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Täiuslikult kooskõlas.
CLAASi saagikoristussüsteemid.

CLAASi maailm

CLAASi maailm.
Kui olete päevast päeva põllul, siis vajate midagi
enamat kui tugev masin. Te vajate tehnikat, millega on
hea töötada, mis toimib kindlalt ka pikkadel ja rasketel
tööpäevadel ning mis ühildub ülejäänud tehnikaga.
Peale selle vajate saagikoristussüsteeme, mis
üksteisega sujuvalt haakuvad.
Söödavarumismasinate juhtiva tootjana pakub CLAAS
täiuslikku saagikoristusahelat mis tahes suuruses
ettevõttele. Meie omavahel ühilduvad masinad
toetavad Teie tööd päevast päeva ning võimaldavad
Teil söödavarumisel saavutada parimaid tulemusi.
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UUS

Kas otsite niidukit?
Meilt leiate sobiva.

Tootevalik

Esiniidukid

Taganiidukid

Järelveetavad niidukid

Suure laiusega niidukid

DISCO MOVE
3600 F/FC/FRC
3200 F/FC/FRC
−− MAX CUTi niidulatt
−− Pöörlemiskiiruse vähendamine
−− Maapinna 3D-järgimine madala liigendpunkti abil
(traktorist sõltumatu vertikaalliikumine)
−− ACTIVE FLOATi hüdropneumaatiline vedrustus

DISCO CONTOUR
UUS: DISCO 4400
4000
3600/C/RC
3200/C/RC
2800/C/RC
−− MAX CUTi niidulatt
−− Pöörlemiskiiruse vähendamine
−− Keskriputus
−− ACTIVE FLOATi hüdropneumaatiline vedrustus

Kesktiisliga DISCO CONTOUR
4000 TC/TRC CONTOUR
3600 TC/TRC
3200 TC / TC AUTOSWATHER / TRC
−− MAX CUTi niidulatt
−− Pöörlemiskiiruse vähendamine
−− Keskriputus
−− ACTIVE FLOATi hüdropneumaatiline vedrustus

DISCO DUO
9400 C
−− MAX CUTi niidulatt
−− Pöörlemiskiiruse vähendamine
−− Tagurpidisõidu varustus
−− Automaatselt reguleeritav ACTIVE FLOATi
hüdropneumaatiline vedrustus
−− Pidev hüdrauliline kokkupõrkekaitse
−− Koormustundlik ja ISOBUSiga ühilduv

DISCO PROFIL
3600 F/FC/FRC
3200 F/FC/FRC
−− MAX CUTi niidulatt
−− Pöörlemiskiiruse vähendamine
−− Maapinna 3D-järgimine madala liigendpunkti abil
−− ACTIVE FLOATi hüdropneumaatiline vedrustus (lisavarustus)
−− Vedruga vedrustus

DISCO kompaktmudelite sari
3150 F
−− MAX CUTi niidulatt
−− Pöörlemiskiiruse vähendamine
−− Maapinna 2D-järgimine
−− ACTIVE FLOATi hüdropneumaatiline vedrustus (lisavarustus)
−− Vedruga vedrustus

3,40 m
3,00 m

3,40 m
3,00 m

3,00 m

Mudelisari DISCO 100
360
320/C
280 C/RC
240 RC
−− MAX CUTi niidulatt
−− Pöörlemiskiiruse vähendamine
−− Külgriputus
−− Raskuskeskme vedrustus
Mudelisari DISCO 10
32
28
24
−− MAX CUTi niidulatt
−− Pöörlemiskiiruse vähendamine
−− Külgriputus
−− Raskuskeskme vedrustus

4,20 m
3,80 m
3,40 m
3,00 m
2,60 m

3,40 m
3,00 m
2,60 m
2,20 m

DISCO külgtiisliga kompaktmudelite sari
3150 TC / TC FLAPGROUPER / TRC
−− MAX CUTi niidulatt
−− Pöörlemiskiiruse vähendamine
−− Kahepoolne riputus
−− Vedruga vedrustus

3,80 m
3,40 m
3,00 m

3,00 m

3,00 m
2,60 m
2,20 m

Lisateavet leiate nende mudelite kohta DISCO esi- ja taganiidukite ning
järelveetavate niidukite brošüürist.

DISCO BUSINESS
1100 C/RC
9200/C
−− MAX CUTi niidulatt
−− Pöörlemiskiiruse vähendamine
−− Mudelil DISCO 1100 BUSINESS astmevabalt
reguleeritav töölaius
−− Automaatselt reguleeritav ACTIVE FLOATi
hüdropneumaatiline vedrustus
−− Pidev hüdrauliline kokkupõrkekaitse
−− Koormustundlik ja ISOBUSiga ühilduv
DISCO CONTOUR
9200/C/RC
8500/C/RC
−− MAX CUTi niidulatt
−− Pöörlemiskiiruse vähendamine
−− ACTIVE FLOATi hüdropneumaatiline vedrustus
−− Eelvaliku hüdraulika
−− ISOBUSiga ühilduv

Tähistused:
lisatähte pole = ilma muljurita
F = esiniiduk
C = piimuljur
RC = rullmuljur
T = järelveetav niiduk
AUTOSWATHER = hüdrauliliselt pööratav lintmehhanism vaalu vormimiseks
FLAPGROUPER = hüdrauliliselt pööratav vaalulaud vaalu vormimiseks

MAX CUT kõigile mudelitele.

MAX CUTi eelised lühidalt.

Võttes kasutusele MAX CUTi niidulati, tegi CLAAS niiduki

−− Tänu erilisele kujule puhas lõige

tehnoloogias revolutsioonilise pöörde ja kehtestas uue tehnilise

−− Töökindel, stabiilse konstruktsiooniga jõuülekanne

taseme. Sellest arendusest võidavad kõik DISCO mudelid:

−− Kokkupõrke korral rakenduv ohutusmoodul

MAX CUT on nii suurtel kui ka väikestel niidukitel. Läbimõeldud

−− Kulumiskindlad komponendid

ja ainulaadne, poltühendustega niidulatt, millel on lainjas kuju.

−− Tänu pidevmäärimisele hooldusvaba
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DISCO AUTOSWATHER
9200 C
−− MAX CUTi niidulatt
−− Pöörlemiskiiruse vähendamine
−− Vaalude koondamine
−− Automaatselt reguleeritav ACTIVE FLOATi
hüdropneumaatiline vedrustus
−− Pidev hüdrauliline kokkupõrkekaitse
−− Koormustundlik ja ISOBUSiga ühilduv

DISCO TREND
1100
9200
8500
−− MAX CUTi niidulatt
−− Pöörlemiskiiruse vähendamine
−− Mudelil DISCO 1100 TREND astmevabalt reguleeritav
töölaius
−− ACTIVE FLOATi hüdropneumaatiline vedrustus
−− Otsejuhtimine traktori hüdrojagajaga

9,10 m

9,10/8,90 m

9,60–10,70 m
9,10/8,90 m

9,10/8,90 m
8,30/8,10 m

9,60–10,70 m
9,10/8,90 m
8,30/8,10 m
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Rahulolevad kliendid.
Kogu maailmas.

Tehnika asjatundjale

„See niidulatt on suurepärane, kuna ta töötab tõesti kindlalt

„Kalderegulaator pakub nõlva niitmisel suurepärast

igas olukorras.“

töökvaliteeti, lisab kasutusmugavust ja vähendab tänu
isekohanevatele sätetele masinajuhi töökoormust.“

Andreas Holzhauer,
Landwirtschaftlicher
Mietpark (Saksamaa)

Gabriele Gambini,
töövõtja (Itaalia)

„Me oleme uue niidulatiga väga rahul. Hea lõikekvaliteedi
kõrval meeldivad meile ka väiksed hoolduskulud ja

„See masin töötab põllul suurepäraselt ja ühtlasi on teda

hooldusmugavus.“

hämmastavalt lihtne hooldada. Kõige enam üllatas mind
DISCO puhul asjaolu, et ta ei jäta maha ühtegi lõikejälge.
ACTIVE FLOATi töö on isegi ebaühtlasel pinnal tõeliselt
usaldusväärne.“

Didier Grasset,
talunik (Prantsusmaa)
Masanori Mukai,
Nobels Farmi juht
(Jaapan)

„DISCO MOVE on uskumatult nobe ja kompaktne niiduk, mis
järgib maapinda muljet avaldava täpsusega ning tagab
täiusliku lõike.“

„Oleme kasutanud nüüdseks kolm hooaega
niidukikombinatsiooni, kuhu kuuluvad DISCO 1100 RC
BUSINESS ja 3600 FRC PROFIL, niites igal aastal
ekspordiks u 2200 ha kaeraheina. Enne oli meil kolm
järelveetavat niidukit, mille me nüüd asendasime selle ühe
niidukikombinatsiooniga. Seda otsust mõjutasid lihtne
hooldus, töökindlus ja väiksed korrashoiukulud. Meil on vaja
vähem kütust ja vähem töötajaid ning meil jääb rohkem
Reuben Woods,
Emdavale Farm
(Yerecoin,
Lääne-Austraalia)

Maximilian
Stockmeyer, talunik,
DISCO MOVE’i
eelsarja kasutaja

traktoreid pallide pressimiseks. See, kuivõrd produktiivsed
oleme nüüd vaid ühe masinajuhiga, avaldab muljet.“
„Venna on 400 ha suurune mahepiimafarm. Pöörame
loomade heaolule ja sööda tippkvaliteedile suurt tähelepanu.
Mahepiima tootmisel on ülimalt olulised faktorid parim rohi ja
õige niiduaeg. Sellest piimast valmistame oma mahejäätist.
CLAASi toodete jõudlus ja kvaliteet sobivad täpselt meie
väärtushinnangutega.“

Jaakko Suominen,
Venna (Soome)
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MAX CUT.
Alati üks samm ees.

MAX CUTi niidulatt

Täiuslik tulemus mis tahes tööoludes.
Ennast tõestanud MAX CUTi niidulatt on kõigil CLAASi
esiniidukitel ja kõigil DISCO taganiidukitel. CLAAS
pakub profiseadmeid, alustades kõige väiksematest
mudelitest ja lõpetades kõige suurematega.
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DISCO niiduki südamikuks on MAX CUTi niidulatt.

MAX CUTi niidulatt

Niidulati stantsitud põhi, mis on lainja kujuga.
MAX CUTi niidulati põhi vormitakse 3000 t pressimisjõuga:
tegu on lainja põhjaga, mis stantsitakse ühest tükist. See
annab niidulatile vajaliku põhistabiilsuse ja ainulaadsed
tehnilised võimalused. Tänu ideaalsele lainjale kujule täidab
see niidulatt kompromissitult ja tõhusalt kõik moodsale
niidulatile esitatavad nõuded.
MAX CUTi niidulatt sai 2018. aastal teraseinnovatsiooni
auhinna niidulati põhja eridisaini eest, kus on kasutatud
peeneteralist mikrolegeeritud terast ja loobutud
keevisõmblustest, mis võiksid konstruktsiooni nõrgendada.

Tugev niidulati kate.
Eriline lainjas kuju maksimeerib niidulati ristlõike. Lati kattes
olevad väga väiksed moodulavad annavad niidulatile
maksimaalse stabiilsuse.

Ainulaadne ajamilahendus.
MAX CUTi niidulatt ühendab eri ajamilahenduste eelised,

1 Lainjas põhi on stantsitud ühest tükist

mistõttu on ta täiesti eriline ja tõhusam kui ükski teine

2 Ees asetsevad 360° ulatuses pöörlevate teradega

lahendus. Tänu niidulati lainjale kujule on niiduketta suured
ajami hammasrattad paigutatud hästi ette ning nad haakuvad
kahes punktis mitme hambaga. Ühtlased ketaste vahed
tagavad mis tahes tööoludes täiusliku lõike. MAX CUTi
niidulatt on pidevmääritav ja tänu sellele hooldusvaba.

niidukettad
3 Optimaalset tunneliefekti võimendavad spoilerina
toimivad tallad
4 Uuenduslik poltühendus annab maksimaalse
painde- ja kujukindluse
5 Pidevmääritav, hooldusvaba niidulatt tagab pika
kasutusea
6 SAFETY LINKi ohutusmoodulid kaitsevad niidulatti
kokkupõrke korral
7 Taldade erikarastusega vahetükid hoolitsevad
puhta lõike eest
8 Väga väiksed niidulati avad tagavad maksimaalse

Keevise asemel poltühendus.
Teine MAX CUTi niidulati edu saladus: niidulati põhja ja katet
on töödeldud algusest peale üheskoos, mille tulemusena
sobituvad need kaks poolt väga täpselt. Uuenduslik
poltlahendus tagab täiusliku kujusobivuse ning hoolitseb ilma
materjali nõrgendava keeviseta maksimaalse painde- ja
kujukindluse eest.
„Vastupidavus oli üks olulisimaid nõudeid, mida MAX CUTi
niidulati arendamisel silmas peeti. Seetõttu tuginesime
järjekindlalt poltlahendusele, kus kasutatakse erilise kujuga
rihvelpolte, mis tagavad lati põhja ja katte vahel lõtkuvaba ning
kindlalt püsiva ühenduse.“

tugevuse
Martin Ober, DISCO ja niidulati arendusinsener

2018. aastal pälvis MAX CUTi
niidulatt teraseinnovatsiooni
auhinna.
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Täiuslik niitmistehnoloogia.
Kõik oleneb pisiasjadest.

MAX CUTi niidulatt

Tunneliefekt tagab puhta saagi.
Erilise kujuga ülilaiad tallad suunavad mustust spoileriefektiga
eemale. Ühtlasi kaitsevad need tallad niidulati põhja ja neid
saab tänu lati erakordsele lainjale kujule toetada hästi ette. See
annab taldadele lisastabiilsuse.

Suured hammasrattad.
Eriti hästi lihvitud kumeratipulised hammasrattad tagavad üli
tõhusa jõuülekande. Tänu enda suurusele pöörlevad nad palju
aeglasemalt kui hästi ette paigutatud niiduketta ajami
hammasrattad. Selle tulemusel töötab latt vaikselt ja kulub vähe.

Lõiketera kandurite kulumiskaitse.
Väljast on lõiketera kandurid kaetud spetsiaalse volfram
karbiidkattega. Nii on nad kulumise eest optimaalselt kaitstud.

Kaks väikest vahetükki, mille mõju on suur.

1

niidulatile lõikekahjustuste eest tõhusat kaitset. Lisaks on
seal väike kõrgend, mis toimib vastuterana ja väldib seega

Kompaktne lainjas kuju lisab veel ühe tehnilise nüansi, tekitades
ruumi kahele erikarastusega vahetükile, mille kuju on erinev.
Need vahetükid suurendavad lõikepinda, maksimeerivad terade
pöörlemisringi ülekatte ning tagavad seega täiusliku lõike.

Seal, kus lõiketerad üksteisele lähenevad, pakub vahetükk

määrdumist.
2

Seal, kus lõiketerad liiguvad üksteisest eemale, väljuvad
nad tänu kitsale vahetükile niidulatist varem,
maksimeerides selles punktis terade pöörlemisringi

360° ulatuses vabalt pöörlevad terad.
Pikaajalised ja teravad, kuid ometi ohutud: vabalt pöörlevad
terad väldivad takistusi ning nende tagumine pool ei saa
kunagi tabamust. Seega võite alati kasutada lõiketera mõlemat
poolt, enne kui peate ta välja vahetama.

ülekatte. See eriline kuju hoolitseb ühtlasi optimaalse
materjalivoo eest.

Läbimõeldud niiduketas.
UUS: selge terade tähistus, kuna klient
on kuningas.

See eriline kuju tagab optimaalse materjalivoo ja maksimaalse
kulumiskindluse. Täiendavad kuluvpoldid kaitsevad
kaldpindasid. Tänu erilisele kõvametallist kaabitsale, mis asub
niiduketta alumisel poolel, koguneb mustust latile minimaalselt

Alates 2022. majandusaastast on vastupäeva pöörlevad

ja käivitusmoment on võimalikult väike.

niidukettad punase korgiga ja nende juurde kuuluvad terad on
samuti tähistatud punasega. See muudab terade vahetamise
lihtsamaks, säästab aega ja tagab puhta niidumustri.
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Minimaalne kulumine ja maksimaalne kasutusiga.

MAX CUTi niidulatt

SAFETY LINKi ohutusmoodul.
Igat MAX CUTi niidulatis olevat niiduketast kaitseb
ohutusmoodulis olev eelmääratud murdepunkt. Kokkupõrke
korral lahutatakse niiduketas jõuülekandest ja telgpolt hoiab
niiduketast paigal, et see minema ei lendaks. Spetsiaalselt
välja töötatud SAFETY LINKi ohutusmoodulit iseloomustab
suur hammasratas, tänu millele on mitu hammast alati
ühendatud ja tippkoormused neelduvad usaldusväärselt.
Maksimaalse kasutusea eest hoolitseb väga suur ja eriliselt
tihe topeltsoonega kuullaager, millel on suur toetuslaius.

Maksimaalne kaitse erakorralistes oludes.
Suure hektarijõudluse või abrasiivsete olude korral saab MAX
CUTi niidulatile paigaldada lisavarustusena kulumisvastased
tallad. Eriti just intensiivseks kasutamiseks (näiteks lutserni
puhul) on saadaval ka täiendav niidulati kaitse, mis
paigaldatakse taldade vahele.

Vastupidavuskatse lutserniga: eriti hea tulemus.

Kõrge või veel kõrgem?
Meilt saate sobivad tallad.

Kahel koristushooajal kasutas materjali kuivatamisega tegelev
Luzéal Prantsusmaal Saint-Remy-sur-Bussys u 20 000 ha

Kõrgema lõike saavutamiseks võite lihtsalt külge kruvida

lutserni niitmiseks ja töötlemiseks DISCO niidukikombinatsiooni.

lisavarustusse kuuluvad kõrged või topeltkõrged tallad. Nii

Kokku toodeti kuues eri kohas graanulite ja pallidena mõlemal

kerkib lõikekõrgus vastavalt 30 mm või 60 mm. Ainulaadne

aastal u 162 000 t kuivmaterjali. Ainus selle aja jooksul

servatud kuju tagab väga suure taldade toetuspinna eri

vajalik töökojas käik toimus siis, kui SAFETY LINKi moodul

lõikekõrguste jaoks.

tuli kokkupõrke tõttu lahti. Sellest tulenevalt on kohaliku
juhataja Hughes Dubreuil’ hinnang positiivne: „Selle
niidukikombinatsiooni ja MAX CUTi niidulati töökvaliteet ning
tugevus on tõeliselt veenev.“
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Parim tehnoloogia.
Tagab sööda kvaliteedi ja kulutõhususe.

Hõõrdetakistus muundub veeretakistuseks.

Vedrustus ja pöörlemiskiiruse vähendamine

Võimalikult suur leevendus ja võimalikult
väike koormus.

CLAASi hüdropneumaatiline vedrustussüsteem kannab nime

Kütusesääst, mille annab pöörlemiskiiruse
vähendamine.

Maksimaalne tõhusus, mille tagavad
ACTIVE FLOAT ja säästlik jõuvõtuvõll.

reguleerida isegi sõidu ajal, kasutades üht ühesuunalist

Kõiki DISCO niidukeid saab tööst olenevalt kasutada ka jõu

ACTIVE FLOATi vedrustussüsteem kahandab toortuha

eemale. Ühtlasi vähendab see nõlval külgjõude, kasvatades

hüdrojagajat. Niiduki täisvedrustus on eriti kasulik põllu

võtuvõlli vähendatud pöörlemiskiirusel (850 p/min). Tänu sellele

sisaldust kuni 17%. Peale selle kahaneb kütusekulu 2,5%.

nii sõidumugavust kui ka töökvaliteeti.

servaaladel: niiduk sõna otseses mõttes hõljub üle maa.

sisseehitatud säästlikule jõuvõtuvõllile kahaneb kütusekulu

Kui langetada jõuvõtuvõlli pöörlemine kiirusele 850 p/min,

Kabiini hästi näha olev manomeeter näitab hetkeväärtust.

märkimisväärselt.

siis väheneb kütusekulu veel 16%.

ACTIVE FLOAT. Olenevalt niiduki mudelist on see kas juba

ACTIVE FLOAT võimaldab kiiresti ja lihtsalt sobituda selliste

standardvarustusena sisse ehitatud või siis saadaval

muutuvate olude järgi nagu märjad paigad, kuivad künkad ja

lisavarustusena (vedruga vedrustuse asemel). Seejuures

ebaühtlane taimestik. Niiduki survet pinnasele saate paindlikult

kantakse niiduki raskus üle traktorile ja seega rohukamaralt

Parimad tulemused tänu ACTIVE FLOATile.
−− Optimaalne maapinna järgimine ja rohukamara kaitse
−− Puhas sööt
−− Kahandatud jõu- ja kütusetarve
−− Vähene kulumine

Tõendatud kokkuhoid.

−− Suur töökiirus
Ajakiri Profi kinnitas väljaandes 11/2015 sõltumatu
praktilise katse tulemusi: „Meie mõõdetud diislikütuse
sääst oli u 0,4–1 l/ha.“

ACTIVE FLOATi abil libiseb niiduk üle maapinna maksimaalse sujuvusega.
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Kiirem saagi kuivatamine ja närvutamine.

Muljurid

Piirihtimisseade ja paigaldusabi.
Piirihtimisseade hõlbustab nende piide rihtimist, mis on
võõrkehalt saadud löögi tõttu kõverdunud. Kulunud piid saate
tänu paigaldusabile kiiresti asendada.

Piimuljur.

Rullmuljur.

Laotuskuppel ja vaalutuslauad.

Spiraalselt asetsevate V-kujuliste piidega muljurid sobivad

Leherohked söödakultuurid, näiteks lutsern, vajavad õrna

Piimuljuriga niidukile mõeldud ja lisavarustusse kuuluv

täiuslikult rohukoristuseks. Muljumise intensiivsust

muljumist. Eesmärk on purustada varred ilma lehti kaotamata.

laotuskuppel hoolitseb selle eest, et materjal laotataks alati

reguleeritakse deflektorplaadiga. Elastne kinnitus võimaldab

Siin tuleb mängu DISCO rullmuljuriga niiduk. V-kujulise, üksteise

kogu töölaiuses ühtlaselt. Reguleeritavad vaalutuslauad

suunata piisid mööda mis tahes ebasoovitavatest objektidest

sisse haakuva mustriga polüuretaanrullid on vastupidavad

võimaldavad Teil mugavalt reageerida erinevatele

(näiteks kividest), mis satuvad muljurisse. Nii hoidute

ning nad purustavad tugevad varred, kaitstes samal ajal lehti.

söödamahtudele ja paindlikult muuta vaalutuslaiust.

paranduskuludest. Niidetud materjali saate laotada üle kogu

Muljumise intensiivsust saab reguleerida eelpingutusvedruga,

töölaiuse, kasutades lisavarustusse kuuluvat laotuskuplit,

mis ühtlasi kaitseb rulle võõrkehade eest. Vaalu vormitakse

või koguda reguleeritavate vaalutusplaatide abil ühte vaalu.

reguleeritavate vaalutuslaudadega.

Söötetrumlid.
Välimiste niiduketaste juures hoolitsevad söötetrumlid
optimaalse materjalivoo eest.

Kuivaine %

Muljuriga

Kavaldage ilm üle.

Vaalutuskettad.

Muljurniidukiga saate märkimisväärselt vähendada närvutamis-

Muljurita mudelitele saab paigaldada pööratavad vaalutus

ja kuivatamisaega, et kasutada väga lühikest saagikoristusaja

kettad, mis tagavad vaalu optimaalse kuju.

akent tõhusalt ära. Te säästate ka saagi kaarutamisele kuluvat
aega. Seepärast pakub CLAAS niidukeid, mille töölaius algab
2,60 meetrist, koos pii- ja rullmuljuriga.

Muljurita

Aeg
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Rohkem aega olulisele.

Kasutusmugavus

Kvaliteet, mida võite usaldada.

Stiilne ja otstarbekas disain.

DISCO niidukid on loodud taluma maksimaalset koormust pikka

Esimesi kulumismärke võib tavaliselt näha kaitseraamil.

aega, pakkudes samal ajal püsivalt parimat lõikekvaliteeti.

Seepärast on DISCO suure laiusega niidukitel roostevabast

Neid on lihtne kasutada ja nad tagavad maksimaalse

eriterasest kaitseraam. Ka kaitsekatete kinnituspoldid on

tõhususe, vajades minimaalset võimsust. Kõik hooldustööd

valmistatud roostevabast terasest. Nii saate neid katteid alati

saab teha kiiresti ja lihtsalt ning seadme ühendamine ja

lihtsalt eemaldada.

eemaldamine pole kunagi enne olnud nii kerge.

Mugav ühendamine.

Puhas õlivahetus.

Kõigil DISCO suure laiusega niidukitel on alumiste aiste juhikud.

Puhtaks ajamiõli vahetuseks on igal CLAASi taganiidukil

Tänu sellele on niitmine kohe algusest peale stressivaba.

kaasas õlikann koos kahe täitetoruga, mis sobivad täite- ja
äravooluavaga.

Segiajamine on välistatud.

Vaba ligipääs.

KENNFIXX®-i hüdroliitmikke on lihtne ühendada

Kõigi mudelite niidulatile pääseb puhastus- ja hooldustöödeks

(magnethoidikuga või ilma).

väga lihtsalt ligi. Kaitsekatteid saab kindlalt kinnitada selleks
ettenähtud haakidega.

Terade kiirvahetus.

Kardaanvõll.

Tänu kaasas olevale paigaldushoovale käib terade vahetamine

Kõigi DISCO niidukite kardaanvõllid on uuendusliku kaitse- ja

kiiresti. Varuterad mahuvad vihmakindlasse kasti. Paigaldus

määrimissüsteemiga. Lisaks sellele on palju tähelepanu

hoob ja lõiketerade kast on niidukisse integreeritud.

pööratud lihtsale ligipääsule. 250-tunnine määrdeintervall
hõlbustab hooldust.
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Alati esikohal.

Esiniidukid

Esiniiduk.
Suure laiusega niiduk on üldiselt meeskonnamängija.
Seepärast on CLAASil õige esiniiduk igaks
kombinatsiooniks. Olenevalt tööoludest ja eelistustest
sobib Teie suure laiusega niiduki täiuslikuks partneriks
DISCO esiniidukite pere mudel MOVE, PROFIL või 3150 F.
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Teistest ees.

Esiniidukid: ülevaade

Esiniidukite pere.
DISCO esiniidukite pere:
DISCO MOVE, DISCO PROFIL ja DISCO 3150 F.

DISCO MOVE

DISCO PROFIL

DISCO 3150 F

Mudelid ja töölaius

3600 FRC/FC/F: 3,40 m
3200 FRC/FC/F: 3,00 m

3600 FRC/FC/F: 3,40 m
3200 FRC/FC/F: 3,00 m

3150 F: 3,00 m

Niidulatt

MAX CUT

MAX CUT

MAX CUT

Kinnitamine

Kolmnurkne kiirliitmik ja otsekinnitus

Kolmnurkne kiirliitmik

Kolmnurkne kiirliitmik

Vedrustus

ACTIVE FLOAT, mis on integreeritud kinnitusraami

Vedruga vedrustus; ACTIVE FLOAT lisavarustusena

Vedruga vedrustus; ACTIVE FLOAT lisavarustusena

Tüüp

Kompaktne ja selge

Kitsas ja selge

Lühike ja traktorile lähedal

Liigendpunkt

Liigendpunktid põik- ja pikisuunaliseks võnkumiseks
(integreeritud kinemaatika traktori alumistest aistest sõltumatuks vertikaalliikumiseks)

Liigendpunktid põik- ja pikisuunaliseks võnkumiseks
(vertikaalne, traktori alumiste aiste kaudu)

Liigendpunkt põiksuunaliseks võnkumiseks
(vertikaalne, traktori alumiste aiste kaudu)

F = ees
C = piimuljur
RC = rullmuljur
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Kohanemismeister.
DISCO MOVE.

DISCO MOVE

Paindlik, dünaamiline ja töökindel.
Nobedam saagikoristus suuremal kiirusel. Optimaalne
maapinna järgimine tagab sööda suurepärase
kvaliteedi. Eesmärk on saada põhisöödast kätte
maksimaalne energia. Tänu vertikaalsele 1000 mm
liikumisvabadusele sobitub DISCO MOVE ebaühtlase
maastikuga kiiresti ja tõhusalt isegi juhul, kui traktoril
on suur rippsüsteem ning ta liigub kärmelt. See tagab
erakordselt puhta sööda. DISCO MOVE on Teile
maksimaalselt paindlik koostööpartner. MAX CUTi
niidulatt tagab optimaalse lõike.
DISCO MOVE
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3600 F/FC/FRC

3,40 m

3200 F/FC/FRC

3,00 m

29

Maksimaalselt paindlik MOVE.

DISCO MOVE

Mitmefunktsiooniline kinnitusraam.

ACTIVE FLOAT standardvarustuses.

Ainulaadne kinnitusraam muudab niiduki lisamise kiireks ja

Ainulaadne lahendus, kus tõstel ja vedrustusel on eraldi

lihtsaks. Paigaldamiseks saab kasutada nii traktori

hüdroahel, võimaldab silindreid optimaalselt kohandada nende

rippsüsteemi kui ka kolmnurkset kiirliitmikku. Kinnitamiseks ja

funktsiooni järgi. Hüdrauliline vedrustussüsteem leevendab

eemaldamiseks ei ole vaja täiendavaid parkimistugesid. Klient

niiduseadme koormust ühtlaselt üle kogu liikumisulatuse.

saab olenevalt traktori varustusest ise valida, kummale küljele

Vastavat hüdroahelat kasutades saab sätteid alati reguleerida

kinnitatakse standardvarustusse kuuluvate KENNFIXX -i

ka sõidu ajal. See võimaldab muutuvatele oludele kiiresti ja

liitmikega hüdrovoolikud ja manomeeter.

hõlpsalt reageerida.

Esi- ja taganiiduki paralleelne juhtimine.

Kõik silma all.

DISCO MOVE on erakordselt hea partner DISCO suure

Lisavarustusse kuuluv kaksikpeegel, mis asub niiduki

laiusega niidukile. Olenevalt seadme varustusest saab

kinnitusraamil, suurendab keerulisel ristmikul ohutust.

esiniidukit juhtida otse suure laiusega niiduki hüdraulika kaudu.

Kompaktse konstruktsiooniga kinnitusraam jätab Teile eesmise

Töökvaliteeti parendavate lisavõimaluste kõrval hõlbustavad

vaatevälja vabaks.

®

Läbimõeldud kinemaatika tagab maapinna
optimaalse järgimise.
DISCO MOVE liigub nii horisontaal- kui ka vertikaalsuunas
traktori alumistest aistest sõltumatult ning kohandab niiduki
tõstekõrgust iseseisvalt. Veatu sobitumise maastikuga tagab
väikese ebatasasuse korral madalal asuv niidulati liigendpunkt
ja suurema ebatasasuse korral MOVE’i kinemaatika – see on
ainulaadne 1000 mm vertikaalne liikumisvabadus. ACTIVE
FLOATi hüdropneumaatiline vedrustus, mida saab sõidu ajal
kohandada, on standardvarustusena kinnitusraami integreeritud.

juhi tööd ka automaatprotsessid.
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Partnerlus PROFILiga.

DISCO PROFIL

Õige otsus.
PROFILi esiniiduk on lihtsalt ületamatu. Kui kasutate
sellega koos taganiidukit või suure laiusega niidukit, siis
loote tõelise unistuste tiimi. Aga isegi juhul, kui kasutate
esiniidukit eraldi, tagab ta suurepärase tulemuse.
Patenditud PROFILi kinemaatika võimaldab maapinda
täpselt järgida mis tahes maastikul.
DISCO PROFIL
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3600 F/FC/FRC

3,40 m

3200 F/FC/FRC

3,00 m
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Täiskäik edasi.

DISCO PROFIL

PROFILi kolmemõõtmeline maapinna järgimine.

Kokkuvolditavad kaitsekatted.

PROFILi kinemaatika võimaldab niidukil järgida maapinda

Kokkuvolditavate kaitsekatetega vähendate transpordilaiuse

kolmemõõtmeliselt, sõltumata traktori liikumisest.

3,00 või 3,40 meetrile. Lisavarustuses on ka kaitsekatte
hüdraulilise voltimise võimalus, mis eeldab kahesuunalise

Niiduk on riputatud liigendtoele ja tänu sellele järgib ta

hüdrojagaja kasutamist.

maapinda risti sõidusuunaga täielikult. Pikisuunaline järgimine
on tagatud sellega, et liigendpunkt asub maapinna lähedal.
Madal maapinna järgimine ei lase niidukil pinnasesse kaevuda

Hooldus ja puhastus.

ja kaitseb rohukamarat. Lisaks lubab see suurendada
niitmiskiirust. Tulemuseks on ühtlane lõige.

Kõik kaitsekatted volditakse täies ulatuses üles, tänu sellele on
niidulatile ja kõigile hoolduspunktidele lihtne ligi pääseda. See
loob ideaalsed tingimused näiteks teravahetuseks.
Nagu kõigil DISCO niidukitel, nii on ka sellel niidukil integreeritud
kast, kus asuvad varuterad. Kardaanvõllide määrdeintervall on

Argumendid.

250 h, mis kahandab hooldusvajadust veelgi.

−− MAX CUTi niidulatt, mis tagab parima lõikekvaliteedi
−− Lisavarustuses ACTIVE FLOATi hüdropneumaatiline
vedrustus
−− Valikus ilma muljurita, piimuljuriga ja rullmuljuriga
mudelid
−− Lisavarustuses kokkuklapitavad valgustusega

Vabalt õõtsuv kinnitus, mis võimaldab järgida
maapinda sõidusuunaga risti.

Tänu madalal asuvale liigendpunktile järgib DISCO
PROFIL maapinda ja mitte traktorit.

Kompaktne esirippsüsteem tagab niidukile põllu
otsal suure kliirensi.

hoiatusmärgid, mis tagavad ohutu sõidu
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Sisenege profisegmenti.

DISCO 3150 F

Usaldusväärne tegija.
See niidukimudel paistab silma hinna ja kvaliteedi
ülihea suhtega. MAX CUTi niidulatiga DISCO esiniiduk
on tööks hästi varustatud.
DISCO kompaktmudelite sari
3150 F

36

3,00 m
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Maanteel kompaktne.

DISCO 3150 F

Profitehnoloogia väledas esiniidukis.

Toimib laitmatult.

Ka mudelil DISCO 3150 F on MAX CUTi profitehnoloogia.

Ulrich Hasler Saksamaalt Allgäu piirkonnast on oma DISCO

Tunneliefekt minimeerib toortuha sisalduse. See on sööda

3150 F-iga rahul: „Lõikekvaliteet on pidevalt väga hea.

tippkvaliteedi saavutamiseks ülioluline. Vaalutusketas ja

Kompaktne konstruktsioon sobib siinsele mägisele maastikule

pooltrummel, mis kuuluvad standardvarustusse, hoolitsevad

ideaalselt. See niiduk on kerge ja ei triivi allamäge, vaid järgib

selle eest, et materjal jõuaks puhtasse vaalu.

täpselt maapinna kontuuri.“ Kuna maa-alad on väga erinevad,
niidab Ulrich Hasler mõnda neist aastas vaid korra, aga teisi

Mudeli DISCO 3150 F puhul on valikus reguleeritav vedruga

kuni viis korda. Seepärast peab tehnika sobituma väga

vedrustus ja ACTIVE FLOATi vedrustus.

erinevate oludega. „Iga esiniiduk ei suuda allamäge liikudes
niita madalakasvulist kultuuri suure kiirusega, aga DISCO

Traktori lähedal.

3150 F suudab.“

Lühike ja traktorilähedane riputus tagab maapinna täpse
järgimise ning täiusliku lõike.
Tänu ainulaadsele konstruktsioonile sobib DISCO 3150 F hästi
ka väike- ja eritraktoritele.

Nutikas põiksuunaline võnkumine.

Tugev konstruktsioon.

Kaldes liigendpunkt võimaldab maapinda täpselt järgida. See

DISCO 3150 F pakub CLAASi tuntud kvaliteeti. Kõigi

lahendus kaitseb rohukamarat ja hoiab saagi puhtana.

komponentide kvaliteedistandardid ja materjali paksus on
samad mis PROFILi sarja esiniidukitel.
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Igale kasutajale õige mudel.

Suure laiusega niidukid

Suure laiusega niiduk igaühele.
Klassikalise DISCO CONTOURi, vaalukoondamisega
DISCO AUTOSWATHERi ja vahetatava sõidusuunaga
DISCO DUO kõrvale on tulnud mugavusmudel DISCO
BUSINESS ning baasmudel DISCO TREND. Need viis
mudelit erinevad mõneti kasutusmugavuse ja varustuse
poolest, kuid kõik nad vastavad nendele rangetele
kvaliteedistandarditele, mille CLAAS on kehtestanud
igale enda masinale.
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Kas otsite võimsat partnerit?
Meil on lahendus olemas.

Suure laiusega niidukid

DISCO DUO

DISCO AUTOSWATHER

9400 C

Ühised omadused

9,10 m 9200 C

9,10/8,90 m

DISCO BUSINESS
1100 C/RC
9200/C

DISCO CONTOUR
9,60–10,70 m 9200/C/RC
9,10/8,90 m 8500/C/RC
−− MAX CUTi niidulatt

−− Pöörlemiskiiruse vähendamine

−− Pöörlemiskiiruse vähendamine

−− Tagurpidisõidu varustus
−− Piimuljur

−− Vaalutamine sisse ja välja pööratavate
lintmehhanismidega
−− Piimuljur

Juhtimine

9,10/8,90 m 1100
8,30/8,10 m 9200
8500

−− MAX CUTi niidulatt
−− ACTIVE FLOATi hüdropneumaatiline vedrustus

Tüübispetsiifilised omadused

DISCO TREND

−− ISOBUSiga ühilduv

−− ISOBUSiga ühilduv

9,60–10,70 m
9,10/8,90 m
8,30/8,10 m

−− ACTIVE FLOATi hüdropneumaatiline vedrustus
−− 1100 BUSINESS teleskooppoomiga

−− Ilma muljurita või pii- või rullmuljuriga

−− Olenevalt mudelist ilma muljurita või pii- või

−− 1100 TREND teleskooppoomiga
−− Ilma muljurita

rullmuljuriga
−− ISOBUSiga ühilduv

−− ISOBUS (eelvaliku kasutamine)

−− Traktori hüdrojagaja või sõiduhoova abil
toimuv otsejuhtimine, terminali pole vaja
−− DISCO 1100 TRENDil eelvalikuga juhtpult

Hüdraulika

−− Koormustundlik

−− Koormustundlik

−− Koormustundlik

−− Hüdraulilised hüdrojagajad

−− Hüdraulilised hüdrojagajad

Kokkupõrkekaitse

−− Pidev hüdrauliline

−− Pidev hüdrauliline

−− Pidev hüdrauliline

−− Mehaaniline

−− Mehaaniline või 1100 TRENDil pidev
hüdrauliline

Esiniiduki lisavarustus

−− Kogu esiniiduki lisavarustus on integreeritud

−− Pöörlemiskiiruse jälgimine

−− Pöörlemiskiiruse jälgimine

−− Pöörlemiskiiruse jälgimine

−− ACTIVE FLOATi kuva ja juhtimine

−− ACTIVE FLOATi kuva ja juhtimine

−− ACTIVE FLOATi kuva

−− Automaatne hüdrauliline kaitsekatte voltimine

−− Automaatne hüdrauliline kaitsekatte voltimine

−− MOVE’i esiniiduki tõste juhtimine

−− MOVE’i esiniiduki tõste juhtimine

UUS: CEMIS 700.

ISOBUS CEBISes.

CMOTIONi sõiduhoob.

Ergonoomiline ja ISOBUSiga ühilduv

Masina juhtimine otse ISOBUSiga

Juhtimine programmeeritavate ISOBUS

terminal, mida juhitakse puutekuvari,

ühilduvast traktoriterminalist.

funktsiooniklahvidega.

püsiklahvi või pöörd-surulülitiga.
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Kõik on silma all ja käeulatuses.

Juhtimine

Kuvari suurus
ISOBUSega juhtimine (ISO UT)
Juhtimine
Puutekuvar
Kaamera liidesed

CEMIS 700
7 tolli
UT 1 / UT 2
Klahvid/pöörd-surulüliti/AUX-O/AUX-N
Standardvarustus
Standardvarustus (2)

ISO UT-ga CEBIS
12 tolli
UT 1 / UT 2
Pöörd-surulüliti/AUX-O/AUX-N
Standardvarustus
Standardvarustus (2)

Paindlik juhtimine.
DISCO mudelite DUO, AUTOSWATHER ja BUSINESS
standardvarustuses on koormustundlik mugavushüdraulika.
Juhtimine toimub tsentraalselt CEMIS 700 kaudu või traktori
kaudu, millel on ISOBUSega ühilduv terminal (nagu praeguste
AXIONi ja ARIONi sarjade ISO UT-ga CEBIS). Peale selle saab

UUS: CEMIS 700.

Väike kõrvalepõige.

CLAAS võimaldab Teil CEMIS 700 terminali puhul juhtida

UT tähistab universaalterminali: üht masinat

haakeriistu traktorist sõltumatult, kasutades koormustundlikku

saab juhtida mis tahes terminalist ja laia

mugavushüdraulikat ja ISOBUS süsteemi. CEMIS 700

seadmevalikut ühest terminalist – eeldusel, et

kombineerib masina vaistlikuks juhtimiseks puutekuvarit ning

mõlemad pooled ühilduvad UT-ga.

masinat juhtida ka teiste levinud ISOBUS terminalidega.

Masina juhtimine ühe käega.

püsiklahve ja pöörd-surulülitit. Need erinevad juhtseadised
AUX-juhtseadmega võite kõik olulised masina funktsioonid

koos ergonoomilise disainiga tagavad mugava kasutamise ja

eraldi määrata oma traktori sõiduhoovale ning sel moel võtta

vaistliku menüüs liikumise. Lisaks värvikuvarile pakub see
terminal ka kahe kaamera pildi kuvamise võimalust.

AUX on lühend väljendist auxiliary control.

masina juhtimise sõna otseses mõttes enda kätte.

Konkreetselt tähendab see, et masina
funktsioonid saab määrata otse
funktsiooniklahvidele või traktori juhthoovale ja
sel moel otse juhtida. Eristada tuleks kaht
standardit: AUX-O ja AUX-N.
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Ehitatud töökindlaks.

Konstruktsioon

Kindel konstruktsioon.
Niidukid avaldavad muljet stabiilse ja selge konstruktsiooniga.
Tänu tugevatele komponentidele on nad pikaajaliseks kasutuseks
maksimaalselt valmis. Selleks et hüdraulilisi komponente
kaitsta, on need võimaluse korral integreeritud raami sisse.

Maanteesõit.

Maksimaalne maapinna järgimine.

Kokkupõrkekaitse.

Kompaktne ja ohutu: selleks et masina transpordikõrgus oleks

Niiduseadmete riputusseadis asub alati raskuskeskmes, et

Niiduk on kinnitatud 15° nurga all, tänu sellele tõstetakse

alla 4,00 m, saab külgmisi kaitsekatteid olenevalt mudelist

nad saaksid vabalt õõtsuda ja maapinna kontuuriga sobituda.

niiduseade kokkupõrke korral taha üles. Mehaanilise

mehaaniliselt või hüdrauliliselt kokku voltida. Transpordi ajal on

Õiget reguleerimiskõrgust näitab poomil olev noolemärk.

kokkupõrkekaitse puhul peab juht enne edasisõitmist lihtsalt

niiduseadmed mehaaniliselt või hüdrauliliselt juhitava klambriga

korraks tagurdama. Niiduk, millel on pidev hüdrauliline

lukustatud.

kokkupõrkekaitse, naaseb algasendisse automaatselt.
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Täiskäik edasi.

DISCO DUO

DISCO DUO tehnika lühidalt.
−− MAX CUTi niidulatt
−− Pöörlemiskiiruse vähendamine
−− Tagurpidisõidu varustus
−− Hüdropneumaatiline niiduki vedrustus
−− Automaatjuhtimisega ACTIVE FLOAT
−− Pidev hüdrauliline kokkupõrkekaitse
−− Koormustundlik ja ISOBUSiga ühilduv
DISCO DUO
9400 C
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9,10 m
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Igas suunas hea nähtavus.

DISCO DUO

Põlluotsal niiduseadmete eraldi tõste.

Häirimatu vaade vähendab juhi töökoormust ja suurendab niitmisjõudlust.

Ületamatu.

DUO eelised.

DISCO 9400 C DUO töölaius on 9,10 m. See teeb temast turu

−− ACTIVE FLOAT kõigile seadmetele (sealhulgas esiniidukile)

kõige laiema niiduki traktoritele, millel on vahetatav sõidusuund.

−− MAX CUTi maksimaalne lõikekvaliteet

Haakekoht otse kabiini ees jätab juhi vaate niidukile ja saagile

−− Piimuljur

vabaks, tagades maksimaalse sõidumugavuse. Vajaduse

−− Pidev hüdrauliline kokkupõrkekaitse

korral saab niiduki ümber pöörata ning kasutada teda esi- ja

−− KENNFIXX®-i hüdroliitmik, millel on ühendusmarkeering ja

taganiiduki kombinatsioonis.
Pidev hüdrauliline kokkupõrkekaitse: kokkupõrke korral kaldub niiduseade
väljapoole ja võtab automaatselt algasendi.

ACTIVE FLOATi vedrustussüsteemi tõstesilinder ja
vedrustussilinder (kuuluvad standardvarustusse)
kaitsevad rohukamarat.

magnethoidik
−− Hüdrauliliselt volditavad kaitsekatted (standardvarustus)

Pöörlemiskiiruse jälgimine ja jõuülekande kaitse.

−− Hüdrauliline transpordilukustus
−− Alumiste aiste juhikud, mis hõlbustavad ühendamist
−− LED riba

−− Kui niiduseadme pöörlemiskiirus langeb alla piirväärtuse
(mille saab eelvalida), siis teavitatakse juhti visuaalse ja

−− Lisavarustuses neli led-töötuld, mis võimaldavad
asjatundlikult töötada ka pimedal ajal

akustilise hoiatussignaaliga. Seega on võimalik alati rakendada
masina kogu jõudlust. Nurgasensori abil saate salvestada
vajaliku põlluotsa tõstekõrguse. Koos pöörlemiskiiruse
jälgimisega kaitseb nurgasensor tõhusalt jõuülekannet juhi
kasutusvigade eest.

Kompaktne transpordiasend.
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Mugav juhtimine, milleks kasutatakse erinevaid
ISOBUSe terminale ja sõiduhooval olevaid ISOBUSe
funktsiooniklahve.
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Kolm vaalu ühte.
Või ka mitte.

DISCO AUTOSWATHER

DISCO AUTOSWATHERi tehnika lühidalt.
−− MAX CUTi niidulatt
−− Pöörlemiskiiruse vähendamine
−− Vaalude koondamine
−− Hüdropneumaatiline vedrustus
−− Automaatjuhtimisega ACTIVE FLOAT
−− Pidev hüdrauliline kokkupõrkekaitse
−− Koormustundlik ja ISOBUSega ühilduv
DISCO AUTOSWATHER
9200 C
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9,10/8,90 m
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Biomassi niiduk.

DISCO AUTOSWATHER

Tõeline universaalmasin.
DISCO 9200 C AUTOSWATHER on profiniiduk töövõtjale,
suurele põllumajandusettevõttele ja biogaasi jaama käitajale.
Vaalukoondamisfunktsiooniga biomassi niiduk on välja
töötatud just kogutaimesilo materjali (näiteks söödarukki või
tritikale) koristamiseks. Mitmesugused rakendusvõimalused
tagavad maksimaalse paindlikkuse.

Minge kindla peale välja.

Klient on rahul.

Selleks et materjal jõuaks muljuri piide juurest ilma kadudeta

Markus Jehle käitab Lõuna-Saksamaal 500 kWh biogaasi

lintmehhanismideni, on niiduki muljuril üks suletud alus.

jaama. „Kulukam investeering on vähendanud töösamme ja

Lisavarustusena on saadaval ka lindi kate. See võimaldab Teil

teeninud ennast seega kiiresti tasa,“ ütleb Markus. „Pealegi

materjalikadu veelgi vähendada, näiteks tiheda taimestusega

sõidab JAGUAR saagikoristusahelas tänu strateegiale „18 m

aladel. Kahaneb ka puhastusaeg.

pealt 12 m peale“ alati optimaalselt. Mudeliga DISCO 9200 C
AUTOSWATHER on ka haljasrukist väga mugav koristada,
sest suurt hulka materjali saab käidelda puhtalt ja kadudeta.“

Üks niidukikombinatsioon, neli meetodit.

1

Vaalude koondamine.

2

Niidustrateegia „18-lt 12-le“.

3

Lai laotus.

4

Serva niitmine.

Vaalude koondamiseks klapitakse mõlemad

Lisaks ühe vaalu koondamisele saate juhul, kui klapite ühe

Kui ilm Teid ei toeta, siis olge paindlik: kui klapite lint

DISCO 9200 C AUTOSWATHER muudab serva niitmise

lintmehhanismid alla. Just biomassi koristamiseks

lintmehhanismi üles, ühe edasi-tagasisõiduga tõmmata

mehhanismid üles, siis saate mudelit DISCO 9200 C

veelgi tõhusamaks: aktiivse lintmehhanismiga saate

mõeldud mudeliga DISCO 9200 C AUTOSWATHER

töölaiuse 18 m pealt 12 m peale kokku. Töötades koos

AUTOSWATHER kasutada nagu tavalist suure

materjali visata põllu välisservalt sissepoole. Tänu sellele

moodustate täiusliku kandilise vaalu. Lintmehhanismi

mudeliga LINER 3600, mille töölaius on 12,50 m, koondab

laiusega niidukit.

ei lähe midagi kaduma.

ajami suur pöördemoment võimaldab töötada väiksel

niiduk saagi 18 m töölaiuselt ühteainsasse vaalu. Praktika

pöörlemiskiirusel.

näitab, et see kasvatab JAGUARi saagikoristusjõudlust
kuni 40%.
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Energialõikus.

DISCO AUTOSWATHER

BELT BOOST.

Profijuhtimine võimaldab eraldi tõstet ja eraldi voltimist.

Niipea kui niiduseadmed põlluotsal üles tõstetakse, kasvab
konveierilintide pöörlemiskiirus tänu BELT BOOSTi patenditud
tehnoloogiale automaatselt maksimaalse väärtuseni. Tänu
sellele muutub vaal kitsamaks, mitte ei laiene. Sellise
vaalu võtab masina järel liikuv kogur ilma kadudeta üles.

Pöörlemiskiiruse jälgimine ja jõuülekande kaitse.

AUTOSWATHERi eelised.

Kui niiduseadme pöörlemiskiirus langeb alla piirväärtuse (mille

−− Kaks eraldi lintmehhanismi, mille kiiruse saab

saab eelvalida), siis teavitatakse juhti visuaalse ja akustilise

maksimaalseks materjali läbilaskeks eelhäälestada

hoiatussignaaliga. Seega on võimalik alati rakendada masina

−− ACTIVE FLOAT

kogu jõudlust. Nurgasensori abil saate salvestada vajaliku

−− Piimuljur

põlluotsa tõstekõrguse. Koos pöörlemiskiiruse jälgimisega kaitseb

−− MAX CUTi maksimaalne lõikekvaliteet

nurgasensor tõhusalt jõuülekannet juhi kasutusvigade eest.

−− Kalde reguleerimine (lisavarustus)

Juhtida on väga mugav, seda võib teha näiteks ergonoomilise terminaliga
CEMIS 700.

−− Pidev hüdrauliline kokkupõrkekaitse: kokkupõrke korral

Esiniiduki lisavarustus.

kaldub niiduseade väljapoole ja võtab automaatselt
algasendi
−− KENNFIXX®-i hüdroliitmik, millel on ühendusmarkeering ja

Veelgi suurema mugavuse nimel saate koos DISCO 9200 C

magnethoidik

AUTOSWATHERiga optimeerida ka enda CLAASi esiniidukit,

−− Hüdrauliliselt volditavad kaitsekatted (lisavarustus)

kui see lisavarustus on esiniidukil ja suure laiusega niidukil

−− Hüdrauliline transpordilukustus

olemas. Esiniiduki lisavarustusele ei ole sel juhul täiendavat

−− Alumiste aiste juhikud, mis hõlbustavad ühendamist

hüdrojagajat vaja. Saadaval on pöörlemiskiiruse jälgimine ja

−− LED riba

ACTIVE FLOATi kuva, ACTIVE FLOATi juhtimine ja hüdrauliliselt

−− Lisavarustuses kuus led-töötuld, mis võimaldavad

volditavate kaitsekatete automaatjuhtimine.

asjatundlikult töötada ka pimedal ajal
−− Automaatne keskmäärimine (lisavarustus)

Lisavarustusse kuuluv kalde reguleerimine.
Kinnitusraami kaldesensor võimaldab maapinnale avaldatavat

Selle tulemusena vormitakse külgkalde korral optimaalse

survet (ACTIVE FLOAT) ja lindi pöörlemiskiirust automaatselt

kujuga vaal ja väheneb risk, et mingid ribad jäävad niitmata või

kohandada konkreetse kaldenurga järgi. Kaldenurgast sõltuvat

sööt määrdub.

soovitud survemuutust saab vajadust mööda mugavalt
terminalis reguleerida. See vähendab juhi koormust ja
parandab töökvaliteeti. Hõõrdejõu muutus aitab ka võidelda
nõlval libisemise vastu, mis omakorda kaitseb rohukamarat.
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Niiduäri.

DISCO BUSINESS

DISCO BUSINESSi tehnika lühidalt.
−− MAX CUTi niidulatt
−− Pöörlemiskiiruse vähendamine
−− Teleskooppoom mudelil DISCO 1100 BUSINESS
−− Hüdropneumaatiline vedrustus
−− Automaatjuhtimisega ACTIVE FLOAT
−− Pidev hüdrauliline kokkupõrkekaitse
−− Koormustundlik ja ISOBUSiga ühilduv
DISCO BUSINESS
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1100 C/RC

9,60–10,70 m

9200 C

9,10/8,90 m
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Niidab nagu maailmameister.

DISCO BUSINESS

Enneolematu jõudlus.

DISCO 1100 ajamilahendus.

Mudeli DISCO 1100 BUSINESS töölaius on kuni 10,70 m, mis

Nutikas jõuülekanne on erakordselt töökindel ja vajab väga

teeb temast praeguse turu suurima muljurniiduki. See täiuslik

vähe hooldust. Tänu niiduki välisele jõuülekandele piisab ühest

DISCO maailmarekord: 141,1 hektarit kaheksa

profimasin ühendab ületamatu jõudluse, nutika tehnika ja

lihtsast teleskoop-kardaanvõllist.

tunniga. Seda suudab ainult DISCO 1100 BUSINESS.

mugava kasutuse. DISCO 1100 BUSINESS on varustatud kas
pii- või rullmuljuriga.
DISCO 9200 BUSINESSi maksimaalne töölaius on 9,10 m
ning see on saadaval piimuljuriga ja ilma muljurita.

DISCO 1100 teleskooppoomid.
Kaht teleskooppoomi, millest kummalgi on 3,80 m laiune MAX
CUTi niidulatt, saab terminali kaudu astmevabalt esiniidukiga
sobitada. Kaitstud, sisemine kaugust mõõtev silinder
võimaldab ülekatet paindlikult häälestada, tänu sellele saate
kitsas kurvis või nõlval rakendada suuremat ülekatet.
Transpordiks klapitakse teleskooppoomid üles ja seejärel
langetatakse kuni 20 cm kliirensini alla. Nii saavutate masinal,
mille maksimaalne töölaius on 10,70 m (sh muljur), kompaktse
transpordiasendi, mille kõrgus on alla 4 m.

Esmaklassiline valgustus.
Vahel jätkub saagikoristus hilisõhtuni. Neli lisavarustusse
kuuluvat LED-töötuld võimaldavad asjatundlikult töötada ka

UUS: lisavarustusse kuuluv kalde reguleerimine.

pimedal ajal.

Kinnitusraamile paigaldatud kaldesensor pakub optimaalset
abi nõlva niitmisel. Olenevalt nõlva kaldest muudab
teleskoopmehhanism automaatjuhtimise abil peale maapinnale
avaldatava surve (ACTIVE FLOAT) ka tagumiste niiduseadmete
asendit. See välistab kaldel triivimise kõrval ka niitmata ribade
tekke: tulemuseks on puhas lõige mis tahes oludes.
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Töökindel ja nutikas tehnika.

DISCO BUSINESS

Pöörlemiskiiruse jälgimine ja jõuülekande kaitse.

BUSINESSi eelised.

Kui niiduseadme pöörlemiskiirus langeb alla piirväärtuse (mille

−− ACTIVE FLOAT

saab eelvalida), siis teavitatakse juhti visuaalse ja akustilise

−− MAX CUTi maksimaalne lõikekvaliteet

hoiatussignaaliga. Seega on võimalik alati rakendada masina

−− Pidev hüdrauliline kokkupõrkekaitse

kogu jõudlust. Nurgasensori abil saate salvestada vajaliku

−− KENNFIXX®-i hüdroliitmik, millel on ühendusmarkeering ja

põlluotsa tõstekõrguse. Koos pöörlemiskiiruse jälgimisega kaitseb
nurgasensor tõhusalt jõuülekannet juhi kasutusvigade eest.

magnethoidik
−− Hüdrauliliselt volditavad külgmised kaitsekatted standard
varustuses, mudelil DISCO 1100 lisaks kaheosaline
sisemiste kaitsekatete voltimine

Esiniiduki lisavarustus.

−− Hüdrauliline transpordilukustus
−− Alumiste aiste juhikud, mis hõlbustavad ühendamist

Veelgi suurema mugavuse nimel saate koos DISCO 9200

−− LED riba

BUSINESSi ja DISCO 1100 BUSINESSiga optimeerida ka

−− Lisavarustuses neli LED-töötuld, mis võimaldavad

enda CLAASi esiniidukit, kui see lisavarustus on esiniidukil ja

asjatundlikult töötada ka pimedal ajal

suure laiusega niidukil olemas. Selleks ei ole täiendavat
hüdrojagajat vaja. Saadaval on pöörlemiskiiruse jälgimine ja
ACTIVE FLOATi kuva, ACTIVE FLOATi juhtimine ja hüdrauliliselt
volditavate kaitsekatete automaatjuhtimine.

Ületamatu pindalajõudlus.
Biogaasi jaama käitaja Markus Hagmann Lõuna-Saksamaalt
niidab DISCO 1100 RC BUSINESSiga aastas 600–700 ha.

Olenevalt esiniidukist võib töölaius tänu hüdrauliliselt
juhitavatele poomidele olla 9,40–10,70 m.

Teleskooppoom pakub põllumajandusprofile
põnevaid võimalusi.

Tänu maksimaalsele ülekattele (kuni 60 cm) on
töötulemus optimaalne isegi kurvis.

Pidev hüdrauliline kokkupõrkekaitse: kokkupõrke
korral kaldub niiduseade väljapoole ja võtab
automaatselt algasendi.

Lisavarustus esiniidukile, näiteks pöörlemiskiiruse
jälgimine, ACTIVE FLOATi juhtimine ja kaitsekatte
voltimine.

Alla 4 m: mõlemal BUSINESSi mudelil on
kompaktne ja korraliku kliirensiga transpordiasend.

Sageli kestab töö üle kümne tunni, seega peab tehnika olema
vastupidav.
Hagmann rakendab intensiivset viieosalist külvikorda, kus
kasutatakse väikest osa maisi ja palju ristikut. Selleks, et
tagada sööda korralik kuivatamine, on ta valinud rullmuljuri.
„See süsteem püsib töökindel ka tihedama põllukultuuri puhul,“
ütleb Markus Hagmann.
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Tõestatud tõhusus.

DISCO CONTOUR

DISCO CONTOURi tehnika lühidalt.
−− MAX CUTi niidulatt
−− Pöörlemiskiiruse vähendamine
−− Hüdropneumaatiline vedrustus
−− ACTIVE FLOAT
−− Eelvaliku hüdraulika
−− ISOBUSiga ühilduv
DISCO CONTOUR
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9200/C/RC

9,10/8,90 m

8500/C/RC

8,30/8,10 m
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Valmis mis tahes oludeks.

DISCO CONTOUR

Pöörlemiskiiruse jälgimine ja jõuülekande kaitse.

Kulumiskatse lutserniga.

Kui niiduseadme pöörlemiskiirus langeb alla piirväärtuse (mille

Prantsusmaa kuivatusettevõte Luzéal haldab kuues eri kohas

saab eelvalida), siis teavitatakse juhti visuaalse ja akustilise

kokku 40 000 ha. Aastas valmistavad nad graanulite ja pallidena

hoiatussignaaliga. Seega on võimalik alati rakendada masina

u 162 000 t kuivmaterjali. Paigas nimega Saint-Remy-sur-

kogu jõudlust. Nurgasensori abil saate salvestada vajaliku

Bussy kasutasid nad DISCO 9100 RC eelmist mudelit

põlluotsa tõstekõrguse. Koos pöörlemiskiiruse jälgimisega kaitseb

koos DISCO 3500 FRC esiniiduki ja MAX CUTi niidulatiga.

nurgasensor tõhusalt jõuülekannet juhi kasutusvigade eest.

Kahe aasta jooksul niitsid ja muljusid nad selle
niidukikombinatsiooniga lutserni u 20 000 ha suuruselt alalt.
Ainus selle aja jooksul vajalik töökojas käik toimus siis, kui
SAFETY LINKi moodul tuli kokkupõrke tõttu lahti. Hughes
Dubreuil, kohalik juhataja Saint-Remy-sur-Bussys, kommenteerib

Juba aastaid tippmudel.

Veelgi mugavam.

Oma kahe töölaiusega (9,10/8,90 m või 8,30/8,10 m) tegutseb

−− MAX CUTi maksimaalne lõikekvaliteet

DISCO CONTOUR puhtalt ja töökindlalt mis tahes oludes.

−− KENNFIXX®-i hüdroliitmik, millel on ühendusmarkeering

seda nii: „Selle niidukikombinatsiooni ja MAX CUTi niidulati
töökvaliteet ning tugevus on tõeliselt veenev.“

−− Programmeeritav põlluotsakõrgus

CONTOURi järeleproovitud eelised.

−− Kaitsekatte hüdrauliline voltimine kõigil DISCO 9200
CONTOURi masinatel
−− Hüdrauliline transpordilukustus (ilma trossita)

−− ISOBUS-põhine juhtimine ACTIVE FLOATi

−− Alumiste aiste juhikud, mis hõlbustavad ühendamist

standardvarustuses
−− Mehaaniline kokkupõrkekaitse
−− Valikus ilma muljurita, piimuljuriga ja rullmuljuriga mudelid

Esiniiduki lisavarustus.

−− Niiduseadmete sünkroonne väljaklappimine isegi nõlval
−− Kompaktne ja stabiilne

Veelgi suurema mugavuse nimel saate koos DISCO
CONTOURiga kasutada enda CLAASi esiniiduki
pöörlemiskiiruse jälgimist ja ACTIVE FLOATi kuva, juhul kui
ACTIVE FLOATi lisavarustus on esiniidukil olemas.

Kompaktne transpordiasend ohutuks
maanteesõiduks.
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Hoiab ruumi kokku: stabiilne hoiustusasend kõigil
suure laiusega niidukitel.

Kui traktoril on ISOBUSiga ühilduv terminal, siis
saab CONTOURi eelvalikut juhtida otse sealt.
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Lihtsalt trendikas.

DISCO TREND

DISCO TRENDi tehnika lühidalt.
−− MAX CUTi niidulatt
−− Pöörlemiskiiruse vähendamine
−− Teleskooppoom mudelil DISCO 1100 TREND
−− Hüdropneumaatiline vedrustus
−− ACTIVE FLOAT
−− Otsejuhtimine traktori hüdrojagajaga
DISCO TREND
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1100

9,60–10,70 m

9200

9,10/8,90 m

8500

8,30/8,10 m
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Otsus, mis suurendab tõhusust.

DISCO TREND

Mudelil DISCO 1100 TREND on praktiline juhtseadis,
mis võimaldab eraldi tõstet, transpordiasendisse
klappimist ning lisavarustuse korral töötulede sisse- ja
väljalülitamist.

Manomeeter, mis võimaldab pinnasele avaldatavat
survet mõlema niiduseadme puhul hõlpsalt reguleerida.

Kompaktne ja stabiilne kinnitusraam, millesse on
standardvarustusena integreeritud ACTIVE FLOATi
vedrustussüsteem.

Profitehnika, mis sobib alati.

DISCO 1100 TREND.

DISCO TREND on ideaalne niiduk ettevõttele, kes otsib suure

See niiduk sobib ideaalselt suurettevõttele, kes panustab

jõudluse ja väikse kaaluga lahendust. Juba alates 120 hj traktor

iseenda traktoritesse ja efektiivsusesse. Elektriline juhtseadis

astub baasmudeliga DISCO 8500 TREND sammu suure

lubab funktsioone (näiteks niiduseadmete eraldi tõstmine)

pindalajõudluse poole. Kuid ka võimsamad traktorid kasutavad ära

eelvalida. Juhtimine toimub sel juhul mugavalt kabiinist, ilma et

kogu tema potentsiaali. DISCO TREND tähendab

oleks vaja trossi. Kõike muud reguleerib juht hüdrojagajate ja

maksimaalset jõudlust ja kasutusmugavust töölaiusel 8,30 m,

traktori põlluotsajuhtimise kaudu.

Alumiste aiste juhikud, mis hõlbustavad ühendamist.

9,30 m ning nüüd ka 10,70 m. Ja loomulikult on ta valmistatud
nendest samadest tippkvaliteediga osadest, millest koosnevad
teised CLAASi suure laiusega niidukid.
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Kaks hüdrauliliselt juhitavat teleskooppoomi, mille astmevaba reguleerimine
võimaldab optimeerida DISCO 1100 TRENDi ülekatet.

Mehaaniline kokkupõrkekaitse: kokkupõrke korral liigub
masin taha ja ka kergelt üles (mudelil DISCO 1100
TREND pidev hüdrauliline kokkupõrkekaitse).
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Mõtelge suurelt, niitke ja üllatuge.

DISCO TREND

Uue masina proovimine.
„Eelsarja kasutajana olen isiklikult kogenud, kui tihedat ja
professionaalset koostööd CLAAS oma klientidega teeb.
Jõudlusargument veenis mind kiiresti liikuma suure laiusega
niidukite poole. Ja nagu ma olen harjunud CLAASilt ootama,
toimis kõik justkui kellavärk. Ainus erinevus oli asjaolu, et sel
korral jagasin oma muljeid kolleegide asemel otse tootjaga.
Ühtlasi oli mul üsna eriline tunne töötada niidukiga, mida ei
saanud veel kusagilt osta.“

„DISCO 1100 TREND esindab tõelist tõhusust.“

Oma niidukikombinatsiooniga, mis koosneb mudelitest DISCO
1100 TREND ja 3150 F, on Kai Glander Alam-Saksi liidumaalt

„Niidan oma 200 ha suurust heinamaad aastas keskmiselt neli
korda ja alati oleneb edu niitmise ajastusest. Seega pean

Riedest asendanud kaks esi- ja tagakombinatsiooni ning nüüd
töötab ta vaid ühe juhiga kiiremini ja tõhusamalt kui varem.

saama töö tehtud kiiresti. Kui ilm toob ka tulevikus kaasa
ebameeldivaid üllatusi, siis muutub niitmisjõudlus üha

Sellele noorele talunikule meeldib olla iseseisev ja ühtlasi

tähtsamaks. Minu niidukikombinatsioon ühendab profitehnika

väärtustab ta kvaliteeti. Ta soovib toita oma 700 piimalehma ainult

ja kasutuslihtsuse. See teeb niitmisest meelelahutuse!“

kvaliteetsöödaga. Tema kvaliteeti tagav saagikoristusahel algab
seega juba niitmisel, mis eeldab täpset lõiget ja minimaalset
määrdumist.

Talunik Kai Glander peab Alam-Saksi liidumaal Riedes 700 piimalehma.
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Alla 4 m kõrge ja igati kompaktne, nagu kõik DISCO mudelid: kaks niiduseadet
tõmmatakse teleskoopmehhanismiga transpordiasendisse kokku.
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TRENDi profivarustus.

DISCO TREND

TRENDi eelised.

Kasutage oma traktori tarkust.

−− ACTIVE FLOAT

DISCO mudelid 9200 ja 8500 TREND ei vaja juhtimiseks

−− MAX CUTi maksimaalne lõikekvaliteet

terminali. Selle asemel saab neid hõlpsalt juhtida traktori

−− Mehaaniline (või mudeli DISCO 1100 TREND puhul pidev

hüdrojagajate kaudu.

hüdrauliline) kokkupõrkekaitse
−− Mehaaniline (või mudeli DISCO 1100 TREND puhul
hüdrauliline) transpordilukustus

Baasversiooni puhul on tarvis klappimisele ja ACTIVE FLOATi
vedrustusele (mõlemale niiduseadmele) ainult üht ühesuunalist

−− Lihtne ühendamine alumiste aiste juhikute abil

hüdrojagajat. Lisavarustusse kuuluva seadisega saab mõlema

−− Pööratavad vaalutuskettad lisavarustusena

niiduseadme tõstet eraldi kohandada, kasutades näiteks

−− Põlluotsatõste ilma terminalita ja lisavarustusse kuuluv eraldi

kahesuunalist kraani.

tõste (mudelil DISCO 1100 TREND standardvarustuses)

DISCO TREND ja CORTO.

−− Hoiustamine transpordiasendis

Ka ilma terminalita saab niiduki kasutamise integreerida

−− Kahesuunaline kraan, mis võimaldab mudeleid DISCO 9200

põlluotsajuhtimise süsteemi. Eraldi tõste toimub sel

ja 8500 TREND lülitada eraldi tõstele (lisavarustus)

Kütusesäästlikud masinad.

juhul mugavalt näiteks CMOTIONi sõiduhoova F-klahvide abil

Need, kes eelistavad ees kasutada trummelniidukit,

või otse käetoel olevate hüdrojagajatega. Mudeli DISCO 1100

Ajakiri Profi kinnitas väljaandes 11/2015 mudeliga DISCO

saavad DISCO TRENDi ideaalselt kombineerida CORTO 3200

TREND puhul kehtib sama teleskoopfunktsiooni kohta. See

8500 TREND tehtud sõltumatu praktilise katse tulemusi:

F PROFILiga.

võimaldab tänapäevase traktori nutikat tehnikat rakendada ka

„Meie mõõdetud diislikütuse sääst oli u 0,4–1 l/ha.“

haakeriista kasutamisel.
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Kuidas kaitsta metsloomi?

Metsloomade kaitsmine

Helisignaalid ja visuaalsed stiimulid.

Otsige koos.

Turul saada olevaid metslooma peletamise lahendusi, mis

Tõhus, aga väga aja- ja töömahukas moodus on see, kui

põhinevad näiteks helisignaalidel või visuaalsel stiimulil, tuleks

otsida heinamaa enne niitmist koos jahimeestega läbi.

ideaalis rakendada õhtul enne niitmist.

Niitmisstrateegiad.
Eelniitmine eelmisel õhtul.
Niitke väike osa alast eelmisel õhtul. See muudab loomade
elupaika, mistõttu emasloom tunneb ennast häirituna ja
toimetab järeltulijad ohutusse kohta.

Alustage põlluotsast.
Pikal alal niitke kõigepealt põlluotsad. Seejärel liikuge pikka ala
niites keskelt väljapoole. Metsloom pääseb sel juhul väljapoole
põgenema.

Igal kevadel.
Metsloomad on eriti suures ohus aprillist juunini, kui hakatakse

on palju võimalusi metsloomade aktiivseks kaitsmiseks, aga ka

niitma rohumaad. Näiteks hirvevasikate looduslik instinkt käsib

selleks, et kaitsta farmiloomi botulismi eest ja säästa masinajuhti

neil müra või ohu korral hoiduda maad ligi ja otsida endale

vaimsest pingest.

Seestpoolt väljapoole.

peidukoht. Seepärast võivad nad jääda niitmisel kergesti
Kui liigute niites seestpoolt väljapoole, siis annate metsloomale

märkamatuks ja sattuda niiduki vahele. Talunikel ja töövõtjatel

võimaluse niidetavalt alalt põgeneda.

CLAAS annab oma panuse.
Koostöös põllumeeste, teadlaste ja jahimeestega uuris CLAAS
mitut uuenduslikku ning praktilist lahendust, mis võimaldavad
metsloomi avastada veel täpsemalt. Alasid skaneeritakse õhust

Alustage maantee äärest.

infrapunakaameratega ja metsloomad leitakse soojuskiirguse
järgi kindlalt üles isegi juhul, kui nad on varjunud kõrgesse rohtu.

Kui ala paikneb maantee lähedal, siis niitke teepoolne pikikülg
esimesena. Seejärel jätkake niitmist teelt sissepoole, et
metsloom maanteele ei jookseks.
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Mida iganes Te vajate.
CLAAS Service & Parts.

CLAAS Service & Parts

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

Just Teie masina jaoks.

Teie ettevõttele: CLAAS FARM PARTS.

Üleilmne tarne.

Teie kohalik CLAASi edasimüüja.

Täpselt sobivad varuosad, kvaliteetsed kulumaterjalid ja

CLAAS FARM PARTS pakub Teile üht turu kõige laialdasemat

Saksamaal Hammi linnas asuvas CLAAS Parts Logistics

Hoolimata Teie asukohast pakume alati sobivat teenust ja

kasulikud tarvikud. Meie ulatuslikust tootevalikust leiate just

tootemargiülest varuosa- ja tarvikuvalikut kõigiks ettevõtte

Centeris leidub ligikaudu 200 000 eri osa ja seal on laopinda

kontaktisikut, keda vajate. Teile väga lähedal. CLAASi esindaja

sellise lahenduse, mis tagab Teie masinale täieliku töökindluse.

põllumajandustöödeks.

üle 140 000 m2. See varuosade keskladu tarnib ORIGINALi

on ööpäev läbi Teie ja Teie masina teenistuses. Teadmiste,

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

kogemuste, pühendumuse ja parima tehnilise varustusega.

kohalik CLAASi esindaja pakkuda väga lühikese ajaga õige

Mida iganes Te vajate.

lahenduse, lähtudes Teie saagist ja Teie ettevõttest.
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Ükskord DISCO, alati DISCO.

Argumendid

Parim sööda kvaliteet.

Maksimaalne stabiilsus.

Võimas, säästlik ja töökindel.

Mugav.

−− Parim lõikekvaliteet tänu MAX CUTi niidulatile

−− Kõik osad ülimalt tugevast ja kvaliteetsest materjalist

−− Pikaealine, vastupidav ja kulumiskindel

−− Maksimaalne hooldusmugavus: puhastuseks ja hoolduseks

−− Ülilaiad tallad

−− Ühest tükist stantsitud lainjas põhi, millel ei ole keevisõmblusi

−− Uuenduslik MAX CUTi jõuülekanne on ülimalt võimas ja tõhus

−− Täiuslik lõige: ei mingeid mustusejälgi niidulatil

−− Tänu lainjale kujule on niidulati kate maksimaalse

−− MAX CUT esindab 100% CLAASi kvaliteeti: erakordselt

−− Maksimaalne ülekate, mille tagavad õhukesed ja erilise
kujuga vahetükid
−− Sujuv liikumine isegi suurel sõidukiirusel
−− Õrn materjalivoog
−− Keskriputus ja ACTIVE FLOATi vedrustus, mis kaitsevad
maksimaalselt pinnast ning muudavad masina nobedaks

suurusega, moodulavad on hoitud väiksed
−− Uuenduslik poltühendus, mis tagab maksimaalse painde- ja
kujukindluse isegi äärmusliku koormuse puhul

kvaliteetne materjal, maksimaalselt täpne töö ja pidev
jälgimine
−− Diislikütuse sääst tänu ACTIVE FLOATile ja ökonoomsele
jõuvõtuvõllile (850 p/min)

väga hea ligipääs
−− SAFETY LINK kaitseb jõuülekannet kindlalt ja teda saab
vajaduse korral kiiresti välja vahetada
−− Ajamiõli mugav vahetamine kaasasoleva õlikannuga
−− Niidulati õli pole vaja vahetada
−− Pikk kardaanvõlli määrdeintervall
−− Kulumisvastased tallad, kõrged tallad ja topeltkõrged tallad,
mida on lihtne paigaldada
−− Mugav ühendamine alumise aisa juhiku abil
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Puhas lõige tähendab meile kliendi rahulolu.

Läbiv punane märgistus tagab täiusliku
niitmistulemuse.

Alates 2022. aasta hooajast on kõik MAX CUTi niidulatid
tähistatud kindla värvikoodiga, et näeksite kohe, millised niidu
kettad pöörlevad vastupäeva. Punast värvi on nii vastavate

DISCO niiduki leidlikkus peegeldub detailides. Masina

niiduketaste korgid kui ka terad. Selge tähistus säästab väär

optimaalseks seadistamiseks on palju kasulikke abivahendeid.

tuslikku aega ja hoiab ära vead, hoolitsedes täiusliku lõike eest.

Punane värv muudab nende äratundmise lihtsaks. Ka lõike
terade kiireks vahetamiseks mõeldud paigaldushoob paistab
tänu värvilisele märgistusele hästi silma ja ei lähe kaotsi, kui
olete selle heinamaal maha pannud.

DISCO suure laiusega niidukid1
Mõõtmed ja kaal
Töölaius2
Transpordilaius
Masina kõrgus transpordiasendis
Kaal
MAX CUTi niidulatt5
Kettad (2 tera ketta kohta)
Terade kiirvahetus
Muljuri pöörlemiskiirus
ACTIVE FLOATi vedrustus
Nõuded traktorile
Haakekategooria
Jõuvõtuvõlli pöörlemiskiirus
Hüdraulilised hüdrojagajad

m
m
m
kg (u)

p/min

p/min

Juhtimine
ISOBUS-ga ühilduv
CEMIS 700
ISOBUS kaabel
Varustus
Hüdrauliliselt volditavad külgmised kaitsekatted
Laotamine
Reguleeritavad vaalulauad
Väline vaalutusketas
Vaalutuskonveieri kate
Kalde reguleerimine
Kõrged tallad
Topeltkõrged tallad
Kulumisvastased tallad
Niidulati kaitse (intensiivkasutuseks)
Valgustusega hoiatusmärgid
Hüdrauliline transpordilukustus
Kokkupõrkekaitse
Mehaaniline
Hüdrauliline

1

Töökõrguse reguleerimine

2

Paigaldushoob lõiketerade kiireks vahetamiseks

3

ACTIVE FLOATi manomeeter

4

Muljuri intensiivsus

1

C = piimuljur, RC = rullmuljur, ilma lisatähiseta = ilma muljurita

MAX CUTi niidulatt, vastupäeva pöörlevate niiduketaste

2

Töölaius koos esiniidukiga

3

Olenevalt esiniidukist, astmevabalt reguleeritav

4

Keskmäärimine

5

Tavaline lõikekõrgus 40 mm (astmevabalt reguleeritav, 30–70 mm)

6

Eraldi tõsteks

5

märgistus
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●		Standardvarustus						○		Lisavarustus						□		Saadaval						–		Ei ole saadaval

9400 C
DUO

9200 C
AUTOSWATHER

1100 RC
BUSINESS

1100 C
BUSINESS

9200 C
BUSINESS

9200
BUSINESS

9200 RC
CONTOUR

9200 C
CONTOUR

9200
CONTOUR

8500 RC
CONTOUR

8500 C
CONTOUR

8500
CONTOUR

1100
TREND

9200
TREND

8500
TREND

9,10
2,95
3,81
2800
●
2  ×  8
●
910
●

9,10/8,90
2,95
3,89
3590 (+ 404)
●
2×8
●
1100/990
●

9,40–10,703
2,95
3,79
3570
●
2×9
●
940
●

9,40–10,703
2,95
3,79
3520
●
2×9
●
910
●

9,10/8,90
2,95
3,89
2360
●
2×8
●
910
●

9,10/8,90
2,95
3,89
2010
●
2×8
●
–
●

9,10/8,90
2,95
3,89
2600
●
2×8
●
940
●

9,10/8,90
2,95
3,89
2320
●
2×8
●
910
●

9,10/8,90
2,95
3,89
1980
●
2×8
●
–
●

8,30/8,10
2,95
3,64
2300
●
2×7
●
940
●

8,30/8,10
2,95
3,64
2100
●
2×7
●
910
●

8,30/8,10
2,95
3,64
1830
●
2×7
●
–
●

9,60–10,703
2,95
3,79
2600
●
2×9
●
–
●

9,10/8,90
2,95
3,64
1940
●
2×8
●
–
●

8,30/8,10
2,95
3,64
1790
●
2×7
●
–
●

III
1000 (850)

III
III
III
III
III (II)
1000 (850)
1000 (850)
1000 (850)
1000 (850)
1000 (850)
Koormustundlik (või 1 ühesuunaline + vaba tagasivool) + 1 ühesuunaline P2-le

III
1000 (850)

III
1000 (850)

III (II)
III
1000 (850)
1000 (850)
1 ühesuunaline + 1 kahesuunaline

III
1000 (850)

III (II)
1000 (850)

III
III (II)
III (II)
1000 (850)
1000 (850)
1000 (850)
2 kahesuunalist
2 ühesuunalist (+ 1 ühesuunaline6)
(+ 1 ühesuunaline)

●
○
○

●
○
○

●
○
○

●
○
○

●
○
○

●
○
○

●
○
○

●
○
○

●
○
○

●
○
○

●
○
○

●
○
○

–
–
–

–
–
–

–
–
–

●
○
●
–
–
–
○
○
○
○
●
●

○
●
●
–
○
●
○
○
○
○
●
●

●
–
●
–
–
○
○
○
○
○
●
●

●
○
●
–
–
○
○
○
○
○
●
●

●
○
●
–
–
–
○
○
○
○
●
●

●
–
–
●
–
–
○
○
○
○
●
●

○
–
●
–
–
–
○
○
○
○
●
●

○
○
●
–
–
–
○
○
○
○
●
●

○
–
–
●
–
–
○
○
○
○
●
●

–
–
●
–
–
–
○
○
○
○
●
●

–
○
●
–
–
–
○
○
○
○
●
●

–
–
–
●
–
–
○
○
○
○
●
●

●
–
–
○
–
–
○
○
○
○
●
●

–
–
–
○
–
–
○
○
○
○
●
–

–
–
–
○
–
–
○
○
○
○
●
–

–
●

–
●

–
●

–
●

–
●

–
●

●
–

●
–

●
–

●
–

●
–

●
–

–
●

●
–

●
–

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
kasutusmanuaalis olevaid asjakohaseid juhiseid.

●		Standardvarustus						○		Lisavarustus						□		Saadaval						–		Ei ole saadaval

3,00
3,00
–
1040
●
7
●
950

●
○3

●
○3

3150 F

3,40
3,40
–
870
●
8
●
–

3200 F
PROFIL

3,40
3,40
–
1195
●
8
●
900/
770
●
○3

3200 FC
PROFIL

3200 FRC
PROFIL

3,00
3,40
–
685
●
8
●
950

3600 F
PROFIL

3,00
3,00
–
970
●
7
●
–

3600 FC
PROFIL

3600 FRC
PROFIL

3,00
3,00
–
1250
●
7
●
950

3200 F MOVE

3200 FRC MOVE

3,40
3,40
–
1060
●
8
●
–

3200 FC MOVE

3600 F MOVE

3600 FC MOVE

DISCO1

3600 FRC MOVE

Tehnilised andmed

3,00
3,00
–
1010
●
7
●
900/
770
●
○3

3,00
3,00
–
775
●
7
●
–

3,00
3,00
–
685
●
7
●
–

●
○3

●
○3

Esiniidukid
Mõõtmed ja kaal
Töölaius
Transpordilaius
Masina kõrgus
Kaal (olenevalt muljurist)
MAX CUTi niidulatt2
Kettad (2 tera ketta kohta)
Terade kiirvahetus
Muljuri pöörlemiskiirus

m
m
m
kg (u)

p/min

Vedruga vedrustus
ACTIVE FLOATi vedrustus
Nõuded traktorile
Haakekategooria
Jõuvõtuvõlli pöörlemiskiirus

3,40
3,40
–
1420
●
8
●
950
–
●3

p/min

–
●3

–
●3

3,00
3,00
–
1220
●
7
●
900/
770
–
●3

–
●3

●
○3

II
1000
(850)

II
II
II
II
II
1000
1000
1000
1000
1000
(850)
(850)
(850)
(850)
(850)
1 ühesuunaline (+ 1 kahesuunaline4 +
1 ühesuunaline3)

II
1000
(850)

II
II
II
II
II
1000
1000
1000
1000
1000
(850)
(850)
(850)
(850)
(850)
(1 kahesuunaline4 + 1 ühesuunaline3)

II
1000
(850)

○4

○4

○4

○4

○4

○4

○4

○4

○4

○4

○4

○4

–

–
●
–
○
○
○
○
○5
○
–
–

○
●
–
○
○
○
○
○5
○
–
–

–
–
● (2 ×)
○
○
○
○
○5
○
–
–

–
●
–
○
○
○
○
○5
○
–
–

○
●
–
○
○
○
○
○5
○
–
–

–
–
● (1 ×)
○
○
○
–
○5
○
–
–

–
●
–
○
○
○
○
○5
○
–
–

○
●
–
○
○
○
○
○5
○
–
–

–
–
● (2 ×)
○
○
○
○
○5
○
–
–

–
●
–
○
○
○
○
○5
○
–
–

○
●
–
○
○
○
○
○5
○
–
–

–
–
● (1 ×)
○
○
○
–
○5
○
–
–

–
–
● (1 ×)
○
–
○
–
○
○
–
–

Hüdraulilised hüdrojagajad
Varustus
Hüdrauliliselt volditavad külgmised
kaitsekatted
Laotamine
Reguleeritavad vaalutusplaadid
Väline vaalutusketas
Kõrged tallad
Topeltkõrged tallad
Kulumisvastased tallad
Lõikelati kaitse (intensiivkasutuseks)
Valgustusega hoiatusmärgid
Kaksikpeegel
Hüdrauliline transpordilukustus
Mehaaniline kokkupõrkekaitse

3,40
3,40
–
1390
●
8
●
900/
770
–
●3

KONEKESKO
DA Estonian Machinery AS
Põrguvälja tee 3a
Pildiküla, Rae vald, 75308 Harju mk

1

C = piimuljur, RC = rullmuljur, F = ees, T = järelveetav, ilma lisatähiseta = ilma muljurita

2

Tavaline lõikekõrgus 40 mm (astmevabalt reguleeritav, 30–70 mm)

3

ACTIVE FLOATi surve reguleerimiseks on vaja 1 ühesuunalist hüdrojagajat

4

Kaitsekatte hüdrauliliseks voltimiseks on vaja 1 kahesuunalist hüdrojagajat

e-mail: info@kesko.ee

5

Kokkuklapitav

claas.ee

●		Standardvarustus						○		Lisavarustus						–		Ei ole saadaval

ESTONIA
Tel. +372 74 47 617

520019311021 AG LC 0222

