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Nový CLAAS TRION.
Hodí sa na Vašu farmu.

Prispôsobivosť a výkon bez kompromisov.
Každé pole je výnimočné. Vyžaduje od Vás aj od Vášho stroja plné nasadenie.
Práve preto sme vytvorili kombajn CLAAS TRION, ktorý kombinuje novým spô
sobom výkon s účinnosťou a osvedčí sa na akomkoľvek poli. Rýchlo a jedno
ducho prejdete z jednej plodiny na inú. Jeho mlátiace ústrojenstvo je navrhnuté
pre vysokú priechodnosť. Samovzdelávací asistenčný systém pre vodiča Vám
pomáha žať efektívne a pohodlne. Zažite s obilným kombajnom TRION spoľah
livosť v novej dimenzii.
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NOVINKA

Žiadny čas na kompromisy.

Hodí sa na Vašu farmu.
Pozrite sa, ako dobre sa hodí nový
TRION 700 k Vášmu podniku.

TRION 700.
Každé pole je jedinečné, každý podnik iný. Systémy toku materiálu kombajnu TRION 700 môžete
prispôsobiť presne Vašim porastom a druhom plodín. Od šikmého dopravníka, cez mlátiaci systém
a sekundárnu separáciu až po manipuláciu so slamou máte všetky možnosti.

TRION

Šírka mlátiaceho bubna
Priemer mlátiaceho bubna
Priemer privádzacieho bubna
Rotory
Objem zásobníka zrna
Výrobca / Typ
Maximálny výkon (ECE R120)
1

mm
mm
mm
Počet
l
kW/k

750 /
750 TERRA TRAC /
750 MONTANA
1420
600
382
2
12000 / 12000 / 110001
Cummins / L9
320/435

730 /
730 TERRA TRAC /
730 MONTANA
1420
600
382
1
11000
Cummins / L9
300 / 408

720 /
720 TERRA TRAC /
720 MONTANA
1420
600
382
1
11000
Cummins / L9
270/367

Platí pre TRION MONTANA

TRION 750:
APS HYBRID SYSTEM s
dvoma rotormi

TRION 730 / 720:
APS HYBRID SYSTEM s
jedným rotorom
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APS HYBRID.

Vaše výhody:

Sériový čistiaci systém JET STREAM

Koncepcia pohonu s dlhou životnosťou.

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

− Prispôsobovanie sa otáčok mlátiaceho ústrojenstva
nezávisle od otáčok rotorov.
− Variabilné otáčky pre rýchlejšie prispôsobenie sa
meniacim podmienkam slamy a separácie.
− Hydraulické klapky rotorov pre úpravu separačnej
plochy.
− 4D čistenie pre stabilný výkon čistenia na svahoch.

Výkonný turbínový ventilátor ponúka dostatok rezerv pre
náročné podmienky. Hydraulický variátor možno ovládať
pomocou CEMOS AUTO CLEANING. Dlhý kanál s upoko
jujúcim účinkom pre čistiaci vzduch smerujúci nahor dodáva
konštantný výkon čistenia. Už v prvom spádovom stupni
docieli vysokú separáciu.

Všetky komponenty pohonu, ako je napr. hydraulická suchá
spojka, sú navrhnuté pre dlhú životnosť. Sila sa prenáša
pomocou remeňových pohonov. Systém pohonu je tichý a
odolný proti opotrebeniu. Je tu až o šesť remeňov menej.
Bezúdržbové napínače pásov boli štandardizované.
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NOVINKA

Každé zrno sa počíta.

Hodí sa na Vašu farmu.
Pozrite sa, ako dobre sa hodí nový
TRION 600/500 k Vášmu podniku.

TRION 600 / 500.
Mlátiaci mechanizmus APS WALKER pracuje tak efektívne, že iba približne 10% zŕn prechádza
separačným ústrojenstvom zvyškového zrna v kombajnoch TRION 600/500. 90% zrna je
už od slamy oddelené - a je jedno, ako náročné sú podmienky zberu alebo či prebieha výmlat
vlhkej alebo suchej slamy.

TRION

Šírka mlátiaceho bubna
Vytriasadlo
Objem zásobníka zrna
Výrobca / Typ
Maximálny výkon (ECE R120)

mm
Počet
l
kW/k

660
660 TERRA TRAC /
660 MONTANA
1700
6
12000 / 11000
Cummins / L9
300 / 408

640

650
650 TERRA TRAC /
650 MONTANA
1700
6
10500
Cummins / L9
260/354

1700
6
9000
Cummins / B6.7
225/306

530
530 TERRA TRAC /
530 MONTANA
1420
5
9000
Cummins / B6.7
226/306

520

1420
5
8000
Cummins / B6.7
190/258

hp

-20 rpm
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+20 rpm

APS WALKER získa pre Vás všetko.

Druhy plodín sa menia obratom ruky.

MSS vie nakypriť.

Inteligencia šetrí pohonné hmoty.

TRION 600/500 má všetko, čo robí mlátenie bezproblémovým.
Uzavretý mlátiaci bubon šetrí Vaše zrno. Vďaka hydraulic
kému nastavovaniu mlátiaceho koša prúdi zberaný materiál
rovnomernejšie. Poistka proti preťaženiu chráni mlátiace
ústrojenstvo pred poškodením. Vďaka synchrónnemu nasta
veniu otáčok ste flexibilnejší.

S obilným kombajnom TRION ušetríte veľa času pri zmene
plodiny. Celý stroj sa dá prestaviť pohodlne, otáčky dokonca
bez použitia náradia. 63% plochy mlátiaceho koša vymeníte
jedným pohybom ruky.

Pre vysoký separačný výkon je rozhodujúce intenzívne
nakyprenie uľahnutej slamy. Všetky obilné kombajny
TRION s vytriasadlami sú preto vybavené systémom MSS
= viacprstovým separačným systémom, teda bubnom s
riadenými prstami, umiestnenými nad vytriasadlami.
MSS zabezpečuje vysokú separáciu zvyškového zrna za
akýchkoľvek podmienok.

DYNAMIC POWER je štandardom vo všetkých strojoch.
Automaticky prispôsobuje výkon motora Vášho kombajnu
TRION prevádzkovým podmienkam. V rozsahu čiastočného
zaťaženia jazdíte vždy s ideálnou výkonovou krivkou a šetríte
až 10% paliva - napríklad pri ukladaní riadkov. Pri práci pri
plnom zaťažení zostáva maximálny výkon automaticky
aktívny.

7

NOVINKA

Kabína TRION.
Všetko podľa Vašich
predstáv.
Inovácie CLAAS v kombajnoch TRION Vás potešia:
koncept klimatizácie s novým prúdením vzduchu, veľké
úložné priestory, aktívne chladený 30 l chladiaci box
na Vaše nápoje alebo jasný displej CEBIS s vysokým
rozlíšením. Mnoho vecí sa Vám samozrejme bude zdať
známych: napríklad s ničím neporovnateľný komfort
CLAAS alebo inteligentná koncepcia ovládania, ktorá
Vám umožní pohodlný prístup ku všetkým funkciám stroja.

Zažite nový komfort
vo dne i v noci.

GPS PILOT CEMIS 1200 – nový riadiaci
systém.
V kabíne Vášho kombajnu máte nový systém riadenia
CEMIS 1200. Stojí vždy spoľahlivo po Vašom boku, ak ide
o presné sledovanie GPS. Môžete ho využiť vo všetkých
bežných aplikáciách precízneho poľnohospodárstva. Vaše
výnosy mapujete v pravý čas, riadite a dokumentujete
Vaše zákazky priamo na stroji. Logiku ovládania poznáte z
počítačov CEBIS. CEMIS 1200 je možné ovládať aj intuitívne.
− Brilantný 12 "displej pohodlne informuje vo dne
aj v noci.
− Rýchlejšia priama voľba ku všetkým relevantným
funkciám
− Všetky pracovné oblasti sú prispôsobiteľné a voľne
konfigurovateľné podľa Vášho želania
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Dotyková obrazovka CEBIS.
Ľahké ťuknutie na citlivú dotykovú obrazovku a terminál
CEBIS okamžite reaguje.
− Zobrazenie celého stroja na obrazovke.
− Priamy prístup ku všetkým funkciám
− Pozícia terminálu je nastaviteľná vďaka voľne
pohyblivému držiaku

Multifunkčná lakťová opierka.
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
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TRION MONTANA.
TRION kosí vo svahu rovnako intenzívne
ako na rovine.
Mlátenie na svahoch rovnako efektívne a výkonné ako na rovine - kombajny MONTANA
od spoločnosti CLAAS si v tejto disciplíne vytvorili medzinárodné meno. Vďaka svojej
plne automatickej kompenzácii bočného sklonu až 18% a pozdĺžnej kompenzácii až 6%
zvláda TRION MONTANA aj tie najkopcovitejšie polia.

Priečne vyrovnanie 18%.

Vyrovnáva bočný sklon až o 20%.

Predná náprava kombajnu MONTANA zaisťuje priečne
vyrovnanie až 18%. Všetky funkcie MONTANA prebiehajú
automaticky - prispôsobené svahu na poli. Uzávierka dife
renciálu (voliteľná) zlepšuje trakciu v extrémnych podmien
kach. Stlačením tlačidla sa dá podvozok spustiť do preprav
nej polohy. Výška stroja je potom menšia ako 4 m.

Vo variante MULTI CONTOUR má šikmý dopravník aj vodo
rovný valec na hydraulické nastavenie uhla rezu. Ten umož
ňuje automatickú pozdĺžnu kompenzáciu svahu až do 6%.
V závislosti na polohe osi systém MULTI CONTOUR ovláda
otočný rám, nastavenie uhla rezu a všetky známe funkcie
AUTO CONTOUR.

Do svahu:
Zníženie otáčok ventilátora

Zo svahu:
Zvýšenie otáčok ventilátora

Pohodlná žatva v dvoch rýchlostných
rozsahoch.
2 stupňová prevodovka s automatickým nastavením podľa
zaťaženia Vám garantuje vysokú ťažnú silu v strmom teréne.
Keď stroj potrebuje maximálnu ťažnú silu, prepne sa auto
maticky na nižší prevodový stupeň. Vďaka pohonu všetkých
kolies a elektrohydraulickej uzávierke diferenciálu (voliteľne)
ste na ceste v bezpečí a máte vždy dostatočnú trakciu.
TRION

750

730

720

660

650

530

MONTANA

○

○

○

○

○

○

AUTO SLOPE čistí vo svahu.
Kopcovité polia sú výzvou pre čistenie zrna. AUTO SLOPE
Vám uľahčuje prácu tým, že nastavuje otáčky ventilátora v
závislosti na pozdĺžnom sklone. Pri jazde do kopca sa otáčky
ventilátora znižujú, pri jazde z kopca zvyšujú.
− Zvýšená priechodnosť a menej strát zrna vo svahu
− Stabilný výkon čistenia
− Počas čistenia zostáva hmota v pohybe

○		Voliteľne
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LEXION 8000 / 7000.
Machine of the year 2020.

APS SYNFLOW HYBRID.

Čím priamejší je tok materiálu, tým
efektívnejší je Váš zber.

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 priekop
níka svojej triedy.

LEXION
Šírka mlátiaceho bubna
Priemer mlátiaceho bubna
Priemer privádzacieho bubna
Rotory
Objem zásobníka zrna
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 s 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
rovnomerne zrýchľuje tok materiálu až do 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
prstovým košom pod rotormi

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

Radiálny rozmetač 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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APS SYNFLOW WALKER.

Zažite perfektný tok materiálu v akcii.

O 25% väčšia priechodnosť. LEXION 6000 / 5000.
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 priechod
nosť 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 mlá
tiacim ústrojenstvom tou najkratšou cestou. Veľký priemer
mlátiaceho a separačného bubna umožňuje malý uhol opá
sania a plynulý prechod medzi bubnami.

− Veľmi nízke mechanické poškodenie slamy
− Zvýšená kvalita slamy vďaky mnohým možnostiam
nastavenia
− Paralelné, nezávislé prestavenie mlátiaceho a separač
ného 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
− Dodatočná klapka mlátiaceho bubna s komfortným
ovládaním

Test 2019 časopisu "profi" preukázal pôsobivý výkon
kombajnu LEXION 6900. Napriek 20% vlhkosti na začiatku
práce dosiahol 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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TRION a LEXION TERRA TRAC.
Viac ako 30.000 pásových pojazdových
ústrojenstiev CLAAS.
Už viac ako 20 rokov sa pásový podvozok TERRA TRAC úspešne
používa na kombajnoch. Neustále sa vyvíja, aby splnil Vaše vysoké
očakávania. Dnes je asi tretina všetkých vystriasadlových obilných
kombajnov LEXION a polovica hybridných kombajnov LEXION
vybavená systémom TERRA TRAC.

LEXION

8900

8800

8700

7700

7600

7500

6900

6800

6700

5500

TERRA TRAC

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

TRION
TERRA TRAC

750
○

730
○

720
○

660
○

650
○

530
○

○		Voliteľne
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TERRA TRAC pre LEXION a TRION.

TERRA TRAC na poli.

TERRA TRAC na ceste.

Hydropneumatické odpruženie.

Pre ktorýkoľvek kombajn sa rozhodnete, v triedach TRION
a LEXION môžete vybaviť každý stroj pásovým podvozkom
TERRA TRAC - počnúc kombajnom TRION 530 s piatimi
vytriasadlami až po veľký LEXION 8900 s mlátiacim ústrojen
stvom APS SYNFLOW HYBRID.

− Ochrana pôdy vďaka nižšiemu tlaku na pôdu až o
66% než u kolesových strojov
− Vyšší výkon v žatve vďaka dlhému pracovnému
nasadeniu a dobrej trakcii
− Precízne vedenie žacieho adaptéra a stabilná stopa
vďaka pokojným jazdným vlastnostiam
− Vysoká stabilita bočného svahu vďaka veľkej
kontaktnej ploche

− Rýchle presúvanie sa s rýchlosťou až 40 km/h a prepravná
šírka v súlade so zákonom o prevádzke vozidiel
− Vyšší jazdný komfort vďaka patentovanej kinematike a
inteligentnej koncepcii odpruženia podvozku

Kolesá a oporné kladky sú odpružené jednotlivo. To umožňuje
pojazdnú rýchlosť až 40 km/h a značne lepšiu stabilitu pri
zatáčaní. Pásový podvozok je napínaný pomocou prídavného
hydraulického valca automaticky. Napínanie je neustále
kontrolované elektronicky. Pri poklese tlaku CEBIS upozorní
vodiča.
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Ovládače CEMOS sú
neprekonateľné.

Pozrite sa, ako CEMOS
uľahčuje prácu.

Vyberte si asistenčné systémy pre vodičov, z ktorých v kombajne TRION alebo LEXION
najviac profitujete. Základná alebo plná verzia, Váš systém CEMOS AUTOMATIC konfiguruje
úplne individuálne - podľa toho, ktoré funkcie majú zmysel na Vašom poli, a ktoré optimali
zujú Vašu prácu.

− CEMOS DIALÓG Vás vedie otázkami
k optimálnemu nastaveniu stroja.
− AUTO CROP FLOW chráni celý systém
pred preťažením.
− AUTO SLOPE reguluje nastavenie
ventilátora v závislosti od sklonu.
− CRUISE PILOT aktívne reguluje rýchlosť
zberu.
− AUTO CLEANING zlepšuje čistenie.
− AUTO SEPARATION reguluje otáčky
rotora a polohu klapiek rotorov.
− AUTO THRESHING nastavuje vzdiale
nosť mlátiaceho koša a otáčky mlátia
ceho bubna.
− 4D čistenie reguluje polohu klapiek
rotorov v závislosti od sklonu.

1
6
8

7

3

2
4
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Funkcie CEMOS AUTOMATIC
1
2
3
4

Zostavte si vlastné riešenie CEMOS.
CEMOS AUTOMATIC je samoučiaci sa inteligentný asis
tenčný systém pre vodičov kombajnov TRION a LEXION.
Jeho automatické funkcie vás podporia počas celej pre
vádzky. Optimalizuje Váš kombajn priamo počas práce na
základe parametrov poľnohospodársko - ekonomických
cieľov, ako sú kvalita zrna, kvalita mlátenia, čistota, kvalita
slamy a výkon.

5

Preto nepotrebujete ďalší terminál. Cez CEBIS máte priamy
prístup ku všetkým systémom. CEMOS DIALOG a CEMOS
AUTOMATIC ovládate pohodlne cez dotykovú obrazovku.
Za pomoci posuvného regulátora zadávate automatickým
funkciám systému požadovanú stratégiu.

CEMOS DIALOG
AUTO CROP FLOW
AUTO SLOPE
CRUISE PILOT

5
6
7
8

AUTO CLEANING
AUTO SEPARATION
AUTO THRESHING
Čistiace ústrojenstvo 4D

Štartovací balíček CEMOS.

Autonómne mlátiace ústrojenstvo.

CRUISE PILOT a AUTO SLOPE sú hospodárnym vstupom
do Vašej automatizácie. Váš kombajn nezíska tak iba inteli
gentnú reguláciu pre jazdu vpred. Automaticky sa prispôso
bujú otáčky ventilátora, aby čistenie zrna fungovalo v kopco
vitom teréne bez strát.

CEMOS AUTO THRESHING zlepšuje výkon mlátiaceho
ústrojenstva a primárnej separácie. Plne automaticky
reguluje vzdialenosť mlátiaceho koša a otáčky mlátiaceho
bubna. Porovnanie všetkých možných nastavení pre opti
malizáciu výkonu prebieha na pozadí. Potrebné údaje sú
dodávané mnohými senzormi na stroji.
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Prepojené stroje.

Prepojte si cez sieť všetky Vaše stroje.
Optimalizujte ich prevádzku.

Prehľad o celom strojovom parku
na jednom mieste.

connected-machines.claas.com

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, spraco
vávať 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 tak riadiť a monitorovať celý svoj strojový
park na portáli CLAAS TELEMATICS.
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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 roz
hodnutí, 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 auto
maticky a nezávisle od vodiča a generuje optimalizovanú
mapu výnosov - 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 automa
tickej 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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TUCANO 320.
Prirodzený talent.
Či už je to náročný terén alebo prudký dážď - príroda vždy predstavuje nové výzvy.
So svojou mlátiacou technológiou a systémom DYNAMIC POWER je TUCANO
vybavené pre všetky operácie. Jeho prevádzkový koncept zvyšuje inteligenciu a
pohodlie. Viac možností nastavenia zvyšuje výkon.
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TUCANO 320.

Pre všetky druhy plodín.

Inteligencia v kabíne.

Dynamický výkon.

Bežný mlátiaci systém CLAAS všestranného kombajnu
TUCANO 320 sa skladá z mlátiaceho bubna a odmetacieho
bubna. Vzdialenosť mlátiaceho koša môžete pohodlne
nastaviť v počítači CEBIS. Hydraulická poistka proti preťa
ženiu chráni mlátiace ústrojenstvo pred poškodením
cudzími telesami a pred upchatím.

Od veľkej fazule po semená ďateliny: kôš MULTICROP pod
mlátiacim bubnom sa prispôsobí. Jednotlivé segmenty koša
je možné ľahko meniť, aby ste mohli kôš rýchlo prispôsobiť
širokej škále druhov plodín, odrôd a stupňov zrelosti. Výstup
mlátiaceho koša je možné nastaviť v dvoch polohách otoče
ním ventilu vedľa dverí kabíny.

Vďaka počítaču CEBIS s dotykovou obrazovkou majú Vaši
vodiči ľahký prístup ku všetkým funkciám stroja. Najdôležitej
šie z nich je možné nastaviť priamo pomocou spínačov na
lakťovej opierke. TUCANO pracuje intuitívne a je možné ho
ovládať bez predchádzajúcich vedomostí. To znamená, že aj
noví vodiči sú schopní zakrátko stroj bezpečne obsluhovať
a jazdiť s ním na hranici výkonu.

TUCANO 320 je sériovo vybavené systémom DYNAMIC
POWER. Inteligentná riadiaca jednotka motora v závislosti
od otáčok nastavuje požadovaný krútiaci moment. Tým sa
šetrí palivo pri čiastočnom zaťažení stroja (ukladanie slamy
do riadkov) až o 10%. Počas vyprázdňovania zásobníka
zrna sa zvyšuje výkon na maximum.
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NOVINKA

VARIO.

Vyberte si vyhovujúci zberový adaptér.

Väčší výkon v akcii.

combine-front-attachments.claas.com

CLAAS Vám ponúka pre akúkoľvek plodinu vyhovujúci zberový adaptér.
Nové žacie ústrojenstvo VARIO presvedčí svojou silou a vynikajúcim plošným
výkonom. Váš kombajn automaticky rozpozná zberový adaptér. Inteligentné
asistenčné systémy pre vodiča zvyšujú produktivitu Vašej prevádzky.

VARIO
Pracovný záber
Výbava do repky
Ovládací systém žacieho ústrojenstva

m

1380
13,80
○
○

1230
12,30
○
○

1080
10,80
○
○

○		Voliteľne
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VARIO s variabilným žacím ústrojenstvom.

Rýchle prestavenie na zber repky.

Presné nastavenia pre najlepšie výsledky.

Automatická regulácia sily prihŕňača.

Všetky modely výrobného radu VARIO sa vyznačujú bezprob
lémovým tokom materiálu, čistým zberom a vysokou pev
nosťou. Plynulý celkový rozsah posunu 70 cm umožňuje
prispôsobenie sa všetkým podmienkam a druhom plodín
početnými automatickými funkciami, ktoré Vás podporujú
počas procesu zberu. Napr. režimy parkovanie a preprava
sú aktivované automaticky.

Integrovaný stôl na repku a pripojenie repkového deliča bez
použitia náradia zaisťujú prestavenie na zber repky, ktoré
zaberie niekoľko minút. Mechanické deliace kosy pre zber
repky sú o 33% ľahšie a ponúkajú o 50% väčšiu reznú silu.
S pripojenými kosami na zber repky máte k dispozícii celý
rozsah nastavenia. Žacie ústrojenstvo zostáva pre prepravu
kompaktné.

Nerušený tok zberaného materiálu začína už v žacom
ústrojenstve. Obzvlášť veľký vplyv má aj správne nastavenie
výšky šnekového dopravníka.
− Hydraulické prestavenie šnekového dopravníka
− Ovládanie cez CEBIS
− Prispôsobenie plodine a podmienkam porastu

Vďaka hydraulickému pohonu prihŕňača sa ťažná sila prihŕ
ňača automaticky prispôsobí zložitým podmienkam zberu ako napr. poľahnutému porastu. Automatické vedenie výšky
sa orientuje podľa nastavených hodnôt tlaku a citlivosti a
udržuje vždy rovnomerný tok materiálu.
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CEMIS 700 pre
ROLLANT 540 a
QUADRANT.
Nová technológia pre ešte
väčšie pohodlie.
Stručný prehľad výhod:
− Nový ovládací terminál ISOBUS s pohodlným užívateľ
ským ovládaním
− 7" dotyková obrazovka s vysokým rozlíšením
− Disponuje dvoma vstupmi pre kameru a spĺňa normu AEF
− Kompatibilný so všetkými lismi CLAAS a strojmi na zber
krmovín
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Ovládanie dotykovými funkciami.

Ergonomický riadiaci terminál.

Počítadlo zákaziek pre 20 zákazníkov.

Dva vstupy pre kameru.

Jednoduchým stlačením na 7 "dotykovej obrazovke CEMIS
700 vyberiete priamo požadovanú funkciu. Tak môžete
rýchlo a pohodlne napr. aktivovať nôž alebo otvoriť a zatvoriť
spustiteľné dno.

− Jednoduché operácie uľahčujú prácu v teréne
− Okrem dotykových funkcií je ovládateľný aj prostredníc
tvom otočného ovládacieho spínača a tlačidiel
− Osvedčená štruktúra ovládania a symboly CLAAS
uľahčujú používanie

Sprostredkuje dôležité hodnoty, pomocou ktorých zvyšujete
transparentnosť pre zákazníka:
− Celkový počet balíkov
− Počet balíkov za deň
− Celkový počet rezaných balíkov
− Čas nasadenia u zákazníka

− Možnosť pripojenia dvoch kamier
− Väčší pracovný komfort a lepšie ovládanie stroja
− Menej obrazoviek v kabíne traktora
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NOVINKA

QUADRANT EVOLUTION.
Najrýchlejší lis na trhu.
Štyri faktory pre Váš úspech.
Vieme presne, aká dôležitá je spolupráca všetkých faktorov pre Váš zberový reťazec. To je dôvod,
prečo spájame naše technické know-how v jednom z najväčších a najmodernejších vývojových
centier pre lisy na svete. Odtiaľ pochádza náš najnovší vývoj: QUADRANT EVOLUTION. Tento
výkonný lis na hranaté balíky stanovuje nové meradlá, čo sa týka spoľahlivosti, výkonu, komfortu
a ovládania - všetko, čo Vám pomôže pracovať produktívnejšie.
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Spoľahlivosť.

Výkon.

Komfort.

Viazanie.

Zberač HD s piatimi radmi hrotov a dvoma vodiacimi dráhami,
trvalé mazanie reťaze, hlavný pohon bez reťaze a piestne
valčeky odolné proti opotrebeniu (voliteľné) zvyšujú prevádz
kovú spoľahlivosť a znižujú Vaše náklady na údržbu. Spojka
rotora a podávača spolupracujú navzájom. Stroj je vždy 100%
synchronizovaný. To udržuje nízku mieru zlyhania.

S 56 zdvihmi piestu za minútu je QUADRANT EVOLUTION
najrýchlejší lis na svete. Nový POWER FEEDING SYSTEM
(PFS) pracuje s otáčkami vyššími o 10%. Rýchlosti zberacieho
ústrojenstva, PFS a rotora sú vzájomne zladené. Vaše výhody:
rovnomerne zlisované, tvrdé, hranaté balíky za všetkých
podmienok.

Zostaňte pokojne sedieť! Všetky funkcie lisu QUADRANT
máte vďaka CEMIS 700 alebo ovládaniu ISOBUS na dosah.
Aj vypúšťaciu rampu a vyhadzovač balíkov ovládate pohodlne
zo sedadla vodiča. A s PROFICAM máte neustále balíky
v lisovacom kanáli na dohľad. Telematics ON IMPLEMENT
prenáša dôležité dáta ako je čas, množstvo a hmotnosť
priamo do Cloudu.

Uzlovač CLAAS patentovaný pred 100 rokmi má o 10%
vyššiu pevnosť než akýkoľvek štandardný dvojitý viazač.
Šetríte až 0,5 m povrazu na balík. Vďaka novému výklopnému
vedeniu povrazu je prvé navliekanie ešte pohodlnejšie.
Brzda špagátu je rýchlo nastaviteľná a možno ju prispôsobiť
bez použitia náradia.
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NOVINKA

QUADRANT EVOLUTION.
Pickup pochádza z rezačiek
JAGUAR.
CLAAS je lídrom v lisoch na hranaté balíky už viac ako tri desaťročia.
Nikdy sme sa nespoliehali na naše úspechy, ale neustále posúvali vývoj vpred.
U lisu QUADRANT EVOLUTION to je obzvlášť viditeľné. Konštrukcia a pod
statné komponenty nového zberacieho ústrojenstva HD pochádzajú z rezačky
JAGUAR. Aj dvojvalcový usmerňovač a o 10% rýchlejší POWER FEEDING
SYSTEM (PFS) vychádzajú z osvedčeného toku materiálu rezačky JAGUAR.
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Päť cípy hviezdicový rotor.

Dve vodiace dráhy.

O 10% väčší výkon PFS.

Minimálne nároky na údržbu.

Vďaka piatim radom prstov je zber obzvlášť dôkladný.
Hroty sa otáčajú pomalšie, bežia plynulejšie a lepšie
tak naberajú hmotu aj na nerovnom teréne. Komponenty
odolné proti opotrebeniu už v rezačkách JAGUAR preu
kázali svoju extrémnu trvácnosť a životnosť.

Riadené prsty sa pohybujú po dvoch zakrivených dráhach.
Vďaka tomu bez straty zachytia nepravidelné riadky a hmotu
priblížia k rotoru. To má pre Vás niekoľko výhod: Je možná
vysoká priechodnosť. Podávací bubon zostáva vždy čistý.
Profitujete z mimoriadne hladkého chodu a menšieho
opotrebenia.

Kontinuálny valec systému POWER FEEDING SYSTEM (PFS)
privádza hmotu na celú šírku lisovacieho kanála. Novo vyvi
nuté lopatky priečneho podávacieho šneku dopravujú hmotu
hlboko do rotora. S piatimi radmi prstov sa zvýšila rýchlosť
PFS o 10%. To zvyšuje výkon podávania.

Všetky základné komponenty boli prispôsobené zvýšenému
výkonu lisu QUADRANT. Podvozok bol vystužený a hnací
hriadeľ zväčšený. Reťaze sú napínané a mazané úplne auto
maticky. A profitujete z vyššej priechodnosti, dlhšej životnosti
a - vďaka dobrej dostupnosti - z rýchlejšej údržby.
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NOVINKA

QUADRANT EVOLUTION.
Počítajte s väčšou priechodnosťou.
Nový QUADRANT EVOLUTION je navrhnutý pre veľmi vysoké rýchlosti za hodinu. Tok plodín
bol homogenizovaný a zrýchlený, aby ste mohli na poli pracovať rýchlejšie a rovnomernejšie.
Začína sa to Pickupom, ktorý s ľahkosťou prehltne aj veľké a nerovnomerné riadky. A končí to
dokonale stlačenými balíkmi, ktoré sú na okrajoch obzvlášť pevne zhutnené, aby boli stabilné
pri preprave a skladovaní.
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NOVINKA: piestové valčeky HD

Automatická regulácia lisovacieho tlaku APC.

Pohodlná vypúšťacia rampa.

QUADRO PAC šetriaci čas.

Ak lisujete viac ako 10 000 balíkov ročne, vsaďte na nové
HD piestne kladky navrhnuté pre vysoké zaťaženie. Piesty
bežia na dvojradových, automaticky mazaných guľôčkových
ložiskách, ktoré vydržia päťkrát dlhšie a nie je potrebné ich
vymieňať.

S APC jazdíte vždy na maximálny zvolený výkon. Systém
reguluje lisovací tlak automaticky. Týmto spôsobom aj
neskúsení vodiči neustále vyrábajú balíky rovnomernej hustoty
a rovnakej hmotnosti bez ohľadu na povahu lisovaného
materiálu. Nová konštrukcia kanála udržuje balík dlhšie a
formuje ho rovnomerne.

Vypúšťaciu rampu môžete pohodlne otvárať a zatvárať z
kabíny (voliteľné). To Vám ušetrí veľa času v teréne. Ovláda
sa cez CEMIS. Vďaka zadnej kamere máte vždy v zornom
poli celú plochu za lisom. Zvyškové balíky na konci zberu je
možné manuálne vyhodiť.

S QUADRO PAC môžete svoje čerstvo zlisované balíky odlo
žiť na pole po 3 alebo 4 baleniach. Stohovanie balíkov Vám
ušetrí až 75% času a peňazí. Pôda sa šetrí, pretože prepravné
vozidlá potrebujú menej prejazdov. Keď náhle začne pršať,
horný balík chráni ostatné pred zmoknutím.
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20 rokov kombinácie lisov a baličky
ROLLANT UNIWRAP

Žiadny neovíja rýchlejšie.
4 generácie lisu ROLLANT UNIWRAP.
Pozorne počúvať zákazníkov, uskutočňovať ich priania a
vylepšovať lis do posledného detailu. Výsledok je pôsobivý:
− Kompaktný koncept jednej nápravy pre dobrú manévro
vateľnosť
− Veľkoobjemové 26,5 " pneumatiky na ochranu terénu
− Rezací kanál PRO - integrovaná ochrana proti upchatiu
− Nová HD koncepcia lisovacích valcov pre dlhú životnosť
− Vysokovýkonný navíjač: 6 vrstiev fólie len za 23 sekúnd
− Balenie do fólie (voliteľne) pre vysokú kvalitu krmiva

− Hydraulicky sklopná skrinka na fóliu pre jednoduchú
výmenu fólie
− Zásoba 14 roliek fólie pre dlhé pracovné dni
− 25 nožov s hydraulickým skupinovým ovládaním
− Až 10 600 rezov za minútu
− Tlak MPS nastaviteľný z kabíny

Kompetencie.
UNIWRAP 400 znamená UNIWRAP štvrtej generácie. CLAAS je už roky
lídrom na trhu oceľových valcových lisov s pevnou komorou a neustále ich
vyvíja, aby zabezpečila úplnú spokojnosť zákazníkov.

Vyššia hustota vďaka MPS.
Bez ohľadu na to, či ide o mokrú alebo suchú siláž, trávu alebo kukuricu:
s MAXIMÁLNYM TLAKOVÝM SYSTÉMOM (MPS), lisy ROLLANT UNIWRAP
s veľmi vysokou hustotou aj pri vysokých jazdných rýchlostiach. To zvyšuje
výkon za hodinu pri trvale vysokej kvalite krmiva.

30 rokov ROTO CUT.
Prvý rezací rotor ROTO CUT bol integrovaný v roku 1991 do lisu
ROLLANT 255 UNIWRAP. Jedinečné pre CLAAS: štvorradový prstový
rotor umožňuje viac rezov za minútu a zvyšuje tak kvalitu rezanky.
V kombinácii s dnom rezacieho kanálu PRO kombinuje vynikajúce rezné
vlastnosti s vysokou výkonnosťou.
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VARIANT.
Osvedčený výkon, vysoká hustota
a veľké pohodlie.
S lisom VARIANT 485 RC ste už zlisovali 6 000 balíkov. Odporučili by ste tento lis svojim priateľom?
Anton Pistracher z Eisengraberamt, Dolné Rakúsko: "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. ““

Anton Pistracher, poľnohospodár a
Franz Hebenstreit, zástupca výrobného
závodu CLAAS

Náklady na balík v EUR / balík
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.

Začiatok lisovania balíkov vždy úspešný.

PRO - inteligentné dno rezacieho kanála.

Podľa francúzskeho odborného časopisu “Entraid”
(entraid.com) má lis VARIANT najlepší pomer výkonu a
nákladov na údržbu na trhu. Náklady na balík patria
medzi najnižšie na trhu s lismi na okrúhle balíky.

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 garantuje začiatok
lisovania balíkov pri akýchkoľvek podmienkach. Rýchle sa
otáčajúci rotor zasahuje priamo do balíkov a zaisťuje jeho
nútený štart, čo znamená mimoriadne pevné jadro.

VARIANT, ktorý bol vybavený hydropneumatickým dnom
rezacieho kanála, neobsahuje iba odstraňovač upchatia,
ale aj ochranu proti upchávaniu. Vyťaženie je permanentne
zobrazované. Môžete si zvoliť optimálnu rýchlosť a zabrániť
prípadnému upchatiu.
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Pripravte sa na novú sezónu
s akciovými ponukami.
Hybridné obilné kombajny LEXION.

Vytriasadlové obilné kombajny LEXION.

CRUISE PILOT 3.500 €
CEMOS AUTO CLEANING / AUTO SEPARATION 17.140 €
− Grainmeter
− Quantimeter
− CRUISE PILOT
− CEMOS AUTO CLEANING
− CEMOS AUTO SEPARATION
− CEMOS dialóg v CEBIS

CRUISE PILOT 3.500 €
CEMOS AUTO CLEANING 16.035 €
− Grainmeter
− Quantimeter
− CRUISE PILOT
− CEMOS AUTO CLEANING
− CEMOS dialóg v CEBIS

CEMOS AUTO COMPLET 27.025 €
− Grainmeter
− Quantimeter
− CRUISE PILOT
− CEMOS AUTO CLEANING
− CEMOS AUTO SEPARATION
− CEMOS AUTO TRESHING
− GRAIN QUALITY CAMERA
− CEMOS dialóg v CEBIS
− Auto CROP FLOW
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CEMOS AUTO COMPLET 25.920 €
− Grainmeter
− Quantimeter
− CRUISE PILOT
− CEMOS AUTO CLEANING
− CEMOS AUTO TRESHING
− GRAIN QUALITY CAMERA
− CEMOS dialóg v CEBIS
− Auto CROP FLOW

Zberacie rezačky JAGUAR 900.

Zberacie rezačky JAGUAR 800.

Paket Premium Line professional 1.990 €
Paket Assistance 1.990 €
− Komfortná kabína s automatickou klimatizáciou
− Stierače bočných okien
− Slnečné rolety
− Rádio
− Spätná zrkadlá el. nastaviteľné, vyhrievané
− Pracovné osvetlenie LED
− Stop Rock-detektor kameňov
− Nastavenie medzery rozdružovacích valcov

Pohon 4x4 za zvýhodnenú cenu
Paket Komfort 4.990 €
− AutoFill-automatické plnenie odvozových prostriedkov
− AutoPilot-automatické riadenie stroja
Lisy ROLLANT 520 RC, RF a VARIANT 460 RC.
Za zvýhodnenú cenu
− Na všetky lisy na okrúhle balíky CLAAS záruka 2 roky
Traktory AXION 900 so systémom CEMOS so zľavou
3.975 €
Traktor ARION 420 so zľavou až 4.000 €
Akcia platí do 31.12.2021
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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

1

Nitra

Šala
Dunajská Streda

Banská Bystrica

Levice
Nové Zámky

Brezno

Revúca

2
Zvolen

Prešov

Levoča
Spišská Nová Ves

Vranov
nad
Topľou

Humenné

Rožňava

3

Snina

Sobrance
Košice

Michalovce
Trebišov

4

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.
zástupca výrobcov CLAAS a
VÄDERSTAD pre SR
Hlavná 504, 946 54 Bajč
T: +421 917 300 132
E: info@agrall.sk
www.agrall.sk

1 AGRALL - stredisko Sereď
Priemyselná ul. 1896/11
926 01 Sereď
T: +421 918 970 001
E: sklad.sered@agrall.sk

3 AGRALL - stredisko Rožňava
Šafárikova 112/448
048 01 Rožňava
T: +421 58/73 31 070
E: roznava@agrall.sk

2 AGRALL - stredisko
Zvolenská Slatina
962 01 Zvolenská Slatina 520/448
T: +421 45/537 00 09
E: sklad.zvolen@agrall.sk

4 AGROTIM spol. s r.o.
Komárovská 138
076 16 Zemplínska Nová Ves
	- Zemplínsky Klečenov
T: 056/6798620
E: agrotim@agrotim.sk

