS PILOT
Dünaamiline roolimine (ei ole saadaval TERRA TRACi jaoks)
STOP ROCK
QUANTIMETER
Lõikepikkuse automaatne reguleerimine
OPTI FILL: toru optimeeritud juhtimine
AUTO FILL: automaatne käru täitmine
Lähi-infrapunaandur: kuivainesisalduse ja koostisosade
määramine
DYNAMIC POWER
CRUISE PILOT
CEMOS AUTO PERFORMANCE
TELEMATICS
Tööhaldus
Saagikuse kaardistamine

CLAAS arendab oma tooteid pidevalt, et need vastaksid praktilistele nõuetele. Seepärast võidakse tooteid ilma ette teatamata muuta. Andmed ja illustratsioonid on ligikaudsed ning võivad sisaldada lisavarustust, mis ei kuulu standardvarustuse hulka. See brošüür on mõeldud ülemaailmseks kasutamiseks. Palun konsulteerige lähima CLAASi edasimüüjaga ja vaadake kohalikke tehnilisi üksikasju tema
hinnakirjast.
Mõni kaitsepaneel on pildistamise ajaks eemaldatud, et vastavat funktsiooni selgelt esitleda. Et vältida ohte, ärge neid kaitsepaneele kunagi ise eemaldage. Sellises küsimuses vaadake palun juhi
manuaalis olevaid asjakohaseid juhiseid.
Kõik mootorite tehnilised andmed põhinevad Euroopa Stage’i heitgaasinormil. Viited Tieri standardile on siin väljaandes esitatud ainult informatiivsel eesmärgil ja arusaamise lihtsustamiseks. See ei
tähenda heakskiitu piirkondade jaoks, kus heitgaasid on reguleeritud Tieri standardiga.

●		Standardvarustus						○		Lisavarustus						□		Saadaval						–		Ei ole saadaval

●		Standardvarustus						○		Lisavarustus						□		Saadaval						–		Ei ole saadaval

Mõõtmed ja kaalud
Tööpikkus
Töökõrgus toru XL-pikendi puhul
Transpordikõrgus
Transpordikõrgus toru XL-pikendi puhul
Kaal ilma esiseadmeta ja standardvarustusega1

mm
mm
mm
mm
kg

JAGUAR 900 TERRA TRAC
Mõõtmed ja kaalud
Tööpikkus
Töökõrgus toru XL-pikendi puhul
Transpordikõrgus
Transpordikõrgus toru XL-pikendi puhul
Transpordilaius 635 mm roomikuga
Transpordilaius 735 mm roomikuga
Transpordilaius 890 mm roomikuga
Kaal ilma esiseadmeta ja standardvarustusega1

1

990 TT
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg

7509
6335
3960
3990
2990
3350
3490
18600

960 TT
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

7509
6335
3960
3990
2990
3350
3490
17900

V-MAX 24, standardne esiseadme ajam, standardne materjalivoog, toru M-pikendi, ilma tagaballastita, diislikütuse paak ja uureapaak tühjad.

●		Standardvarustus						○		Lisavarustus						□		Saadaval						–		Ei ole saadaval

925 hj on vaid üks paljudest tugevatest
argumentidest.

Materjalivoog.

Mugavus.

−− Materjalivoog liigub läbi kogu masina otse, ilma suunamuu

−− Avar mugavuskabiin avaldab muljet madala mürataseme

tusteta
−− Muutuv esiseadme ajam ja COMFORT CUT on integreeritud
peaajamisse
−− Noatrummel V-MAX 42, millel on 42 nuga ja mis teeb
25 200 lõiget minutis, tagab eriti suure läbilaskevõime
−− Moodulkonstruktsiooniga väljalaadimistoru võimaldab saaki
kindlalt edastada kuni 9 m töölaiuses

ning optimaalse nähtavuse ja valgustusega
−− CEBISe puutekuvari kaudu pääseb juht kiiresti ja mugavalt
ligi kõigile masina funktsioonidele
−− Kõige olulisemaid funktsioone on võimalik reguleerida otse
käetoel asuvate lülititega
−− Lemmikute haldamise süsteemi saab kasutada mugavalt ja
otse CMOTIONi sõiduhoovaga
−− Hea nähtavuse eest hoolitsevad katusel, taga ja välja

CLAAS POWER SYSTEMS.
−− CLAASi ajamisüsteem saavutab turuvõrdluse järgi suurima
efektiivsuse

laadimistorul asetsevad leedtöötuled, mille valgus sarnaneb
päevavalgusega

Juhi abistamise süsteemid.

−− MANi ja Mercedes-Benzi mootorite võimsus on kuni 925 hj
ning töömaht 24,24 l
−− Diiselmootori pöörlemiskiiruse automaatne vähendamine kii
rusele kuni 1200 p/min säästab kütust
−− JAGUAR 960 ja JAGUAR 990 on saadaval ka TERRA
TRACi roomikutega

−− CEMOS AUTO PERFORMANCE suurendab sõidumugavust
ja tõhusust ning kahandab kütusekulu

Kindlalt parem saak.

−− Kolm erinevat roolimissüsteemi tagavad täpse töö ja vähen
davad juhi koormust
−− Dünaamiline roolimine suurendab põlluotsa pöördel sõidu
mugavust
−− AUTO FILL ja OPTI FILL väldivad koristatud materjali teisal
damisel kadusid
−− Automaatne transpordikaitse võimaldab liikuda ühelt põllult
teisele nii, et juht ei pea kabiinist vahepeal välja tulema

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
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