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SpecifikācijasPaliek mierīgs zem spiediena – CLAAS VARIANT.

●  Standarts      ○  Izvēles opcija      –  Nav pieejams

CLAAS pastāvīgi cenšas pielāgot savus izstrādājumus, lai tie atbilstu klientu prasībām. Tādējādi CLAAS patur tiesības veikt atbilstošas izmaiņas un uzlabojumus bez iepriekšēja brīdinājuma. Specifikāci-
jām un ilustrācijām šajā materiālā ir orientējošs raksturs, un tajā var būt informācija par aprīkojumu, kurš netiek iekļauts standarta aprīkojumā. Šis materiāls ir sagatavots izmantošanai visos pasaules 
reģionos. Lai saņemtu precīzu informāciju par aprīkojumu un cenām jūsu reģionā, lūdzu, griezieties pie sava tuvākā CLAAS tirdzniecības partnera. Lai labāk attēlotu darbības principus, dažos attēlos 
iekārta redzama bez aizsargierīcēm. Nekad nenoņemiet šīs aizsargierīces, jo tas var apdraudēt jūsu drošību. Tāpēc, lūdzu, ievērojiet lietotāja rokasgrāmatā dotos norādījumus.

VARIANT 485 RC PRO 465 RC PRO 480 RF/RC 460 RF/RC 470 RF 450 RF

Iesiešana
JAUNA virzītājplāksne ● ● ● ● ● ●
Ietīšana tīklā ar automātisku uzsākšanu ● ● ● ● ● ●
Tīkla vijumu skaits (var izvēlēties) 9 izvēles 9 izvēles 9 izvēles 9 izvēles 9 izvēles 9 izvēles
Divpusēja aptīšana ar auklu ar automātisku tīšanas uzsākšanu ○ ○ ○ ○ ● ●
"CLAAS Covered" ietīšana tīklā ○ ○ ○ ○ ○ ○
"CLAAS Covered XW" ietīšana tīklā ○ ○ ○ ○ ○ ○
Auklas vijumu skaits (var izvēlēties) 10 kārtas 10 kārtas 10 kārtas 10 kārtas 10 kārtas 10 kārtas

Riepas
11.5/80-15.3 10PR – – – – ● ●
15.0/55 R 17 ● ● ● ● ○ ○
19.0/45 R 17 ○ ○ ○ ○ ○ ○
500/50 17 F+ ○ ○ ○ ○ – –
Amortizējoši pacēlāja kopētājriteņi 16/6.50-8 10PR ● ● ● ● ● ●
Pneimatiskās bremzes ○ ○ ○ ○ – –

Gabarīti un masas
Garums ar rituļu rampu m 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68
Platums ar 15.0/55 R 17 riepām m 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49
Platums ar 19.0/45 R 17 riepām m 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66
Platums ar 500/50 17 F+ riepām m 2,67 2,67 2,67 2,67 – –
Augstums m 2,99 –3,03 2,79 –2,83 2,99 –3,03 2,79 –2,83 2,99 –3,03 2,99 –3,03
Svars kg 3730 3530 3650 3400 3310 3170

15.0/55-17 10PR 19.0/45-17 10PR 500/50-17 F+
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6 sekundes –

laiks, kādā VARIANT atver un aizver 
kameru un izkrauj rituli uz lauka.

360° rotors

nodrošina optimālu skābbarības rituļa 
formu un ļauj jebkura veida kultūrā 
labāk uzsākt rituļa veidošanu.

14 naži

smalcinātājrotorā ROTO CUT nodro-
šina augstākās kvalitātes lopbarību, 
un tas padara VARIANT par perfektu 
īsās smalcināšanas presi.

3 m/s

rituļa griešanās ātrums nodrošina, ka 
precīzās ietīšanas mehānisms saga-
tavo blīvus rituļus, kas saglabā savu 
formu.
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Lai nosauktu to par īstu "darba zirgu",  
pietiek ar vienu dienu.

CLAAS pasaule.

Mums patīk tas, ko mēs darām. Jebkurā jomā. Izgatavojot 
katru skrūvi. Katru reizi, novācot ražu. Mēs mīlam savu darbu 
pat tad, ja tas nav viegls. Un visbiežāk tāds tas arī ir – piemē-
ram, strādājot Atlantijas Luāras zālaugu platībās Francijā vai 
Alpu pļavās Bavārijā.

Labi gan, ka esam specializējušies smagu darbu veikšanā, 
jo – lai arī CLAAS VARIANT preses ir dažādas – tās pirmkārt 
un galvenokārt ir īsti darba zirgi. Un šis tituls nav piešķirams 
tikai vienai dienai, tas ir drīzāk piešķirams katrai dienai, un tas 
ir, pateicoties augstai veiktspējai, ilgam kalpošanas laikam, 
vieglai vadībai, kā arī pateicoties intelektiskām idejām, kas ir 
ļāvis, ja ne pilnībā izskaust, tad vismaz lielā mērā atvieglot šo 
smago darbu.

CLAAS pasaule
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Pārskats par modeliVARIANT 485 / 465
Darba zirgs.

VARIANT 480 / 460
Universāla.

VARIANT 470 / 450
Iesācēja modelis.

Kuplā ģimenē katrs var izcelties ar savām 
priekšrocībām.

JAUNUMS: VARIANT COMFORT 

COMFORT opcija VARIANT modeļiem 485, 465, 480 un 460 ievērojami paaugstina vadītāja komforta līmeni. 
Daudzas preses funkcijas ir darbināmas automātiski un vadāmas no traktora. 

 − Automātiska presēšanas kameras atvēršana un aizvēršana
 − Automātisks nažu tīrīšanas cikls
 − Automātiska nažu atslēgšana pirms pēdējām rituļa kārtām, lai veidotos labāka rituļa forma un tiktu samazinātas traktora 
jaudas prasības.

 − Automātiska aizsprostojuma atbrīvošana 

Ar VARIANT COMFORT jūsu rīcībā ir efektivitāte, kas, izmantojot traktora-preses kombināciju*, nāk no viena avota, un tas ir 
CLAAS.

Papildus individuālām specializācijām visiem 400. sērijas VARIANT modeļiem ir vēl dažas priekšrocības:

 − Maksimāli blīva serde un optimāls rituļa svars, pateicoties veidam, kā rotors liek uzsākt rituli
 − Regulējams rituļa diametrs
 − Inovatīvs rituļa serdes veidošanas aprīkojums atbilstoši individuālām prasībām
 − Jauna, patentēta ietīšana; ietīšanai izmanto jaunu virzītājplāksni ar "CLAAS Covered" vai "CLAAS Covered XW"
 − Rituļa izkraušana sešu sekunžu laikā

HD

Salmi

HD

Salmi

HD

Salmi

VARIANT 485/465 480/460 470/450

1 2,10 m pacēlējs □ □ □
2 2,35 m pacēlējs □ □ –
3 Masas piespiešana ar veltņiem □ □ □
4 Masas piespiešana ar dubultveltņiem □ □ □
5 Amortizējoši pacēlēja kopētājriteņi vai nolokāmi pacēlēja kopētājriteņi □ □ □
6 Piedāvā vienīgi CLAAS: aktīvs, jaudīgs rotors ar rituļa piespiedu uzsākšanas funkciju □ □ □
7 ROTO CUT: jauns 360° smalcinātājrotors ar 14 asmeņiem □ □ –
8 ROTO FEED: spirālveida rotors vienmērīgai masas plūsmai □ □ □
9 Heavy Duty koncepcija: pastiprinātas ķēdes un pastiprināts rotors □ – –

10 Nolaižama smalcināšanas pamatne PRO □ □ –
11 Augsts piedziņas griezes moments ar siksnas ātrumu aptuveni 3 m/sek. □ □ □
12 Četras, ekspluatācijā drošas, ļoti izturīgas dzensiksnas □ □ □
13 Ātra un ērta ietīšana □ □ –
14 Apklāti sāni plus tīklā ietīšanas sistēma □ □ □
15 Jauna virzītājplāksne ietīšanai ar auklu un ietīšanai tīklā □ □ □
16 Rituļa blīvuma kontroles sistēma ar aktīvu hidrauliku un divkāršas spriegošanas sviru □ □ □
17 Rituļa izmēru un rituļa serdes diametru var uzraudzīt no kabīnes □ □ □
18 Rituļa piespiešanu un serdes blīvumu iespējams regulēt no kabīnes □ □ □
19 Ātra kameras atvēršana un aizvēršana: rituļa izkraušana 6 sekunžu laikā □ □ –
20 COMMUNICATOR II / OPERATOR / "EASY on board" ISOBUS tehnoloģija / S10 Terminal □ □ □
21 Lieli riteņi 500/50 17 □ □ –
22 Eļļošanas sistēmas kapacitāte 6,3 l □ □ □
23 Automātiska elektriska centrālā eļļošanas sistēma □ □ –
24 COMFORT □ □ –

□  Pieejams      –  Nav pieejams * - var kombinēt tikai ar atsevišķiem CLAAS traktoriem

Skābbarība

Vadības ērtības

Skābbarība

Vadības ērtības

Skābbarība

Vadības ērtības

Priekšrocības: 
 − ROTO CUT: jauns 360° smalcinātājrotors ar 14 nažiem
 − Heavy Duty koncepcija: pastiprinātas ķēdes, speciāla nažu 
aizsardzības ierīce un ļoti izturīgs rotors

 − Perfekti, lai presētu skābbarību
 − Jauna, patentēta ietīšana; ietīšanai izmanto jaunu virzītājplāk-
sni ar "CLAAS Covered" vai "CLAAS Covered XW"

Priekšrocības: 
 − ROTO CUT: jauns 360° smalcinātājrotors ar 14 nažiem
 − ROTO FEED: spirālveida rotors laidenākai masas plūsmai
 − Ērti lietojama mašīna jebkuram lietotājam
 − Ļoti universāla: ideāla skābbarībai, sienam vai salmiem

Priekšrocības: 
 − ROTO FEED: spirālveida rotors laidenākai masas plūsmai
 − Vienkārša, lai darbinātu ar OPERATOR
 − JAUNUMS: ROLLANT 470 ir tikai četras siksnas, un tas 
nozīmē mazākus lopbarības zudumus

 − Piemērota sausam materiālam, piemēram, sienam, salmiem 
un skābsienam 

JAUNUMS
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Protams, ir labi, ja ir liela lūka.  
Kamēr tajā kaut kas notiek.

Tehnoloģija

Mūsu tehnoloģijas.

Mūsu un jūsu prasības ir vienas un tās pašas – jābūt maksi-
mālai jaudai, un tai ir jābūt katru dienu. Kā to vislabāk nodroši-
nāt? Ir jābūt labām idejām un vēlmei to turpināt uzlabot. Ir 
jābūt inovatīvām tehnoloģijām un risinājumiem, kas ne tikai 
nostrādā, bet arī pārliecina. Dienu no dienas.
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Pacēlējs un masas plūsmaMilzīgās apetītes dēļ tā aiz sevis neatstāj neko.

 − Liela savākšanas jauda: kontrolējamā pacēlēja platums ir 2,10 m vai  
2,35 m.

 − (Nolokāmie) amortizējošie pacēlēja kopētājriteņi ļauj pacēlējam palikt slejā
 − Perfekta masas plūsma, pateicoties masas piespiešanai ar dubultveltņiem
 − Teicama pacēlēja redzamība ļauj palielināt darba tempu

Regulējams pacēlējs.

VARIANT bija pirmā rituļu prese ar 2,10 m pacēlēju. Un tas bija 
ar nolūku: šīs milzīgās ieplūdes iespējas un netipiskie eksplua-
tācijas rādītāji joprojām ir iespaidīgi. Pacēlēja darba augstuma 
regulēšana notiek, neizmantojot instrumentus. Būtiska ir arī 
pacēlēja intelektiskā vadības sistēma, kas nodrošina labāku 
masas plūsmu, it īpaši tad, ja jāapstrādā īsi sagriezts mate-
riāls, turklāt tas ievērojami pagarina kalpošanas laiku. 
 VARIANT 485 / 465 un 480 / 460 var tikt aprīkoti pat 2,35 m 
pacēlēju.

Amortizēti pacēlēja kopētājriteņi.

Lai arī kādu platumu jūs izvēlētos, pacēlēja lielie amortizējošie 
kopētājriteņi vienmērīgi atslogo to un saglabā tā kursu. Tas 
nodrošina optimālu reljefa kopēšanu un aizsargā velēnu, pat 
pārvietojoties ar lieliem ātrumiem vai veicot apgriešanos. Visos 
modeļos kopētājriteņu augstuma regulēšanu veic, neizmanto-
jot instrumentus. Jaunais nolocīšanas mehānisms (pieejams 

kā izvēles opcija) ievērojami palielina ērtības, jo pārbraucienos 
amortizējošie kopētājriteņi nav jānoņem.

Izvēles opcija: masas piespiešana ar 
dubultveltņiem.

Masas piespiešana ar dubultveltņiem (izvēles opcija) ir tūksto-
šiem reižu pārbaudīta praksē un ir tikusi pastāvīgi uzlabota. Tā 
perfekti piespiež augu masu, paātrina to un nodrošina aktīvu 
tās padevi rotoram.

Lieliska redzamība braucot ātri.

Darba procesa laikā jūs varat labi pārredzēt pacēlēju un, ja 
nepieciešams, paātrināt darba tempu. Atkarībā no kultūras un 
masas plūsmas, jūs varat likt mašīnai strādāt ar maksimāli 
iespējamo veiktspēju un tādējādi panākt maksimālu ražīgumu.

Īsumā par priekšrocībām.
VARIANT 485 465 480 460 470 450

2,10 m pacēlējs □ □ □ □ □ □
2,35 m pacēlējs □ □ □ □ – –
Masas piespiešana ar dubultveltņiem □ □ □ □ – –
Kustīgi pacēlēja kopētājriteņi □ □ □ □ □ □
Nolokāmi amortizējošie pacēlēja kopētājriteņi □ □ □ □ – –
Regulējams pacēlējs □ □ □ □ □ □

Visa informācija par pacēlēju.

variant-pick-up.claas.com

□  Pieejams      –  Nav pieejams
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variant-activrotor.claas.com

Un atkal – runa ir tikai par rotoru un ROTO FEED.

Rotors padod augu masu presēšanas kamerai, 
un tajā uzreiz tiek uzsākta rituļa veidošana.

Optimāla serdes blīvēšana, lai tālāk veidotos 
ritulis, kas ir ļoti smags un viendabīgs un kuru 
var atbilstoši uzglabāt.

Pateicoties siksnas griešanās ātrumam 2,90– 
3 m/s, VARIANT prese var apstrādāt vairāk, 
nekā to spēj izdarīt citas rituļu preses. Arī rituļa 
iesiešanas laiks ir ievērojami īsāks.

 − Cieta rituļa serde: rotors liek ritulim griezties
 − Serdes blīvēšanu var iestatīt pēc vajadzības, un to izdara, sēžot kabīnē
 − Rotors piepilda presēšanas kameru vienmērīgāk, tāpēc ir iespējams apstrādāt vairāk augu materiāla

Pareiza serdes kompetence: rotors liek uzsākt 
rituli.

Piedāvā vienīgi CLAAS: lai panāktu, ka rituļa veidošanās 
notiktu uzreiz un serde būtu blīva, siksnas un smalcinātājrotors 
griežas pretējos virzienos. Daudzapgriezienu rotors iekļūst tieši 
ritulī, liekot tam uzsākt rotāciju – un tā tas notiek katram ritulim 
un jebkādos apstākļos. Tas arī novērš siksnas izslīdēšanu.

Tā kā jūs varat VARIANT visu laiku darbināt ar pilnu ātrumu, 
priekšrocības ir redzamas ar katru procesa minūti.

Rituļa serdes blīvēšana pēc vajadzības.

Kas attiecas uz lopbarības kvalitāti: jūs varat noteikt rituļa ser-
des blīvēšanas pakāpi un to ērti vadīt no kabīnes. Piemēram, 
maksimāli sablīvēt serdi, apstrādājot salmus, vai veidot mīkstu 
serdi ar sienu. Jūs varat arī izvēlēties kādu no trim rūpnīcas 
iestatījumiem, vai arī izmantot divus brīvi regulējamus paramet-
rus.

Vienmērīga presēšanas kameras uzpilde.

Vēl viena priekšrocība: standarta padeves rotors nodrošina 
vienmērīgu presēšanas kameras uzpildi un ievērojami paātrina 
rituļa veidošanās procesu. Tāpēc jūs varat darbināt VARIANT 
ar neticami lieliem ātrumiem.

Īsumā par priekšrocībām.

Rotors un ROTO FEED

Šeit var atrast visu informāciju par rotoru.

1

2

3
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ROTO CUT un ROTO CUT Heavy Duty

JAUNUMS: 360° zaru izkārtojums.

Rotoros ROTO CUT un ROTO CUT HD ir ticis uzlabots zaru 
izkārtojums. Četru staru rotoru zari tagad ir izvietoti spirālveidā 
360 grādos. Tas ļauj optimāli sadalīt pat īsu materiālu un 
mazus vālus, un līdz ar to veidojas labākas formas rituļi.

Perfekts griezums ar ROTO CUT.

14 naži, lai lopbarības kvalitātei būtu visaugstākā kvalitāte. 
VARIANT ROTO CUT ar tā 6 mm biezuma un četru staru 
dubultzariem smalcina daudz precīzāk un ātrāk, nekā to dara 
citas preses.

 − ROTO CUT 360°, 6 mm zaru zvaigznes 
 − 14 aktīvi DEGUY asmeņi
 − Precīzs, īsi sagriezts barības daudzums lielākai sablīvēšanai 
un vieglākai attīšanai 

 − Ietaupa laiku, maisot barību, savukārt augstākās kvalitātes 
lopbarība palielina piena izslaukumu

 − JAUNUMS: zaru spirālveida izkārtojums (360°)
 − Skrūves tipa rotors īsam smalcinājumam
 − Kombinēta tīrīšanas sistēma dubultajiem zariem un starp 
tiem

 − Individuāli nodrošināti, divkārši rūdīti tērauda asmeņi
 − Hidrauliska nažu ieslēgšana

Izrāda savu izturību: ROTO CUT Heavy Duty.

Grūti? Ķerieties tik klāt! VARIANT 485 un 465 ar Heavy Duty 
piedziņas sistēmas koncepciju ir īpaši piemērotas smagam 
darbam ar skābbarību, un tas ir, pateicoties 8 mm biezajiem 
četru staru dubultajiem zariem, lielākai izturībai, individuālai 
nažu aizsardzībai, kā arī pateicoties stabilākam asmeņu turē-
tajam. Tātad pat ar skābbarību smalcināšanas kvalitāte ir ļoti 
augsta – un to jūs no CLAAS arī sagaidāt.

Kas ROTO CUT HD padara tik efektīvu:
 − ROTO CUT 360°, 8 mm zaru zvaigznes
 − Pastiprināta individuāla naža aizsargierīce
 − Pastiprinātas "Tsubaki" ķēdes (galvenā piedziņa un rotora 
piedziņa)

 − Aprīkojums skābbarībai

 − Labāka rituļa forma, pateicoties 360° smalcinātājrotoram, kuram ir spirālveida zari
 − ROTO CUT ar 6 mm bieziem, četru staru dubultzariem
 − ROTO CUT Heavy Duty koncepcija skābbarībai VARIANT 485 465 480 460 470 450

ROTO CUT (6 mm) – – □ □ – –
ROTO CUT HD (8 mm) □ □ – – – –

□  Pieejams      –  Nav pieejams

Īsumā par priekšrocībām.

Ko mums nozīmē 360 °– 
pastāvīgu griešanos, nespolējot uz vietas.
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Volfgangs Štrūbe, Vācija

"VARIANT jauda un blīvums ir vienkārši izcils. Tas bija  
iemesls, kāpēc es nevilcinājos, kad man piedāvāja  
VARIANT 485 kā 2016. gada priekšsērijas modeli."

Hidrauliski nolaižama smalcināšanas pamatne PRO un savlaicīgas brīdināšanas sistēmaNolaižamas ir ne tikai sacīkšu mašīnas.

 − Hidrauliski nolaižama pamatne PRO pastāvīgai masas plūsmai un augstai 
smalcināšanas kvalitātei

 − Savlaicīgas brīdināšanas sistēma par gaidāmajiem aizsprostojumiem
 − Aizsprostojumus var likvidēt, neizkāpjot no kabīnes

Atrodot pareizo līmeni:  
hidrauliska nolaišanas pamatne PRO.

Presēšana ir grūts darbs, turklāt tā jāveic gana raiti. Ikdienas 
darbības rādītājiem ir jābūt augstiem, tāpēc ir nepieciešamas 
intelektiskas sistēmas, kas optimāli palīdz vadītājam viņa 
darbā. Piemērs tam ir hidrauliski nolaižama smalcināšanas 
pamatne, kas aktīvi pielāgojas augu masas plūsmai. Automā-
tiska nolaišana līdz pat 30 mm ļauj pastāvīgi savākt pat nere-
gulārus vālus, un arī šajā gadījumā smalcināšanas kvalitāte 
paliek nemainīgi augsta.

Darbs ar pilnu jaudu, pateicoties savlaicīgas 
brīdināšanas sistēmai.

Smalcināšanas pamatnes kustības, izmantojot sensoru, tiek 
vizuāli un akustiski atspoguļotas vadības terminālī. Tas nozīmē, 
ja jūs varat reaģēt uz sagaidāmajām aizsprostošanām uzreiz, 
neizkāpjot no kabīnes. Tādējādi jūs varat likt presei darboties 
līdz tās spēju robežai un izvairīties no nevajadzīgām dīkstā-
vēm.

Aizsprostojumu likvidēšana, nospiežot 
taustiņu.

Iespējamās aizsprostošanām var novērst, izmantojot vadības 
termināli, un lai to izdarītu, nav jāizkāpj no traktora kabīnes: 
hidrauliski nolaižamā smalcināšanas pamatne atveras, un 
rotors iegrūž aizsprostojumu tieši kamerā. Mašīnām ar smalci-
nātājrotoru: pirms tiek atvērta pamatne, nospiežot pogu, no 
asmeņu pamatnes izlaiž spiedienu. Asmeņi pēc aizvēršanās 
automātiski atgriežas atpakaļ.

VARIANT 485 465 480 460 470 450

Nolaižama smalcināšanas 
pamatne PRO

□ □ □ □ – –

□  Pieejams      –  Nav pieejams

Īsumā par priekšrocībām.
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Tests

Claas-Rundballenpresse Variant 485 RC PRO:

Runde Sache
Ein DLG-ANERKANNT für eine Landmaschine bedeutet das Bestehen einer umfassenden 
Gebrauchswertprüfung nach unabhängigen und anerkannten Bewertungskriterien, die eine 
Prüfungskommission vorgibt. Die Claas Rundballenpresse Variant 485 RC PRO hat die Prüfung 
erfolgreich absolviert.

Die Funktionsprüfung der Claas Variant 
in Stroh zum Ende der Weizenernte im 
Süden Frankreichs wird allen Beteilig-
ten für lange Zeit in Erinnerung blei-
ben. 38 °C im Schatten, aber Schatten 
gab es kaum – im wahrsten Sinne des 
Wortes eine schweißtreibende Ange-
legenheit. Neben dem begehrten Prüf-

Presse wollten die Verantwortlichen bei 
Claas vor allem herausfinden, wie sich 
ihr Produkt unter den neutralen Augen 
der DLG-Prüfer bewährt, in welchen 
Bereichen besonders gute Ergebnis-
se auftreten und an welchen Punkten 
für die späteren Pressengenerationen 
möglicherweise noch Entwicklungspo-
tenzial besteht. 
Über das sowieso umfassende Pro-
gramm hinaus stand aber noch ein 
weiterer Punkt auf dem Prüfplan: Die 

Claas Variant bietet die Möglichkeit, die 
Zapfwellendrehzahl von 1.000 min-1 auf 
800 min-1  zu reduzieren. Hierzu wurden 

umfangreiche Praxistests in Grassilage 
und Stroh bei verschiedenen Einstel-
lungen durchgeführt, bei denen jeweils 

Bild 1: Ausgewählte Ergebnisse zur Durchsatzleistung aus den Funktionsprüfungen in 
Silage und Stroh

Die DLG-Gesamtprüfung für 
Rundballenpressen umfasst die 
Prüfmodule
• Funktionsprüfung (in Silage und in 

Stroh)
• wiederkehrende Wartungstätigkeiten
• ISOBUS-Praxistest
• Überprüfung der Einhaltung arbeits-

sicherheitstechnischer Vorgaben
• Praxiseinsatz
sowie zusätzlich das Verhalten der 
Presse bei Reduzierung der Zapfwel-
lendrehzahl
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Versuchsvariante (Details siehe Prüfbericht) 

Piedziņa un presēšanas kameraApstrādāt salmus varētu būt grūti.  
Bet ne mums.

 − Uzticama piedziņas līnija un liels siksnas griešanās ātrums, pateicoties izliektajiem, ar gumiju pārklātajiem ruļļiem
 − Ļoti uzticami: Heavy Duty piedziņas koncepcija
 − Augstas izturības rituļi, pateicoties presēšanas kamerai ar divkāršas spriegošanas sviras sistēmu
 − Apkopes laiks ir samazināts, jo ķēdes tiek pastāvīgi eļļotas
 − Perfekta siksnas vadotne, kas optimāli griež rituli

Augsts rituļa blīvums, liels siksnas griešanās 
ātrums.

Četras ļoti izturīgas nepārtrauktas darbības presēšanas siks-
nas un "Tsbaki" ķēdes VARIANT presē sagatavo augsta blī-
vuma rituļus. Lielais siksnas griešanās ātrums ļauj VARIANT 
griezties ātrāk par jebkuru citu presi.

Heavy Duty piedziņas koncepcija.

Heavy Duty piedziņas koncepcija (485 / 465) garantē maksi-
mālu piedziņas jaudu, kas apvienota ar augstu ekspluatācijas 
uzticamības līmeni un ilgu kalpošanas laiku – neatkarīgi no tā, 
cik daudz ikdienā jūs savai VARIANT liekat strādāt. 8 mm bie-
zas rotora zvaigznes, 1¼ collu smagai noslodzei paredzētās 
(Heavy Duty) ilgmūžīgās ķēdes un smagai noslodzei paredzētā 
smalcināšanas pamatne ar dubulto nažu aizsargu: VARIANT ir 
ideāli piemērota vissmagākajiem apstākļiem, piemēram, novā-
cot skābbarību.

Presēšanas kamera ar divkāršas spriegošanas 
sviras sistēmu.

Maksimāla jauda ir arī presēšanas kamerā. Hidrauliska rituļa 
blīvuma vadības sistēma ir tikusi izstrādāta, lai nodrošinātu 
maksimālu rituļa blīvumu jebkādos apstākļos. Aktīvajā hidrau-
liskajā sistēmā ir trīs hidrauliskie cilindri ar divkāršas spriegoša-
nas sviru sistēmu, un tas nodrošina aktīvi kontrolētu vadību un 
laidenu kustību.

Nepārtraukta ķēdes eļļošana.

Jaunie sadales elementi 6,3 litru eļļotājos padod katrai ķēdei 
eļļu tieši tik daudz, cik tas nepieciešams ilgai un netraucētai 
darbībai. Jūs varat ietaupīt ne tikai naudu, bet arī ieekonomēt 
vērtīgo apkopes laiku.

JAUNUMS: Heavy Duty perfekta siksnu 
vadība.

Siksnu vadotne un profilētie, ar gumiju pārklātie piedziņas 
mehānisma rullīši nodrošina, ka siksnas vienmēr optimāli 
novietojas, lai grieztu rituli. Rezultātā  stabilajām siksnām ir 
ilgāks kalpošanas laiks, it īpaši, ja augsne ir akmeņaina.

VARIANT 485 465 480 460 470 450

Heavy Duty koncepcija □ □ – – – –
4 Heavy Duty siksnas □ □ □ □ □ □
Divkāršas spriegošanas sviru sistēma □ □ □ □ □ □

Pelnīta atzinība.

□  Pieejams      –  Nav pieejams

Īsumā par priekšrocībām.

Funkcionalitāte, vadība, apstrāde, apkope, drošība – VARIANT 485 RC PRO ir ticis augsti 
novērtēts visās DLG testu rituļu prešu vērtēšanas kategorijās.

JAUNUMS
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Iesiešana

 − Ātra ietīšana, pateicoties lielajiem siksnas griešanās ātrumiem
 − Daudz precīzāka ietīšana ar auklu vai ar tīklu, pateicoties jaunajai padeves plāksnei
 − Ietaupa laiku ar ietīšanas sistēmas automātisko palaišanu 
 − Ietīšana ar auklu, lai sagatavotu teicamas formas, stabilus rituļus

Izveidot rituli, aptīt un tālāk pie nākamā.

Rituļu presēšanas sistēmām vajadzīga mašīna, kas tikai uz 
brīdi apstājas, lai rituli ietītu. Un pat šajā ziņā VARIANT piedāvā 
priekšrocību, kas ir izšķirošā: ātrumu un efektivitāti. Šis pro-
cess sākas automātiski, tiklīdz ir sasniegts vēlamais rituļa dia-
metrs. Siksnas lielais griešanās ātrums 3 m/s nodrošina ļoti 
ātru ietīšanas ciklu, ļaujot turpināt presēšanu jau tūlīt, lieki 
netērējot laiku. 

Patentētā virzītājplāksne. 

Izstrādājis CLAAS, un patentējis CLAAS – nesen izstrādātā vir-
zītājplāksne darbojas divās pakāpēs un nodrošina vēl uztica-
māku rituļu ietīšanu. Presēšanas laikā šī plāksne atveras, un 
tas pasargā padoto materiālu no uzkrāšanās. Savukārt ietīša-
nas laikā plāksne atkal aizveras. Tas nodrošina, ka tīkls vai 
aukla tiek padoti optimāli. Rezultāts ir: ļoti uzticama ietīšanas 
sistēma un – ļoti apmierināti mašīnas vadītāji.

Pilnīgi automātiski: ietīšanas uzsākšanās.

Gan ietīšana tīklā, gan ietīšana ar divkāršu auklu sākas pilnīgi 
automātiski. Ērtā regulēšana un precīzais ietīšanas materiāls 
nodrošina, ka rituļi ir kompakti un saglabā savu formu. 
 VARIANT presē ir daudz vietas, kur uzglabāt darbam nepiecie-
šamos materiālus. Mašīnā jūs varat iekraut divus tīkla ruļļus vai 
līdz pat desmit auklu ruļļu.

Ātri un uzticami: aptīšana ar auklu.

Vai nu izmantojot tīklu, vai arī tinot ar divkāršu auklu, VARIANT 
uz lauka ir ļoti iespaidīgs. Tūlīt pēc pilnīgi automātiskās palaiša-
nas viegli pielāgojamā un precīzā ietīšanas sistēma cieši satver 
rituli un sāk veidot cietus rituļus, kas saglabā savu formu. Tur-
klāt rekorda ātrumā: jo rituļa griešanās ātrums ir 3 m/sek.

Ideālas attiecības – tuvums,  
saprotoša attieksme un uzticamība.

VARIANT 485 465 480 460 470 450

Ietīšana tīklā □ □ □ □ □ □
Ietīšana ar auklu □ □ □ □ □ □
Ērta ietīšana □ □ □ □ – –

□  Pieejams      –  Nav pieejams

Īsumā par priekšrocībām.
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Iesiešana

 − Precīzas formas rituļi ar jauno "CLAAS Covered" tīklā ietīšanas sistēmu 
 − Jauna "CLAAS Covered XW" tīklā ietīšanas sistēma, kas perfekti pārklāj rituļus līdz pat to sānu malām
 − Teicama redzamība, viegla tīrīšana un teicama apkope, pateicoties plaši atveramam vākam
 − Optimāla kvalitāte: ORIGINAL CLAAS BALETEX aukla un CLAAS ROLLATEX PRO tīkls

"CLAAS Covered" ietīšana tīklā.

Speciālais tīklā ietīšanas mehānisms un sānu spirāles līdz ar 
diametrā samazinošajam tīkla rullim regulē bremzes spēku. 
Tas nodrošina pastāvīgu tīkla spriegošanu un optimālu rituļa 
pārklāšanu no vienas malas līdz otrai. Jūsu priekšrocība ir: 
kompakti rituļi, kas saglabā savu formu un ir gatavi tālākai 
apstrādei.

Izvēles opcija:  
"CLAAS Covered XW" ietīšana tīklā.

Siens, salmi vai skābbarība – īpaši platā ietīšana (izvēles 
opcija) nodrošina perfektas formas, stabilus rituļus. Spirālveida 
ruļļi uz VARIANT nodrošina optimālu pārklāšanu, un līdz ar to 
pārklāj arī rituļu sānu malas. Ideāli piemērotais ietīšanas mate-
riāls ir ļoti plats: tīkla rullis ROLLATEX PRO XW 1,3 m.

Ietīšana ir labi pārredzama.

Lai jūs varētu redzēt precīzi, kur tas viss notiek, kā darbs vir-
zās uz priekšu un, vai tas vispār notiek, ietīšana ir viegli pārre-
dzama – kā jau tas parasti ir CLAAS presēs.

Tīkls un aukla profesionāļiem.

Maksimāla ietīšanas uzticamība un optimāla uzticamība ar 
ORIGINAL CLAAS BALETEX auklu un ar CLAAS ROLLATEX 
PRO tīklu, lai optimāli pārklātu galus. Lietojot "CLAAS Covered 
XW" aptīšanu, ROLLATEX PRO XW 1,3 optimāli atbildīs jūsu 
prasībām.

Labas lietas,  
kas neaizņem daudz laika.

VARIANT 485 465 480 460 470 450

"CLAAS Covered" ietīšana tīklā □ □ □ □ □ □
"CLAAS Covered XW" ietīšana tīklā □ □ □ □ □ □ 

□  Pieejams      –  Nav pieejams

Īsumā par priekšrocībām.
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Kāds varētu būt smags darbs?  
Rotaļīgi viegls!

Mašīnas vadība

Vadība.

Pat tie, kuriem patīk savs darbs, vēlas to kādā brīdī pabeigt. 
Tāpēc mēs darām visu iespējamo, lai atbalstītu jūs jūsu ikdie-
nas darbā – ar jaunām idejām, izturīgu aprīkojumu un inovatī-
vām tehnoloģijām. Mūsu uzmanības centrā vienmēr ir lietotā-
jam draudzīga, ērta vadība.
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Mašīnas vadībaCiešā kontaktā ar dabu.  
Dažkārt pat nospiežot pogu.

 − Pieejams visām ar ISOBUS saderīgām mašīnām: COMMUNICATOR un OPERATOR
 − Visas svarīgākās funkcijas ir aizsniedzamas, atrodoties vadītāja sēdeklī
 − S10 terminālis ar plašu funkciju klāstu
 − Vadiet VARIANT, izmantojot planšetdatoru ar "EASY on board"

1 / COMMUNICATOR.

COMMUNICATOR terminālim ir 5,7 collu krāsu displejs. Tas 
atbilst ISO UT standartam, ļaujot ērti no COMMUNICATOR 
vadīt ar ISOBUS saderīgus agregātus. Protams, funkcijas 
iespējams arī piešķirt F taustiņiem (palīgtaustiņiem).

3 / S10 terminālis.

S10 ir CLAAS terminālis profesionāļiem. Tam ir liels, augstas 
izšķirtspējas 10,4 collu skārienekrāns, un daudz dažādu funk-
ciju. Ar termināļa S10 palīdzību jūs varat darbināt stūrēšanas 
sistēmu un vienlaikus vadīt ar ISOBUS vadītas funkcijas un 
pieslēgt līdz pat četrām analogām kamerām, piemēram, 
CLAAS PROFI CAM.

OPERATOR COMMUNICATOR II EASY on board S10

Terminālis
CLAAS UT □ – – –
ISO UT – □ □ □
USB zibatmiņa – □ – □
TONI iespējots □ □ □ □
Y kabelis □ □ – –
Saderīgs ar printeri □ □ □ □
Skārienekrāns – – □ □
Krāsu ekrāns – □ □ □

Iestatījumi 
Vienkāršota izvēlne (470/450) □ – – –
5 noklusējuma iestatījumi (salmi, siens, u.c.) □ □ □ □
Rituļa diametrs □ □ □ □
Presēšanas spiediens □ □ □ □
Rituļa serdes diametrs □ □ □ □
Rituļa serdes presēšanas spiediens □ □ □ □
Ietīšana (ar ērtu ietīšanu) □ □ □ □

Informācija darbu uzskaites izvēlnē
Diametrs □ □ □ □
Presēšanas spiediens □ □ □ □
Jūgvārpstas apgriezieni □ □ □ □
Kreisais/labais rādītājs □ □ □ □
Nažu pozīcija □ □ □ □
Ķīpu skaits □ □ □ □

Klientu izvēlne
20 klientu pasūtījumi □ □ □ □

□  Pieejams      –  Nav pieejams

Īsumā par priekšrocībām.

2 / OPERATOR.

OPERATOR pārsteigs jūs ar savu intuitīvo lietotāja interfeisu un 
vienkāršo klientu pārvaldības sistēmu. Lai nodrošinātu darba 
elastīgumu, atmiņā ir iespējams saglabāt pavisam 28 darba 
uzdevumus. Funkciju taustiņi ir arī izgaismoti. Lai izmantotu 
OPERATOR, CLAAS agregātam jābūt saderīgam ar ISOBUS.

4 / EASY on board.

Ar jauno "EASY on board" aplikāciju visus ar ISOBUS saderī-
gus agregātus iespējams vadīt, izmantojot iPad® (par sistē-
mas prasībām jautājiet tirdzniecības pārstāvim). Ērtības, vadot 
ar planšetdatoru, ir tādas pašās kā tā uzticamība. USB inter-
feiss darbojas kā ātrs un drošs barošanas avots planšetdato-
ram visus garos periodus, atrodoties uz lauka. Pateicoties 
planšetdatora izmantošanai, kabīne ir kļuvusi daudz kārtīgāka.
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CLAAS Service & Parts

Tiek ņemtas vērā jūsu prasības.

Jūs vienmēr varat uz mums paļauties: mēs vienmēr būsim 
šeit, kad būsim vajadzīgi. Jebkurā vietā. Ātri. Uzticami. Ja 
nepieciešams, visu diennakti. Ar gatavu risinājumu jūsu mašī-
nai vai jūsu uzņēmumam. Lai jūs atbalstītu visu laiku.

ORIGINAL rezerves daļas un piederumi.

Speciāli atbilst jūsu mašīnai: precīzi izgatavotas rezerves daļas, 
augstas kvalitātes palīgmateriāli un vajadzīgie piederumi. Mēs 
piegādāsim pareizo detaļu no mūsu visaptverošā produktu 
klāsta, lai jūsu mašīna būtu 100% droši ekspluatējama. Lai jūs 
atbalstītu visu laiku.

Jūsu saimniecībai tiek piedāvātas:  
CLAAS FARM PARTS.

Visiem lauksaimniecības darbiem jūsu saimniecībā CLAAS 
FARM PARTS piedāvā vienu no visaptverošākajām rezerves 
daļu programmām. Lai jūs atbalstītu visu laiku.

Vienmēr atbilstoši mūsdienu prasību līmenim.

CLAAS dīleri ir vieni no efektīvākajiem lauksaimniecības tehno-
loģiju uzņēmumiem pasaulē. Mūsu servisa komandas ir visla-
bāk kvalificētas, un to rīcībā ir visi svarīgākie speciālie instru-
menti un diagnostikas sistēmas. CLAAS Service nozīmē 
augstas kvalitātes darbu, kas atbildīs visām jūsu cerībām attie-
cībā uz kompetenci un uzticamību. Lai jūs atbalstītu visu laiku.

Ekspluatācijas uzticamību var plānot.

Pateicoties mūsu servisa produktiem, jūs varat palielināt jūsu 
mašīnas ekspluatācijas uzticamību, samazināt bojājumu risku 
un un veidot budžetu, pamatojoties uz prognozējamām izmak-
sām. CLAAS MAXI CARE piedāvā plānotu jūsu mašīnas eks-
pluatācijas uzticamību. Lai jūs atbalstītu visu laiku.

Globālo pārklājumu nodrošina Hamma.

Mūsu centrālā rezerves daļu noliktava piegādā jebkuru ORIGI-
NAL rezerves daļu ātri un uzticami uz jebkuru pasaules vietu. 
Jūsu vietējie CLAAS partneri var sniegt pareizo risinājumu par 
jūsu ražas novākšanu vai jūsu darbu ļoti īsā laikā. Lai jūs 
atbalstītu visu laiku.

Problēmu risināšana ar attālinātu diagnosticē-
šanu: CLAAS TELEMATICS.

CLAAS TELEMATICS jūsu mašīnai nodrošina divas svarīgas 
priekšrocības: ātru CLAAS servisa tehniķu palīdzību un izdevī-
gāku risinājumu, darbā izmantojot bezvadu savienojumu. Mēs 
varam atrisināt jūsu problēmas uz vietas – pat tad, ja jūs mūs 
neredzat. Lai jūs atbalstītu visu laiku.

CLAAS Parts Logistics Center Hammā, Vācijā krā-
jumā ir vairāk nekā 155 000 dažādu rezerves daļu, 

un šī loģistikas centra noliktavas platība ir vairāk  
par 100 000 m2.

Lai jūs atbalstītu visu laiku.
CLAAS Service & Parts.
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Garantēti ātrāka.

Brauciet droši, apstājieties droši.

Ja pārceļoties no viena lauka uz citu, jums nākas veikt garus 
pārbraucienus pa ceļu; ja strādājat ar maziem traktoriem uz 
reljefainas virsmas vai vienkārši vēlaties lietderīgi izmantot sava 
traktora maksimālā ātruma priekšrocības, VARIANT var tikt 
aprīkots ar divām atšķirīgām bremžu sistēmām. Atkarībā no 
ceļu satiksmes noteikumu prasībām, iespējams izvēlēties pne-
imatisko vai hidraulisko bremžu sistēmu. Visām bremzēšanas 
sistēmām ir arī ērti darbināma stāvbremze.

Augsni saudzējoši: lielas riepas.

Trīs dažādas lielizmēru riepas optimāli saudzē augsni un 
nodrošina vienmērīgu gaitu pat slapjos apstākļos.

Lielāka drošība, pateicoties bremzējošam 
 tiltam (izvēles opcija).

VARIANT spēj uzturēt vienmērīgi līganu gaitu līdz pat ātrumam 
50 km/h. Izvēles opcija ir uz šasijas uzstādītas bremzes, kas 
garantē drošu braukšanu ar lielu ātrumu pa ceļu un paaug-
stina darba drošību, strādājot slīpumos.

Drošība

 − Aprīkota ar pneimatisku vai hidraulisku bremzēšanas sistēmu, atkarībā no reģiona
 − Lielas riepas augsta līmeņa augsnes aizsardzībai
 − Izvēles opcija ir bremzējošs tilts drošai braukšanai pat ar lieliem ātrumiem

Īsumā par priekšrocībām.
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VARIANT 485 RC PRO 465 RC PRO 480 RF/RC 460 RF/RC 470 RF 450 RF

Pievienošana
Jūgvārpstas apgriezieni apgr./

min.
1000/540 1000 (○) 

/540
540 vai 1000 540 vai 1000 540 540

Nepieciešamā jauda kW/ZS 75/102 75/102 75/102 75/102 68/92 68/92
Galvenā piedziņa un piedziņas ķēdes Heavy Duty, 

1¼˝
Heavy Duty, 
1¼˝

Standarts,  
1˝

Standarts,  
1˝

Standarts,  
1˝

Standarts,  
1˝

Centrāla ķēžu eļļošana ● ● ● ● ● ●
Centrāla ķēžu eļļošana ○ ○ ○ ○ – –
Lodveida sakabe ○ ○ ○ ○ – –

Hidraulikas pieslēgums
Vienpusējas darbības hidroizvads pacēlēja vadībai ● ● ● ● ● ●
Divpusējas darbības hidroizvads kameras cilindriem ● ● ● ● ● ●
Papildu divpusējas darbības hidroizvads PRO smalcināšanas 
pamatnei

● ● ● ● – –

Pacēlējs
Platums m 2,10 2,35 (○) 2,10 2,35 (○) 2,10 2,10
DIN pacēlēja platums m 1,90 2,15 (○) 1,90 2,15 (○) 1,90 1,90
Augsnes reljefa kopēšana ar diviem amortizējošiem pacēlēja 
kopētājriteņiem

● ● ● ● ○ ○

Masas piespiešana ar veltņiem ○ ○ ○ ○ ○ ○
Masas piespiešana ar dubultveltņiem ○ ○ ○ ○ – –

Masas padeve
Masas piespiedu padeve ar Heavy Duty 

ROTO CUT
Heavy Duty 
ROTO CUT

ROTO FEED / 
ROTO CUT

ROTO FEED / 
ROTO CUT

ROTO FEED ROTO FEED

Nažu skaits (ar ROTO CUT) 14 14 14 14 – –
Hidrauliski nolaižama smalcināšanas pamatne PRO ○ ○ ○ ○ – –

Maināma presēšanas kamera
Ļoti izturīgas dzensiksnas Dau-

dzums
4 4 4 4 4 4

Siksnas griešanās ātrums m/s 3 3 2,9 2,9 2,9 2,9
Rituļa mīkstā serde, spiediena un diametra regulēšana ● ● ● ● ● ●
Papildu siksnas piedziņa ● ● ● ● – –
Mitruma sensors ○ ○ ○ ○ – –
Heavy Duty koncepcija ● ● – – – –

Presēšanas kameras izmēri
Platums m 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
Diametrs m 0,90 –1,80 0,90 –1,55 0,90 –1,80 0,90 –1,55 0,90 –1,80 0,90 –1,55

Mašīnas vadība
OPERATOR ● ● ● ● ● ●
COMMUNICATOR II ○ ○ ○ ○ ○ ○
ISOBUS kabeļi ○ ○ ○ ○ ○ ○
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SpecifikācijasPaliek mierīgs zem spiediena – CLAAS VARIANT.

●  Standarts      ○  Izvēles opcija      –  Nav pieejams

CLAAS pastāvīgi cenšas pielāgot savus izstrādājumus, lai tie atbilstu klientu prasībām. Tādējādi CLAAS patur tiesības veikt atbilstošas izmaiņas un uzlabojumus bez iepriekšēja brīdinājuma. Specifikāci-
jām un ilustrācijām šajā materiālā ir orientējošs raksturs, un tajā var būt informācija par aprīkojumu, kurš netiek iekļauts standarta aprīkojumā. Šis materiāls ir sagatavots izmantošanai visos pasaules 
reģionos. Lai saņemtu precīzu informāciju par aprīkojumu un cenām jūsu reģionā, lūdzu, griezieties pie sava tuvākā CLAAS tirdzniecības partnera. Lai labāk attēlotu darbības principus, dažos attēlos 
iekārta redzama bez aizsargierīcēm. Nekad nenoņemiet šīs aizsargierīces, jo tas var apdraudēt jūsu drošību. Tāpēc, lūdzu, ievērojiet lietotāja rokasgrāmatā dotos norādījumus.

VARIANT 485 RC PRO 465 RC PRO 480 RF/RC 460 RF/RC 470 RF 450 RF

Iesiešana
JAUNA virzītājplāksne ● ● ● ● ● ●
Ietīšana tīklā ar automātisku uzsākšanu ● ● ● ● ● ●
Tīkla vijumu skaits (var izvēlēties) 9 izvēles 9 izvēles 9 izvēles 9 izvēles 9 izvēles 9 izvēles
Divpusēja aptīšana ar auklu ar automātisku tīšanas uzsākšanu ○ ○ ○ ○ ● ●
"CLAAS Covered" ietīšana tīklā ○ ○ ○ ○ ○ ○
"CLAAS Covered XW" ietīšana tīklā ○ ○ ○ ○ ○ ○
Auklas vijumu skaits (var izvēlēties) 10 kārtas 10 kārtas 10 kārtas 10 kārtas 10 kārtas 10 kārtas

Riepas
11.5/80-15.3 10PR – – – – ● ●
15.0/55 R 17 ● ● ● ● ○ ○
19.0/45 R 17 ○ ○ ○ ○ ○ ○
500/50 17 F+ ○ ○ ○ ○ – –
Amortizējoši pacēlāja kopētājriteņi 16/6.50-8 10PR ● ● ● ● ● ●
Pneimatiskās bremzes ○ ○ ○ ○ – –

Gabarīti un masas
Garums ar rituļu rampu m 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68
Platums ar 15.0/55 R 17 riepām m 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49
Platums ar 19.0/45 R 17 riepām m 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66
Platums ar 500/50 17 F+ riepām m 2,67 2,67 2,67 2,67 – –
Augstums m 2,99 –3,03 2,79 –2,83 2,99 –3,03 2,79 –2,83 2,99 –3,03 2,99 –3,03
Svars kg 3730 3530 3650 3400 3310 3170
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