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Najvýkonnejší kombajn
CLAAS všetkých čias.
LEXION 8000–5000.
Nový LEXION zásadne mení výmlat. Opäť. Myslíme tým, že iba LEXION môže byť produktívnejší
ako LEXION. S väčšou účinnosťou, presnosťou, komfortom, spoľahlivosťou. Pretože jeho sila
rastie zo skúseností dlhých úspešných príbehov. Vynikajúci celkový koncept, ktorý pre vás ďalej
po generácie vyvíjame.
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Pozrite sa, čo pre vás môže
byť užitočné.

Zvýšte vašu účinnosť.

Využite jeho presnosť.

Pracujte vo väčšom komforte.

Dôverujte jeho spoľahlivosti.

Výborný výkon sa premení v zisk prinášajúcu efektivitu.
Špičkové modely nového kombajnu LEXION poskytujú
najvyšší výkon vtedy, keď ho naozaj potrebujete. Tak šetríte
čas a pohonné hmoty a ste výkonní ako nikdy predtým.

Aby ste získali ešte viac z vášho poľa, potrebujete kombajn,
ktorý myslí dopredu. V novom kombajne LEXION pracujú
inteligentné asistenčné systémy ako CEMOS AUTOMATIC,
ktoré vás podporujú každú minútu počas zberových prác.

Skoro žiadna značka, ak vôbec nejaká, v porovnaní so
značkou CLAAS neposkytuje také pohodlie, ktoré vám uľahčuje alebo vás miestami úplne odbremení pri práci v kombajne. Nové funkcie kombajnu LEXION vám ponúkajú maximálnu individuálnu podporu, vďaka ktorej sa môžete pri
práci sústrediť a zostať veľmi výkonní.

Keď revolučný kombajn určuje meradlá pre silu a výkon,
mal by urobiť to isté aj pre vytrvalosť a spoľahlivosť. Inteligentná koncepcia pohonu kombajnu LEXION je jedným
z mnohých faktorov, ktoré udržujú nízke náklady na údržbu
a vysokú prevádzkovú spoľahlivosť.
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LEXION 8000 / 7000.
Stroj roka 2020.

APS SYNFLOW HYBRID.
Priekopník. LEXION 8000 / 7000.
Šikmý dopravník, mlátiace ústrojenstvo APS SYNFLOW, sekundárna separácia
ROTO PLUS, manipulácia so slamou - teoreticky je možné vylepšiť mnoho
parametrov pre zrýchlenie toku materiálu. Aj v praxi. V úzkej spolupráci s našimi
zákazníkmi sme od základov premysleli všetky systémy kombajnu LEXION.
Kombinácia mlátiaceho ústrojenstva APS SYNFLOW a sekundárnej separácie
ROTO PLUS robí z mlátiaceho ústrojenstva APS SYNFLOW HYBRID priekopníka svojej triedy.

LEXION
Šírka mlátiaceho bubna
Priemer mlátiaceho bubna
Priemer privádzacieho bubna
Rotory
Objem
Výrobca / Typ

mm
mm
mm
Počet
l

Maximálny výkon (ECE R120)

kW/k

1

8900 / 8900
TERRA TRAC
1700
755
600
2
15000 / 180001
MAN D42
581/790

8800 / 8800
TERRA TRAC
1700
755
600
2
13500 / 15000
Mercedes-Benz
OM 473 LA
480/653

8700 / 8700
TERRA TRAC
1700
755
600
2
12500 / 13500
Mercedes-Benz
OM 473 LA
430 / 585

7700 / 7700
TERRA TRAC
1420
755
600
2
12500 / 13500
MAN D26

7600 / 7600
TERRA TRAC
1420
755
600
2
11000 / 12500
MAN D26

404/549

373/507

7500 / 7500
TERRA TRAC
1420
755
600
2
11000 / 12500
Mercedes-Benz
OM 470 LA
340/462

7400
1420
755
600
2
10000 / 11000
Mercedes-Benz
OM 470 LA
300 / 408

Len u TERRA TRAC

APS SYNFLOW HYBRID

1
2
3

Urýchľovací bubon
Mlátiaci bubon
Privádzací bubon

3
2

1
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APS SYNFLOW HYBRID.

Vaše výhody:

Rýchlejší tok materiálu.

Precízny rozmetač slamy.

Revolučná súhra tangenciálneho mlátiaceho ústrojenstva
APS SYNFLOW a axiálnej sekundárnej separácie ROTO PLUS
znamená maximálny separačný výkon. APS SYNFLOW
pravidelne zrýchľuje tok materiálu až na 20 m/s. Otáčky excentricky uložených dvoch rotorov možno plynulo nastaviť v
počítači CEBIS.

−− Prispôsobovanie sa otáčok mlátiaceho ústrojenstva
nezávisle od otáčok rotora
−− Variabilné otáčky pre rýchlejšie prispôsobenie
meniacim sa podmienkam slamy a separácie.
−− Separátna spádová doska pod rotormi
−− Výrazne zlepšená kvalita slamy vďaka otvoreným
košom pod rotormi

Priamy, palivo šetriaci tok materiálu sa zrýchľuje rovnomerne
až na 20 m/s.
−− Žiadne nežiaduce zmeny rýchlosti a smeru
toku materiálu
−− Veľký priemer bubna a malý uhol opásania

Radiálny rozmetač od CLAAS znamená presné rozmetanie aj pri vysokom podiele slamy, silnejšom bočnom vetre alebo
na svahu. Zväzok lúčov presne rozdeľuje plevy a slamu po
celej pracovnej šírke, ktorá môže byť až 13,80 m.
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Výročie.
25 rokov LEXION.

Hybridný mlátiaci systém s APS.
Vyrástol s vašimi požiadavkami počas doby 25 rokov.
Rovnako ako je zber kľúčovým prvkom poľnohospodárskych činností, je mlátiace ústrojenstvo srdcom
každého kombajnu LEXION. Po dobu 25 rokov ho neustále vyvíjame, aby sme plnili vaše narastajúce
požiadavky. Výkon a účinnosť nášho mlátiaceho ústrojenstva sme výrazne zvýšili, aby sme ich prispôsobili vašim prevádzkovým podmienkam. Takže môžete žať od prvého ranného slnka až do večernej
rosy. Čo začalo v roku 1995 systémom APS HYBRID SYSTEM v kombajne LEXION 480, je dnes
APS SYNFLOW HYBRID v kombajnoch LEXION 8000 najvýkonnejším mlátiacim systémom firmy CLAAS.
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Nový vek.

Hydraulické nastavenie klapiek rotorov.

CEMOS AUTO SEPARATION.

Výkonné 4D čistenie.

V roku 1995 CLAAS skombinoval prvýkrát mlátiaci systém
APS so sekundárnou separáciou ROTO PLUS. S týmto systémom APS HYBRID SYSTEM dosiahol kombajn LEXION 480
až dovtedy nepredstaviteľnú priechodnosť 40t/h. Dnes je
LEXION 8900 najvýkonnejší obilným kombajnom CLAAS s
mlátiacim systémom APS SYNFLOW HYBRID.

Extrémne klimatické podmienky alebo rôzne striedanie plodín vyžadujú maximálnu flexibilitu. Presne toto vám ponúka
hydraulické nastavenie klapiek rotorov kombajnu LEXION.
V počítači CEBIS upravujete sekundárnu separačnú plochu.
Hydraulické klapky rotorov uzatvárajú až štyri segmenty
rotorov počas jazdy.

LEXION spája najvyšší pracovný komfort s najlepším výsledkom úrody. Cez CEMOS AUTO SEPARATION kombajn trvalo
optimalizuje sekundárnu separáciu ROTO PLUS. Otáčky rotora
a pozície klapiek rotorov budú automaticky prispôsobené
zmenám zberových podmienok.

Nerovné polia predstavujú pre čistenie veľkú výzvu. Vďaka
4D zostáva výkon čistenia stabilný aj na nerovnom povrchu.
Systém reguluje pozíciu klapiek rotora. Rozdelené klapky
rotora sú riadené podľa svahovitého terénu a úrovne strát.
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APS SYNFLOW WALKER.
O 25% väčšia priechodnosť.
LEXION 6000 / 5000.

Jiří Kejř, majiteľ stavebnej a
poľnohospodárskej firmy vo Všestudoch:
„Vývoj nových typov kombajnov LEXION je
neskutočný. Tento kombajn nemá chybu,
za mňa je to jednička.“

Aby bol človek úspešný, musí zostať lačný a nie sa hneď uspokojiť s tým, čo má. Na základe
tohto motta sme vyvinuli mlátiace ústrojenstvo APS SYNFLOW WALKER, ktoré otvára novú
triedu v segmente vytriasadlových strojov. Kombinuje urýchľovanie toku materiálu cez APS s
prídavným separačným bubnom do mlátiaceho bubna. Tak dosiahnete jedinečnú priechodnosť pri zachovaní výbornej kvality slamy.

LEXION
Šírka mlátiaceho bubna
Priemer mlátiaceho bubna
Priemer separačného bubna
Vytriasadlo
Objem zásobníka zrna
Výrobca / Typ

mm
mm
mm
Počet
l

Maximálny výkon (ECE R120)

kW/k

1

6900 / 6900
TERRA TRAC
1700
755
600
6
12500 / 135001
MAN D26
373/507

6800 / 6800
TERRA TRAC
1700
755
600
6
11000 / 12500
Mercedes-Benz
OM 470 LA
340/462

6700 / 6700
TERRA TRAC
1700
755
600
6
10000 / 11000
Mercedes-Benz
OM 470 LA
300 / 408

6600
1700
755
600
6
10000 / 11000
Mercedes-Benz
OM 936 LA
260/354

5500
TERRA TRAC
1420
755
600
5
10000 / 11000
Mercedes-Benz
OM 470 LA
300 / 408

5400

5300

1420
755
600
5
10000
Mercedes-Benz
OM 936 LA
260/354

1420
755
600
5
9000 / 10000
Mercedes-Benz
OM 936 LA
230/313

Len s TERRA TRAC

1
2
3
4

DLG Silver Medal
2019

Urýchľovací bubon
Mlátiaci bubon
Separačný bubon
Odmetací bubon

4
3
2

1
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APS SYNFLOW WALKER.

Vaše výhody:

Veľký mlátiaci a separačný bubon.

Rekord na Rujane.

Mlátiaci mechanizmus APS SYNFLOW WALKER šetrí slamu
vďaka obzvlášť rovnému toku materiálu. Plodina prejde mlátiacim ústrojenstvom tou najkratšou cestou. Veľký priemer
mlátiaceho a separačného bubna umožňuje malý uhol opásania a plynulý prechod medzi bubnami.

−− Veľmi nízke mechanické poškodenie slamy
−− Zvýšená kvalita slamy vďaky mnohým možnostiam
nastavenia
−− Paralelné, nezávislé prestavenie mlátiaceho a
separačného koša
−− Klapka mlátiaceho koša a otočná lišta mlátiaceho koša
sú integrované v systéme CEMOS AUTO THRESHING
−− Až o 25% väčšia priechodnosť

Mlátiaci bubon bol zväčšený o 26% na priemer 755 mm,
separačný bubon o 37% na priemer 600 mm.
−− Paralelné nastavenie mlátiaceho bubna s poistkou proti
preťaženiu
−− Segment mlátiaceho koša vyberateľný jednoducho
z bočnej strany
−− Otočná lišta mlátiaceho koša
−− Dodatočné klapky mlátiaceho bubna s komfortným
ovládaním

Test 2019 časopisu "profi" preukázal pôsobivý výkon
kombajnu LEXION 6900. Napriek 20% vlhkosti na začiatku
práce dosiahla za osem hodín rekordný výsledok:
−− Výkon 43,7 t/h
−− 34,5 ha pšenica ozimná
−− Spotreba paliva 1,55 l/t, 15,7 l/ha
−− Rezačka slamy v prevádzke
−− Straty 0,8-1%
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Testované a odporúčané
odborníkmi na zber úrody.

Vybavenie, vďaka ktorému
budete ešte efektívnejší.
LEXION znamená splnenie všetkých prianí. Každý model kombajnu LEXION sa dá nakonfigurovať, aby presne vyhovoval vašim zberovým podmienkam. Medzi mnohými ponúkanými možnosťami sú niektoré, ktorých by sa žiadny profesionál už nechcel vzdať. K tomu patrí predovšetkým V-kanál, CRUISE PILOT, automatické vyrovnanie bočného vetra a balíček pre údržbu.
Odborníci na zber úrody ich testovali počas mnohých prevádzkových hodín a odporučili ich
ostatným. Využite tieto skúsenosti pri každej minúte v nasadení.
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Úroda bez strát s V-kanálom.

Presné rezanie a rozhadzovanie.

Optimálny uhol rezu znižuje sklon pre zdvíhanie. Tak zbierate
poľahnuté obilie, krmoviny alebo sóju ľahšie a bez strát.
V-kanál Vám umožňuje rýchle mechanické prestavenie uhla
rezania aj s namontovaným žacím ústrojenstvom. Výška
vodiaceho valca sa dá pohodlne a ľahko prestaviť.

Vďaka výkyvnému dnu rezačky slamy a protiostriu môžete
jednoducho prispôsobiť kvalitu rezanky. Automatické vyrovnávanie bočného vetra zabezpečuje rovnomerné priečne rozhodenie aj pri bočnom vetre alebo pri práci vo svahu. Tým sa
zabráni nerovnomernému rozhadzovaniu slamy pozdĺž hranice porastu, čo môže ovplyvňovať tok materiálu v žacom
ústrojenstve.

O 10% viac výkonu vďaka CRUISE PILOT.

Šetriť čas pri údržbe.

Optimálna rýchlosť zberu zvyšuje váš výkon pri zbere až o
10%. V závislosti na vyťažení motora určuje CRUISE PILOT
maximálnu rýchlosť jazdy. Môžete si vybrať, či chcete žať s
konštantnou rýchlosťou, maximálnou priechodnosťou alebo
s maximálnou priechodnosťou pri zohľadnení strát.

Aj na konci dňa má LEXION čo ponúknuť. Najlepší prístup
ku všetkým bodom údržby, kompresor stlačeného vzduchu
so zásobníkom a automatický naviják robia čistenie priamo
na poli ešte jednoduchšie. Vďaka mazacím lištám budú všetky
zle prístupné miesta dostatočne namazané.
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NOVINKA

Komfortná kabína.
Nastúpiť a začať.
Novo vybavená komfortná kabína sa presne hodí k novým
výkonným kombajnom LEXION. Cez dotykový displej CEBIS
a novú multifunkčnú lakťovú opierku ovládate Váš kombajn
precízne a intuitívne. Môžete pracovať celý deň, bez toho, aby
ste sa unavili. Jedinečné nastavovanie mlátiaceho ústrojenstva priamo z kabíny, vám šetrí únavné vystupovanie a
nastupovanie.

Objavte, ako hravo sa dá
ovládať nový LEXION.
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Dotyková obrazovka CEBIS.

Multifunkčná lakťová opierka.

Komfortné nastavenie mlátiaceho systému.

Rýchla zmena plodiny.

Ľahké ťuknutie na citlivú dotykovú obrazovku a terminál
CEBIS okamžite reaguje.
−− Zobrazenie celého stroja na obrazovke.
−− Priamy prístup ku všetkým funkciám
−− Pozícia terminálov individuálne nastaviteľná
cez voľne pohyblivé uchytenie.

Na lakťovej opierke sú nastaviteľné najdôležitejšie funkcie
stroja pomocou spínača.
−− Jednoduché a ľahko pochopiteľné symboly
−− Integrované ovládanie telefónu a rádia.
−− USB pripojenie pre nabíjací kábel v dosahu

Mlátiaci mechanizmus sa prispôsobuje priamo z kabíny
rôznym podmienkam zberu.
−− Otočná lišta mlátiaceho koša, klapka mlátiaceho
koša a redukčná prevodovka mlátiaceho bubna sú
ovládané hydraulicky
−− Rýchla reakcia na zmenu poľa, na zmenu druhu
plodiny alebo vlhkosti

Segment mlátiaceho koša sa dá jednoducho vytiahnuť
zboku a vymeniť.
−− Segmenty predného koša dostupné cez žľab
na zachytávanie kameňov.
−− Redukčnú prevodovku mlátiaceho bubna je
možné ovládať bez použitia náradia
−− Voliteľne: Zmena plodiny je možná hydraulicky
z kabíny
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Asistenčné systémy pre vodiča.
Ešte viac podpory.
Využite lepšie nainštalovaný výkon stroja a minimalizujte čas prestojov.
S asistenčnými systémami pre vodiča CEMOS v produktovom rade
kombajnov LEXION budú dobrí vodiči ešte lepší a užijú si viac komfortu
než kedykoľvek predtým.
Pokiaľ ide o to, aby sa agregáty kombajnu ideálne prispôsobili podmienkam, postará sa CEMOS AUTOMATIC o výber správneho nastavenia
namiesto vodiča. Za pomoci veľmi presných senzorov sa priebežne
určuje aktuálny stav a pomocou umelej inteligencie sa vykonávajú
príslušné nastavenia.

DLG Silver Medal 2019
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CEMOS AUTOMATIC v systéme CEBIS.

Lepší prehľad v CEBIS MOBILE.

Jeho manipulácia so slamou je vynikajúca.

Viac možností v systéme CEMOS.

Optimalizujte jednoducho päť parametrov poľnohos
podárskej ekonomiky posuvným regulátorom v systéme
CEBIS.
−− Kvalita zrna
−− Kvalita výmlatu
−− Čistota
−− Priechodnosť
−− Kvalita slamy (neplatí pre rezanie slamy)

V novom CEBIS MOBILE môžete jedným ťuknutím prepínať
pohľad spredu na pohľad zozadu alebo na pohľad zhora.
−− Komplexný prehľad o všetkých funkciách a
zostavách stroja
−− Cielená optimalizácia všetkých dôležitých
parametrov behom sekundy

Pre optimalizáciu kvality rezanky použite CEMOS AUTO
CHOPPING. Vynikajúci systém ocenený striebornou medailou DLG v roku 2019 monitoruje nepretržite vlhkosť slamy
a množstvo slamy a prispôsobuje pozície protiostria a trecie
dosky rezačky slamy automaticky aktuálnym vlastnostiam
slamy. Tým sa šetrí až 10% pohonných hmôt.

Používajte CEMOS AUTO THRESHING, aby ste rýchlo
a precízne reagovali na rôzne podmienky zberu.
Možné sú automatické úpravy:
−− Otáčky mlátiaceho bubna
−− Vzdialenosť mlátiaceho koša
−− Otočná lišta mlátiaceho koša
−− Klapka mlátiaceho koša
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CONVIO FLEX / CONVIO.
Inteligencia ako na bežiacom páse.
Adaptér CONVIO FLEX s flexibilnou žacou lištou bol vyvinutý pre univerzálne použitie pri všetkých
plodinách ako napr. obilie, repka, sója, hrach, krmoviny. Adaptér CONVIO (s pevnou žacou
lištou) je obzvlášť vhodný pre obilniny a repku.
Žacie ústrojenstvo CONVIO má pre vodiča k dispozícii asistenčné systémy, ktoré sú ovládateľné
z kabíny. ACTIVE FLOAT, AUTOMATIC BELT SPEED a AUTO FLEX pomáhajú vodičovi, aby
rýchlo a jednoducho našiel optimálne nastavenie žacieho ústrojenstva za bežných podmienok.

CONVIO
Pracovný záber
Vertikálna flexibilita žacej kosy
hore
dole
Šírka bočných dopravníkov
Hĺbka žacieho stola
Výbava do repky
Ovládací systém žacieho ústrojenstva

m
mm
mm
mm
mm

FLEX 1380
13,80

FLEX 1230
12,30

FLEX 1080
10,80

FLEX 930
9,30

FLEX 770
7,70

1380
13,80

1230
12,30

1080
10,80

930
9,30

770
7,70

90
135
1079,5
1329
○
○

90
135
1079,5
1329
○
○

90
135
1079,5
1329
○
○

90
135
1079,5
1329
○
○

90
135
1079,5
1329
○
○

–
–
1079,5
1329
○
○

–
–
1079,5
1329
○
○

–
–
1079,5
1329
○
○

–
–
1079,5
1329
○
○

–
–
1079,5
1329
○
○

○		Voliteľne						–		Nie je k dispozícii
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Žatva bez strát.

Automatická regulácia sily prihŕňača.

Vhodné vybavenie pre veľkú repku.

AUTO FLEX pre najnižší rez.

Žacie ústrojenstvo CONVIO sme vyvinuli s úplne jasným
cieľom: bezstratový zber všetkých plodín a najlepší tok
materiálu za akýchkoľvek podmienok. K tomuto konceptu
patria predovšetkým obzvlášť nízko uložené transportné
pásy s extrémne malým uhlom. Je jedno, či ide o nízky jačmeň jarný alebo bohatý porast repky: ste dobre pripravení.

Vďaka hydraulickému pohonu prihŕňača sa môže ťažná sila
prihŕňača automaticky prispôsobiť ťažkým podmienkam
úrody, napr. poľahnutému porastu. Automatické vedenie výšky
sa orientuje na vopred určené hodnoty pre tlak a citlivosť a
zabraňuje zapichovaniu prstov do terénu.

Žacie ústrojenstvo rodiny CONVIO obdržíte na požiadanie
aj s vybavením pre repku:
−− Bočná kosa pre zber repky na pravej alebo ľavej strane
žacieho ústrojenstva
−− Pripojenie pre ľahkú montáž bočnej kosy pre zber repky
−− Hydraulické pohony bočnej kosy pre zber repky
−− Šnekové dopravníky pre repku
−− Zvýšenie zadnej steny

Nový režim AUTO FLEX automaticky nastavuje výšku adaptéra: CONVIO FLEX nezávisle a nepretržite určuje, či môže
byť žacia lišta ešte spustená, aby bola dosiahnutá najmenšia
výška strniska.
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VARIO a CERIO.
Väčší výkon v akcii.
Aby ste mohli naplno využiť výkon vášho kombajnu, ponúka vám CLAAS pre akúkoľvek
plodinu vyhovujúci adaptér. Nová generácia žacieho ústrojenstva VARIO a CERIO presvedčia
vysokou výkonnosťou a vynikajúcim plošným výkonom. A to rovnako v oblastiach s nízkymi
výnosmi, ako aj v oblastiach s vysokými výnosmi.

VARIO
Pracovný záber
Výbava do repky
Ovládací systém žacieho ústrojenstva
CERIO
Pracovný záber
Ovládací systém žacieho ústrojenstva

m

1380
13,80
○
○

1230
12,30
○
○

1080
10,80
○
○

m

930
9,30
○
○

770
7,70
○
○

680
6,80
○
○

620
6,20
○
○

560
5,60
○
○

500
5,00
○
○

930
9,30
○

770
7,70
○

680
6,80
○

620
6,20
○

560
5,60
○

500
5,00
○

○		Voliteľne
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VARIO s variabilným žacím ústrojenstvom.

Plug and play pre repku.

Orientovaný na prax až do posledného detailu.

Žacie ústrojenstvo CERIO.

Nové modely produktového radu VARIO sa vyznačujú optimálnym tokom materiálu, čistým zberom a vysokou pevnosťou.
Plynulý celkový rozsah posunu 70 cm umožňuje prispôsobenie všetkým podmienkam a druhom plodín početnými automatickými funkciami, ktoré vás podporujú počas procesu
zberu.

Integrované plechy na repku a upevnenie repkových nožov
bez použitia náradia vám umožnia prepnúť na repku za pár
minút. Pripojenie repkových nožov k hydraulickému systému
automaticky aktivuje hydraulické čerpadlo na pohon bočných nožov. Ak sa repkové nože nepoužívajú, môžu sa pohodlne skladovať v prepravnej škatuli na prepravnom vozíku.

Vysoký pracovný komfort začína pri žacej lište:
−− Zdvíhač klasov a prsty vkladacieho valca
s rýchlo uzáverom
−− Montáž výbavy do repky bez náradia
−− Balík svetiel pre lepší výhľad
−− Transportný držiak pre zdvíhač klasov
−− Stieracie plechy sú nastaviteľné zvonka

Séria CERIO je založená na žacích lištách VARIO 930 až
560 a je optimálnou alternatívou pre zber obilia . Žací stôl sa
dá manuálne nastaviť od - 100 mm do + 100 mm. Rezacia
jednotka tak ponúka možnosť reagovať na rôzne podmienky
alebo druhy plodín.
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TERRA TRAC.
Dôsledne aj naďalej vyvíjaný.

30 rokov skúseností.
Pred 30 rokmi predstavil CLAAS verejnosti prvý kombajn na
gumovom pásovom podvozku. Nevýhody doteraz používaného pásového podvozka z hľadiska technickej spôsobilosti
a rýchlosti jazdy boli touto novou technológiou prekonané.
Bol to však len prvý krok v celom rade neustálych vývojových
optimalizácií. V roku 1994 vyvinul CLAAS polopásový podvozok TERRA TRAC.

Tento nový systém presvedčí vďaka úzkym prepravným
šírkam. Zmenšený bol aj problém „drhnutie“ na úvrati. Uvedenie nového kombajnu LEXION s pásovým podvozkom
TERRA TRAC na trh sa uskutočnilo v roku 1997. Tak má
CLAAS cez 30 rokov skúseností s technológiou gumového
podvozku a 20 rokov skúseností v sériovej výrobe systémov
pohonu TERRA TRAC.

1997

1997

Pre americký trh boli kombajny vybavené
kaučukovými kolesami ako aj vylepšenými pásmi,
čo zaisťuje ešte dlhšiu životnosť.

1994

Prvý produktový rad pásov TERRA TRAC na kombajne
LEXION 450. Vtedy ešte s pevným pripojením k náprave.
Kolesá sú vyrobené z ocele s priskrutkovanými gumovými
prvkami, ktoré odolávajú vysokému treciemu zaťaženiu.

Firma CLAAS začala skúšky TERRA TRAC na kombajne
MEGA. Kolesá sú nahustené vzduchom.

1987

Prvý sériovo vyrábaný kombajn na gumovom pásovom
podvozku bol verejne predstavený na Farm Progress
Show v USA.
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Poľnohospodárstvo sa mení. Aby boli splnené rastúce
požiadavky poľnohospodárov a podnikateľov s ohľadom na
plošný výkon, flexibilitu a nižší tlak na pôdu, rozvíja CLAAS
trvalo technológiu TERRA TRAC. Vyrobených bolo okolo
25000 kusov, ktoré sú v prevádzke na rôznych poliach po
celom svete.

2004

V praxi sa TERRA TRAC osvedčil aj v tých najťažších
podmienkach. Dnes je približne tretina všetkých kombajnov
LEXION a polovica hybridných strojov LEXION vybavená
podvozkom TERRA TRAC.

2006

Podvozok je teraz odpružený cez gumové silentbloky
na náprave. To vedie k značnému zníženiu otrasov stroja
a vysokému jazdnému komfortu.
Pásový podvozok TERRA TRAC je teraz výrazne
vystužený. Vo forme jednodielneho odliateho rámu
nízkej vlastnej hmotnosti.

2011

Nové hydropneumatické odpruženie umožňuje vysoký
jazdný komfort na poli aj na ceste. Tento podvozok sa
používa dodnes.

…

Ďalším logickým krokom teraz bude vybaviť JAGUAR
a AXION pohonom TERRA TRAC, ktorý bol špeciálne
prispôsobený požiadavkám zákazníka.
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Prepojené stroje.
Prehľad o celom strojovom parku
na jednom mieste.
Naše stroje ponúkajú už dnes prepojenie na zajtrajšok. To vám umožní používať najnovšie
technológie a dosiahnuť viac s nižšími nákladmi. Vybraná licencia TELEMATICS je zahrnutá
v mnohých strojoch po dobu jedného roka, takže môžete svoje údaje o stroji používať online.
Okrem toho existujú rôzne moduly, ktoré môžete kombinovať podľa svojich potrieb. CLAAS
pokryje náklady za základný modul Remote Service pre vás v prvých piatich rokoch.

DataConnect: Prvé priame riešenie typu cloud-to-cloud pre
poľnohospodárske stroje.
Až doteraz mohli poľnohospodári so zmiešanými strojovými parkmi zaznamenávať, spracovávať a dokumentovať údaje iba na príslušných strojoch alebo portáloch výrobcov. Vďaka
DataConnect firmy CLAAS, 365FarmNet, John Deere, Case, Steyr a New Holland vytvorili
prvýkrát priame, medzipodnikové a priemyselne otvorené riešenie typu cloud-to-cloud.
Stroje prenášajú svoje dáta cez rozhranie a môžete riadiť a monitorovať celý svoj strojový
park na portáli CLAAS TELEMATICS.
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Prepojte si cez sieť všetky vaše
stroje. Optimalizujte ich prevádzku.
connected-machines.claas.com

Remote Service.

TELEMATICS.

Automatická dokumentácia.

CLAAS API.

V prípade údržby a servisných zásahov umožníte službe
CLAAS priamy prístup k špecifickým údajom príslušného
stroja. To umožní vášmu servisnému partnerovi CLAAS
pracovať ešte rýchlejšie a efektívnejšie, čo oceníte najmä
počas sezóny.

Čísla, údaje a fakty sú objektívnym základom všetkých rozhodnutí, ktoré optimalizujú žatvu. Za týmto účelom vám
TELEMATICS poskytuje jedinečné nástroje a všetky dôležité
informácie o pracovnom procese a stroji - aj mobilné.
Odľahčuje to vodičov a šetrí čas v kancelárii.

Systém agreguje údaje pre každé z vašich polí úplne automaticky a nezávisle od vodiča a generuje optimalizovanú mapu
výnosu - dokonca aj pre niekoľko strojov alebo pre zber počas
niekoľkých dní. Okrem toho zaznamenáva celkové hodnoty
času a spotreby nafty. Všetky údaje sú na výstupe vo formáte ISO XML.

Online programovacie rozhranie spracováva údaje z automatickej dokumentácie a umožňuje vám rýchlu, bezpečnú a
pohodlnú výmenu údajov cez internet. Môžete použiť systém
podľa vášho výberu. Rozhranie je otvorené pre všetkých
poskytovateľov tretích strán.
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NOVINKA

CEMOS pre traktory.

Pracovať rýchle a efektívne.

Robí dobrého vodiča ešte lepším.

cemos.claas.com

Pod pojmom CEMOS firma CLAAS sumarizuje všetky systémy, ktoré slúžia na
optimalizáciu stroja. CEMOS je už niekoľko rokov vedúcim asistenčným systémom
vodiča pre kombajny CLAAS a teraz sa rozširuje o traktory.

CEMOS pre traktory
získal na Agritechnike 2017
striebornú medailu.

Čo je CEMOS?
CEMOS je váš odborník CLAAS na palube, ktorý vás podporuje pri vašej každodennej práci. Systém navrhuje nastavenie hodnôt, a tým pomáha vodičovi pri
permanentnom prispôsobovaní stroja prevádzkovým podmienkam. CEMOS znižuje
zložitosť nastavení a vedie rýchlejšie k optimálnej koordinácii stroja.

Výhody CEMOS.
−− O 11% viac plochy
−− O 12% nižšia spotreba paliva
−− Menšie opotrebenie pneumatík
−− Menšie zhutnenie pôdy vďaka optimálnemu tlaku v pneumatikách
−− Pokles prevádzkových nákladov v
dôsledku zvyšujúceho plošného výkonu
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−− Využitie celého potenciálu stroja
−− Menšie opotrebenie náradia
(pluhový asistent)
−− Zlepšenie uhlíkovej stopy spoločnosti
Vyváženie

Motor / prevodovka

Tlak v pneumatikách

Závesné náradie
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CEMOS
pre traktory.
Nadchne šéfov aj
vodičov.
„CEMOS ma inšpiruje.“
Nakoľko vás CEMOS podporil vo vašom
každodennom podnikaní?
Ivo Kratochvíl: Systém sme používali veľa. Na dvore je to
obrovská pomoc: Aké závažie si so sebou musím vziať?
S akým tlakom v pneumatikách musím jazdiť? Ktorý tlak
motora musím nastaviť a ako intenzívne musím nastaviť
prevodovku?
Ondřej Petrů: Môj traktor je zodpovedný za spracovanie pôdy.
Používa sa so systémom CEMOS, do ktorého sme postupne
pridali každé pracovné náradie. Neustála optimalizácia stroja
sa čoskoro stala súčasťou každodenného života.
Čo sa vám na tomto asistenčnom systéme
vodiča obzvlášť páči?
Ivo Kratochvíl: Pri každej zmene sa okamžite zobrazí spotreba
paliva a vodič vidí, že to čo práve robí, je užitočné.
Ondřej Petrů: Aj pre mňa je CEMOS veľkým pomocníkom.
Opakovane ho používam, aby stále zlepšoval nastavenie.
Motivuje vás, ak ste dnes jazdili lepšie ako deň predtým.

„Viditeľná úspora nákladov.“
Ako sa CEMOS vyplatí ekonomicky?
Ivo Kratochvíl: Ja by som neočakával množstvo výhod.
Zlepšuje sa kvalita zamestnancov a tým aj kvalita obrábania
pôdy. Všimli ste si to vo svojej vlastnej peňaženke. Ak ušetríte najmenej dva litre nafty na hektár spolu so systémom
kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách, môže dôjsť k úsporám vo všetkých krokoch spracovania v ročnom cykle.
To už sú peniaze.
Ivo Kratochvíl: Potrebujeme systémy na kontrolu tlaku v pneumatikách tu v regióne, pretože nie je možné jazdiť s dvojmontážou. Tlak vzduchu v pneumatikách sa musí dokázať
rýchlo prudko znížiť.

Ivo Kratochvíl: Jazda s optimálnym tlakom v pneumatikách
znamená, že môžete prepnúť aj na menší stroj, ktorý dokáže
vyvinúť rovnakú ťažnú silu. Vlastná hmotnosť sa zníži,
rovnako ako tlak na pôdu.

„Prevádzkové hmotnosti sa znížili.“
Ako vám CEMOS pomáha lepšie porozumieť stroju?
Ondřej Petrů: Človek sa stále učí. A pri vyvažovaní cez CEMOS
som sa naozaj divil. Používané závažia sa v porovnaní s
predchádzajúcim rokom znížili. Spočiatku som tomu nemohol uveriť, ale fungovalo to. Teraz ideme na pole s menšou
záťažou a dosahujeme rovnaké pracovné výsledky.

Ivo Kratochvíl: Správne nastavenie podmietača je najdôležitejšia úloha pre minimalizáciu opotrebenia. Preto je pomocník
ako CEMOS, ktorý vás vezme za ruku a prevedie vás nastaveniami, skvelý.
Otázka všetkých otázok: odporúčanie kolegovi
áno alebo nie?
Ondřej Petrů: Každopádne. Odporučil by som každému,
kto chce kúpiť traktor CLAAS, aby zvážil aj CEMOS.
Ivo Kratochvíl: Budúcnosť spočíva v automatizácii a odľahčení
vodiča.

Ondřej Petrů: Chcem použiť najnižší možný tlak v pneumatikách pri obrábaní pôdy bez toho, aby som poškodil pneumatiku. Inak by to bolo drahé.
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CEMOS pre traktory.
Optimalizuje aj pripojené náradie
CEMOS je samoučiaci sa asistenčný systém vodičov. Ako prvý a jediný systém
na trhu optimalizuje traktor aj príslušenstvo ako sú kultivátory a pluhy. Podporuje vodiča pri koordinácii vyváženia a tlaku v pneumatikách.
So systémom CEMOS zvyšujete plošný výkon, zlepšujete kvalitu práce a ušetríte až 12% nafty.
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CEMOS sa učí a trénuje.

Fáza 1. Príprava na dvore.

Fáza 2. Základné nastavenie na poli.

Fáza 3. Optimalizácia počas práce.

CEMOS vytvára predvolené hodnoty pre všetky dôležité
nastavenia, napr. motor, prevodovku a príslušenstvo. Takže
ste vždy na cestách s optimálnou trakciou a ochranou pôdy.
CEMOS je integrovaný do terminálu CEBIS a od roku výroby
2017 ho možno dodatočne vybaviť na mnohých traktoroch:
AXION 900 / 800 a ARION 600 / 500 s plynulo meniteľným
prevodom CMATIC.

Na základe vybraného závesného náradia a zamýšľaného
použitia v teréne CEMOS navrhuje vodičovi na farme potrebné
vyváženie a optimálny tlak v pneumatikách. Dynamický
vzdelávací systém zbiera ďalšie namerané hodnoty počas
práce a upravuje svoje návrhy na ďalšie využitie.

Integrovaná databáza poznatkov od spoločnosti CEMOS
vysvetľuje základné nastavenie závesného náradia krok za
krokom pomocou ilustrovaných pokynov. V súčasnej dobe
existujú asistenti pre všetky pluhy. Ďalšie náradia sa budú
dopĺňať v blízkej budúcnosti. Poskytujú vám cennú pomoc
s novými zariadeniami, s ktorými majú vaši vodiči malé alebo
žiadne skúsenosti.

Vodič spustí na poli dialógové okno pre optimalizácie. CEMOS
kontroluje všetky základné nastavenia a navrhuje návrhy cieľov „výkonu“ alebo „efektívnosti“, ktoré môže vodič akceptovať alebo odmietnuť. Po každej zmene nastavenia signalizuje
CEMOS po testovacej jazde, či a ako sa zlepšil výkon v
oblasti a spotreba nafty.
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SATCOR - Satelitný korekčný signál
od spoločnosti CLAAS.
Riaďte precíznejšie bez mobilného rádia a siete RTK.

Investujte do nového systému riadenia a
získajte licenciu SATCOR 15 bez potreby
licencie až na 5 rokov.

SATCOR predstavuje ďalší vývoj našich riadiacich systémov GPS PILOT: prvý satelitom podporovaný vlastný
korekčný signál CLAAS. Je k dispozícii takmer na celom svete a zaujme vylepšenou základnou presnosťou.
Na výber sú dve etapy rozširovania: SATCOR 15 s presnosťou ± 15 cm a SATCOR 5 s presnosťou ± 5 cm.
Použitie SATCOR sa odporúča najmä tam, kde je ťažké získať prístup k RTK alebo mobilným sieťam.

Znížte svoje výrobné náklady s každým pracovným krokom
a profitujte aj z presnosti SATCOR bez ďalších nákladov:
−− 5 rokov SATCOR 15 v cene pre GPS PILOT S7
−− 12 mesiacov SATCOR 15 je súčasťou GPS PILOT S10

SATCOR

GNSS

SATCOR

Flexibilný pracovný rádius.

SATCOR 5 (± 5 cm).

SATCOR je svojím spôsobom činnosti veľmi podobný systému
EGNOS a je k dispozícii takmer na celom svete. Tým, že je
však tento systém vybavený dvoma frekvenčnými prijímačmi
GPS, je dosiahnutá oveľa vyššia presnosť GPS. Korekčný
prijímač reaguje rýchlo a je k dispozícii po dobe inicializácie s
presnými údajmi o polohe.

SATCOR 5 s presnosťou ± 5 cm sa používa hlavne tam,
kde je prístup do RTL alebo mobilných sietí obtiažny, alebo
nie je vôbec možný.

SATCOR 15 (± 15 cm).

GPS PILOT s terminálom S10.

SATCOR 15 má o ± 15 cm lepšiu základnú presnosť v
porovnaní so systémom EGNOS / E-DIF. Korekčný signál
je vhodný pre veľa poľnohospodárskych aplikácií a už po
krátkej inicializačnej dobe dosahuje stanovenú presnosť.

Terminál S10 nie je vhodný len pre automatiku riadenia.
Môžete ho použiť aj ako terminál ISOBUS. ISO systém spravovania úloh TC-BAS a TC-GEO môžu automaticky ukladať
dáta o zákazkách alebo spracovať georeferenčné zákazky,
ako sú aplikačné mapy. ISOBUS-TC-SC prepína automaticky
sekcie pre precízne spracovanie plochy.

GPS
PILOT
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Ofenzíva precíznosti 2020 / 2021

Systémy riadenia GPS PILOT sa dajú rýchlo vybaviť systémom SATCOR, pretože v mnohých prípadoch nie je
potrebný žiadny ďalší hardvér.
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Verte svetovému šampiónovi.
JAGUAR 900 / 800.
S viac ako 40 000 strojmi vyrobenými od roku 1973 je najúspešnejšia samojazdná rezačka
na svete naďalej zárukou toho, že si milióny ľudí môžu každý deň vychutnať pohár zdravého
mlieka. Aby to bolo možné, pokračujeme ďalej vo vývoji.

JAGUAR
Počet valcov
Zdvihový objem
Maximálny výkon (ECE R 120)
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l
kW/k

990
V12
24,24
680 (925)

980
V12
24,24
626 (850)

970
R6
16,15
580 (790)

960
R6
15,60
480 (653)

950
R6
15,60
430 (585)

940
R6
12,80
390 (530)

930
R6
12,80
340 (462)

JAGUAR
Počet valcov
Zdvihový objem
Maximálny výkon (ECE R 120)

l
kW/k

880
R6
15,60
480 (653)

870
R6
15,60
430 (585)

860
R6
12,80
390 (530)

850
R6
12,80
340 (462)

840
R6
10,70
300 (408)

AUTO FILL k automatickému plneniu
odvozového prostriedku.

OPTI FILL pre maximálny komfort obsluhy.

Meranie sušiny NIR-senzorom.

Dávkovanie cez CEBIS.

AUTO FILL sa zakladá na princípe digitálnej 3D analýzy
obrazu. Systém za vás preberá riadenie koncovky komína
na stranu alebo smerom dozadu. V režime presekávaní
môžete pohodlne zvoliť, či chcete odhadzovať na stranu
alebo smerom dozadu. Pri automatickom plnení smerom
dozadu je riadený iba požadovaný bod dopadu.

Riadením koncovky komína pohodlne nastavíte odhadzovanie rezanky. Väčší uhol natočenia až 225° vám umožňuje
optimálny pohľad na priebeh plnenia. Pri otočení koncovky
komína je koncová klapka automaticky ovládaná, takže
odhadzovanie prebieha paralelne so smerom jazdy.

Vysoko kvalitné siláže zvyšujú produkciu mlieka a stabilizujú
zdravotný stav zvierat. Inteligentné systémy rezačky JAGUAR
sú základom pre neskoršiu vynikajúcu kvalitu krmiva. Hodnota sušiny stanovená infračerveným senzorom (NIR) slúži ako
referenčný údaj pre nastavenie dĺžky rezanky a množstvo
konzervačnej látky.

CEBIS poskytuje operátorovi jasný prehľad o automatickej
súhre medzi dĺžkou rezanky a dávkovaním konzervačnej
látky aplikovanej na základe zmeraného obsahu sušiny.
1 Údaje o dĺžke rezanky
2 Vhodné dávkovanie pre aktuálny obsah sušiny
3 Zadanie dávkovania z nádrže s objemom 375 l
4 Zadanie dávkovania ACTISILER 37
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VARIANT.
Osvedčený výkon, vysoká hustota a
veľké pohodlie.
S lisom VARIANT 485 RC ste už nalisovali 3 000 balíkov. Odporučili by ste ho priateľovi?
Marek Klíč - súkromný farmár, Božice, Česká republika: „V každom prípade. VARIANT je veľmi
spoľahlivý lis, ktorý poskytuje veľmi dobrú kvalitu s veľkým výkonom. „
„Som tiež nadšený vysokou priechodnosťou. Nevyskytlo sa žiadne upchatie. Najväčšou výhodou
oproti iným lisom na trhu je vysoký lisovací tlak. To robí balíky pevne zlisované. ““

Baler cost in € / bale
2,75
2,70

2,70 €

2,65

2,65 €

2,60
2,59 €
2,57 €

2,55
2,50
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VARIANT 480

Najlepšia voľba.

Kto to vie s ryžou, vie to so všetkým.

100% zaistený začiatok lisovania balíkov.

Podľa francúzskeho odborného časopisu "Entraid"
(entraid.com) má lis VARIANT najlepší pomer výkonu
a nákladov na údržbu na trhu.

VARIANT môže lisovať aj čisté balíky z ryžovej slamy,
ako je to v Camargue, v juhovýchodnom Francúzsku.
Toto je ďalší argument pre univerzálnosť lisov VARIANT.

Jedinečná koncepcia aktívneho rotora a lisovacej komory
poháňaná výhradne remeňmi zaisťujú začiatok lisovania balíkov (tvorba jadra balíka) pri akýchkoľvek podmienkach. A tým
pomáhajú tomu, aby sa dosiahla vysoká úroveň zlisovania.

Veľký komfort obsluhy stroja vďaka
spustiteľnému dnu PRO.
Spustiteľné dno PRO rezacieho kanála ovládate pohodlne
z kabíny. Jedinečná signalizácia Vám dovoľuje pracovať s
lisom bez obáv na hranici výkonu.
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Ešte robustnejší.
ROLLANT 520 RC.
S novou generáciou otvára CLAAS ďalšiu kapitolu viac než 40 ročného úspešného príbehu lisu ROLLANT. Pevná komora lisu ROLLANT 520 zlučuje všetky
výhody obľúbených predchádzajúcich modelov ROLLANT 340. V každodennej
prevádzke zaujme svojou jednoduchou obsluhou, všestrannosťou, enormnou
robustnosťou a to všetko zabalené do nového funkčného dizajnu.

ROLLANT
Priemer balíka
Žacie ústrojenstvo, nože
Lisovacie valce, počet
Dno rezacieho kanála PRO
ISOBUS
MPS

cm

520 RC
125 – 135
14
16
–
●
○

●		sériová výbava 						○		voliteľná výbava						–		nie je k dispozícii
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NOVINKA: silná koncepcia.

NOVINKA: HD lisovacie valce.

NOVINKA: permanentné mazanie reťazí.

Jednoducho a pohodlne.

Osvedčená koncepcia pevnej komory lisu ROLLANT je našimi
inžiniermi neustále vyvíjaná a zlepšovaná. S novou generáciou
kompletne prepracovali dizajn. Nové línie na prvý pohľad jasne
ukazujú, že tu pracuje jeden z najrobustnejších lisov na svete.

V novom lise ROLLANT 520 zaisťuje 16 HD lisovacích valcov
so silnou trakciou perfektné balíky siláže pri optimálnom toku
materiálu. Nové valce majú masívny vonkajší plášť a priskrutkovanú prírubu pohonu - pre maximálnu životnosť.

Automatické a permanentné mazanie reťazí zaisťuje
bezproblémové využitie a dlhú životnosť. Množstvo oleja
je nastaviteľné v závislosti na podmienkach prevádzky.

Aby sa dala až 30 kg rolka siete pohodlne a ľahko uložiť,
má každý lis ROLLANT vkladaciu rampu.
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Pripravte sa na novú sezónu s
akciovými ponukami a výhodným
financovaním všetkých strojov
značky CLAAS.

LEXION.
CEMOS AUTOMATIC – asistenčný systém,
ktorý uľahčí prácu obsluhe a systematicky zvyšuje
celkový výkon stroja počas žatvy, so zľavou
10.000 EUR v prípade objednania do 31.12.2020.

TUCANO.
V prípade objednania do 31.12.2020 bonus
vo výške 14.000 EUR.

LISY.
Na všetky lisy na okrúhle balíky CLAAS ZÁRUKA 2 roky. Akcia platí do 31.12.2020.
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Sme tam, kde ste Vy.
Vaši partneri na
správnom mieste.
Čadca
Námestovo

Kysucké
Nové Mesto

Bytča

Púchov Považská
Bystrica

Žilina

Poprad
Ružomberok

Liptovský Mikuláš

Senica

Malacky

Bratislava
Senec

Prievidza

Piešťany

Trnava

Pezinok

Turčianske
Teplice

Nové Mesto
Bánovce
nad Váhom nad Bebravou

Myjava

Hlohovec

Topoľčany

Partizánske
Zlaté
Moravce

4

Nitra

Šala
Dunajská Streda

Banská Bystrica

Levice
Nové Zámky

Prešov

Levoča
Spišská Nová Ves

Brezno

Revúca

Rožňava

1
Zvolen

Vranov
nad
Topľou

Humenné

2

Snina

Sobrance
Košice

Michalovce
Trebišov

3

Detva
Rimavská
Sobota

Banská
Štiavnica
Krupina

Galanta

Medzilaborce

Gelnica

Žiar nad
Hronom

Žarnovica

Stropkov
Sabinov

Kežmarok

Trenčín
Skalica

Svidník

Tvrdošín
Dolný Kubín

Martin

Ilava

Bardejov

Stará Ľubovňa

Lučenec

Veľký Krtíš

Bajč
Komárno

AGRALL s.r.o.
Výhradný zástupca výrobcu CLAAS
a dovozca strojov VÄDERSTAD pre SR
Hlavná 504, 946 54 Bajč

1 AGRALL s.r.o.
stredisko Zvolenská Slatina
962 01 Zvolenská Slatina 520/448
T: +421 45 / 537 00 09

T: +421 917 300 132
E: info@agrall.sk
www.agrall.sk

2 AGRALL - stredisko Rožňava
Šafárikova 112/448,
048 01 Rožňava
T: +421 58 / 73 31 070

3 AGROTIM spol. s r.o.
Komárovská 138
076 16 Zemplínska Nová Ves
Zemplínsky Klečenov
T: +421 56 / 679 86 20
4 AGRALL s.r.o.
stredisko Sereď
Priemyselná ulica
926 01 Sereď
T: +421 918 970 081

