no

49 500 EUR*

Traktors CLAAS ARION 440 STANDARD
Dzinēja nominālā jauda BEZ papildjaudas - 115 zs
Dzinēja maksimālā jauda BEZ papildjaudas - 120 zs
Homologācijas/reģistrējamā jauda - 116 zs
Transmisija - QUADRISHIFT 16/16
4 Powershift pārnesumi slēdzami zem slodzes
Elektrohidrauliskais reverss + sajūgs
Hidraulikas sūkņa ražība - 60 l/min
Abpusējās darbības hidroizvadi - 3 mehāniski
PTO 540/540E apgr./min.
PTO Start/Stop kontrole no aizmugurējiem dubļusargiem
Uzkares kategorija - 3
Sānu roku stabilizatori - automātiski
Uzkares celtspēja - 5 750 kg
Uzkares vadība no aizmugurējiem dubļusargiem
Piekabes sakabe - mehānisks liftāķis, pitonāķis un vilcējstienis
Priekšējās riepas - 340/85 R28
Aizmugurējās riepas - 420/85 R38
Priekšējie dubļusargi

Traktora svars, bez atsvariem (min) - 5 000 kg
Riteņu bāze - 2,525 m
Gaisa kondicionieris
Vadības displejs - degvielas patēriņa monitors
Multifunkcionāls rokas balsts (vadības konsole)
Darba gaismas
Regulējama stūres kolonna
Agregātu/navigācijas terminālu turētājs labajā pusē
Aizmugurējā loga tīrītājs
Antena un skaļruņi
Radio - MP3 - USB - Bluetooth
Mācekļa sēdeklis ar drošības jostu

*Cena norādīta bez PVN. Cena spēkā līdz 31.01.2018.
Tehnika var atšķirties no attēlos redzamās, kā arī attēlos var būt detaļas vai aksesuāri, kuri neietilpst standarta komplektācijā un ir iegādājami atsevišķi.

no

69 900 EUR*

Traktors CLAAS ARION 630 CIS
Dzinēja nominālā jauda BEZ papildjaudas - 155 zs
Dzinēja maksimālā jauda BEZ papildjaudas - 165 zs
Homologācijas/reģistrējamā jauda - 156 zs
Griezes moments - 703 Nm
Automātiskā transmisija - HEXASHIFT 24/24
6 Powershift pārnesumi slēdzami zem slodzes
DRIVESTICK transmisijas vadības svira
Elektrohidrauliskais reverss + sajūgs
Hidraulikas sūkņa ražība - LS 110 l/min
Abpusējās darbības hidroizvadi - 3 mehāniski
Aizmugurējie hidroizvadi ar dekompresijas funkciju
LS hidraulikas izvads aizmugurē
Brīvā atplūde
PTO 540/1000 apgr./min.
PTO Start/Stop kontrole no aizmugurējiem dubļusargiem
Automātiskā PTO
Uzkares kategorija - 3
Sānu roku stabilizatori - automātiski
Uzkares celtspēja - 6 900 vai 8 000 kg*
Uzkares vadība no aizmugurējiem dubļusargiem
Piekabes sakabe - mehānisks liftāķis, pitonāķis un vilcējstienis

Priekšējās riepas - 420/85 R28
Aizmugurējās riepas - 520/85 R38
Kustīgi priekšējie dubļusargi
Traktora svars bez atsvariem (min) 6 740 - 7 600 kg
Riteņu bāze - 2,82 m
Gaisa kondicionieris
4 punktu mehāniska kabīnes amortizācija
Kabīnes aprīkojums CIS
Vadības displejs - degvielas patēriņa monitors
Multifunkcionāls rokas balsts (vadības konsole)
Darba gaismas
Regulējama stūres kolonna
Agregātu/navigācijas terminālu turētājs labajā pusē
Aizmugurējā loga tīrītājs
Antena un skaļruņi
Radio - MP3 - USB - Bluetooth
Mācekļa sēdeklis ar drošības jostu
Dzesēšanas nodalījums zem mācekļa sēdekļa
*papildaprīkojums

*Cena norādīta bez PVN. Cena spēkā līdz 31.01.2018.
Tehnika var atšķirties no attēlos redzamās, kā arī attēlos var būt detaļas vai aksesuāri, kuri neietilpst standarta komplektācijā un ir iegādājami atsevišķi.

no

79 900 EUR*

Traktors CLAAS AXION 800 CIS
Dzinēja nominālā jauda BEZ papildjaudas - 194 zs
Dzinēja maksimālā jauda BEZ papildjaudas - 205 zs
Homologācijas/reģistrējamā jauda - 193 zs
Griezes moments - 896 Nm
Automātiskā transmisija - HEXASHIFT 24/24
6 Powershift pārnesumi slēdzami zem slodzes
DRIVESTICK transmisijas vadības svira
Elektrohidrauliskais reverss + sajūgs
Hidraulikas sūkņa ražība - 110 l/min
Abpusējās darbības hidroizvadi - 4 mehāniski
Aizmugurējie hidroizvadi ar dekompresijas funkciju
LS hidraulikas izvads aizmugurē
Brīvā atplūde
PTO 540/1000 apgr./min.
PTO Start/Stop kontrole no aizmugurējiem dubļusargiem
Automātiskā PTO
Uzkares kategorija - 3
Sānu roku stabilizatori - automātiski
Uzkares celtspēja - 9 500 kg

Uzkares vadība no aizmugurējiem dubļusargiem
Piekabes sakabe - mehānisks liftāķis, pitonāķis un vilcējstienis
Priekšējās riepas - 540/65 R30
Aizmugurējās riepas - 650/65 R42
Kustīgi priekšējie dubļusargi
Traktora svars bez atsvariem (min) 8 300 kg
Riteņu bāze - 2,98 m
Gaisa kondicionieris
4 punktu mehāniska kabīnes amortizācija
Kabīnes aprīkojums CIS
Vadības displejs - degvielas patēriņa monitors
Multifunkcionāls rokas balsts (vadības konsole)
Darba gaismas
Regulējama stūres kolonna
Agregātu/navigācijas terminālu turētājs labajā pusē
Aizmugurējā loga tīrītājs
Antena un skaļruņi
Radio - MP3 - USB - Bluetooth
Mācekļa sēdeklis ar drošības jostu
Dzesēšanas nodalījums zem mācekļa sēdekļa

*Cena norādīta bez PVN. Cena spēkā līdz 31.01.2018.
Tehnika var atšķirties no attēlos redzamās, kā arī attēlos var būt detaļas vai aksesuāri, kuri neietilpst standarta komplektācijā un ir iegādājami atsevišķi.

no

86 900 EUR*

Traktors CLAAS AXION 830 CIS
Dzinēja nominālā jauda BEZ papildjaudas - 225 zs
Dzinēja maksimālā jauda BEZ papildjaudas - 235 zs
Homologācijas/reģistrējamā jauda - 228 zs
Griezes moments - 1016 Nm
Automātiskā transmisija - HEXASHIFT 24/24
6 Powershift pārnesumi slēdzami zem slodzes
DRIVESTICK transmisijas vadības svira
Elektrohidrauliskais reverss + sajūgs
Hidraulikas sūkņa ražība - LS 110 l/min
Abpusējās darbības hidroizvadi - 4 mehāniski
Aizmugurējie hidroizvadi ar dekompresijas funkciju
LS hidraulikas izvads aizmugurē
Brīvā atplūde
PTO 540/1000 apgr./min.
PTO Start/Stop kontrole no aizmugurējiem dubļusargiem
Automātiskā PTO
Uzkares kategorija - 3
Sānu roku stabilizatori - automātiski
Uzkares celtspēja - 9 700 kg
Uzkares vadība no aizmugurējiem dubļusargiem
Piekabes sakabe - mehānisks liftāķis, pitonāķis un vilcējstienis

Priekšējās riepas - 540/65 R30
Aizmugurējās riepas - 650/65 R42
Kustīgi priekšējie dubļusargi
Traktora svars bez atsvariem (min) 8 400 kg
Riteņu bāze - 2,98 m
Gaisa kondicionieris
4 punktu mehāniska kabīnes amortizācija
Kabīnes aprīkojums CIS
Vadības displejs - degvielas patēriņa monitors
Multifunkcionāls rokas balsts (vadības konsole)
Darba gaismas
Regulējama stūres kolonna
Agregātu/navigācijas terminālu turētājs labajā pusē
Aizmugurējā loga tīrītājs
Antena un skaļruņi
Radio - MP3 - USB - Bluetooth
Mācekļa sēdeklis ar drošības jostu
Dzesēšanas nodalījums zem mācekļa sēdekļa

*Cena norādīta bez PVN. Cena spēkā līdz 31.01.2018.
Tehnika var atšķirties no attēlos redzamās, kā arī attēlos var būt detaļas vai aksesuāri, kuri neietilpst standarta komplektācijā un ir iegādājami atsevišķi.

no

133 900 EUR*

Traktors CLAAS AXION 920 CIS+
Dzinēja nominālā jauda BEZ papildjaudas - 320 zs
Dzinēja maksimālā jauda BEZ papildjaudas - 325 zs
Homologācijas/reģistrējamā jauda - 316 zs
Griezes moments - 1600 Nm
Transmisija CMATIC - CVT (Vario)
DRIVESTICK transmisijas vadības svira				
Elektrohidrauliskais reverss + sajūgs
Hidraulikas sūkņa ražība - LS 150 l/min
Abpusējās darbības hidroizvadi - 4 elektrohidrauliski
Aizmugurējie hidroizvadi ar dekompresijas funkciju
LS hidraulikas izvads aizmugurē
Brīvā atplūde
PTO 1000 apgr./min.
PTO Start/Stop kontrole no aizmugurējiem dubļusargiem
Automātiskā PTO
Uzkares kategorija - 3.
Sānu roku stabilizatori - automātiski
Uzkares celtspēja - 11 250 kg
Uzkares vadība no aizmugurējiem dubļusargiem

Piekabes sakabe - mehānisks liftāķis un vilcējstienis
Priekšējās riepas - 520/70 R34
Aizmugurējās riepas - 650/85 R38
Kustīgi priekšējie dubļusargi
Traktora svars bez atsvariem (min) 12 500-13 500 kg
Riteņu bāze - 3,15 m
Gaisa kondicionieris
4 punktu mehāniska kabīnes amortizācija
Kabīnes aprīkojums CIS+
Vadības displejs - degvielas patēriņa monitors
Multifunkcionāls rokas balsts (vadības konsole)
Darba gaismas
Regulējama stūres kolonna
Agregātu/navigācijas terminālu turētājs labajā pusē
Aizmugurējā loga tīrītājs
Antena un skaļruņi
Radio - MP3 - USB - Bluetooth
Mācekļa sēdeklis ar drošības jostu
Dzesēšanas nodalījums zem mācekļa sēdekļa

*Cena norādīta bez PVN. Cena spēkā līdz 31.01.2018.
Tehnika var atšķirties no attēlos redzamās, kā arī attēlos var būt detaļas vai aksesuāri, kuri neietilpst standarta komplektācijā un ir iegādājami atsevišķi.

