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Vai jums ir vajadzīga pļaujmašīna?  
Mēs varam jums palīdzēt.

Produktu pārskats

Frontālās pļaujmašīnas Aizmugurē uzkabināmās pļaujmašīnas Velkamas pļaujmašīnas Liela izmēra DISCO pļaujmašīnas
DISCO MOVE 
3600 F / FC / FRC
3200 F / FC / FRC

 − MAX CUT pļaušanas pamatne
 − Samazināts piedziņas ātrums
 − 3D reljefa kopēšana ar pagriešanās punktu tuvu zemei    

(vertikālā kustība neatkarīgi no traktora)
 − ACTIVE FLOAT hidropneimatiskā piekare 

3,40 m
3,00 m

DISCO CONTOUR
JAUNUMS: DISCO 4400
4000
3600 / C / RC
3200 / C / RC
2800 / C / RC

 − MAX CUT pļaušanas pamatne
 − Samazināts piedziņas ātrums
 − Pievienošana vidū
 − ACTIVE FLOAT hidropneimatiskā piekare

4,20 m
3,80 m
3,40 m
3,00 m
2,60 m

DISCO CONTOUR ar dīsteli centrā
4000 TC / TRC CONTOUR
3600 TC / TRC
3200 TC / TC AUTOSWATHER / TRC

 − MAX CUT pļaušanas pamatne
 − Samazināts piedziņas ātrums 
 − Pievienošana vidū
 − ACTIVE FLOAT hidropneimatiskā piekare

3,80 m
3,40 m
3,00 m

DISCO DUO
9400 C 

 − MAX CUT pļaušanas pamatne
 − Samazināts piedziņas ātrums 
 − Reversās lietošanas sistēma
 − ACTIVE FLOAT hidropneimatiskā amortizācija ar 

automātisko vadību
 − Nepārtraukta hidrauliska aizsardzība
 − Load Sensing un ISOBUS saderība

9,10 m

DISCO PROFIL 
3600 F / FC / FRC
3200 F / FC / FRC 

 − MAX CUT pļaušanas pamatne
 − Samazināts piedziņas ātrums
 − 3D reljefa kopēšana ar pagriešanās punktu tuvu zemei
 − ACTIVE FLOAT hidropneimatiska piekare (izvēles opcija)
 − Atsperes tipa piekare

3,40 m
3,00 m

DISCO 100 sērija 
360
320 / C
280 C / RC
240 RC

 − MAX CUT pļaušanas pamatne
 − Samazināts piedziņas ātrums
 − Pievienošana sānos
 − Smagumcentra piekare

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

DISCO kompakto modeļu sērija ar dīsteli sānos
3150 TC / TC FLAPGROUPER / TRC

 − MAX CUT pļaušanas pamatne
 − Samazināts piedziņas ātrums 
 − Sakabe abās pusēs
 − Atsperes tipa piekare

3,00 m
DISCO AUTOSWATH
9200 C

 − MAX CUT pļaušanas pamatne
 − Samazināts piedziņas ātrums 
 − Vālu apvienošana
 − ACTIVE FLOAT hidropneimatiskā amortizācija ar 

automātisko vadību
 − Nepārtraukta hidrauliska aizsardzība
 − Load Sensing un ISOBUS saderība

9,10 m / 8,90 m

DISCO kompakto modeļu sērija 
3150 F

 − MAX CUT pļaušanas pamatne
 − Samazināts piedziņas ātrums
 − 2D reljefa kopēšana
 − ACTIVE FLOAT hidropneimatiska piekare (izvēles opcija)
 − Atsperes tipa piekare

3,00 m
DISCO 10 sērija
32
28
24

 − MAX CUT pļaušanas pamatne
 − Samazināts piedziņas ātrums
 − Pievienošana sānos
 − Smagumcentra piekare

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

DISCO BUSINESS
1100 C / RC
9200 / C

 − MAX CUT pļaušanas pamatne
 − Samazināts piedziņas ātrums 
 − Pastāvīgi mainīgs darba platums modelī  

DISCO 1100 BUSINESS
 − ACTIVE FLOAT hidropneimatiskā amortizācija ar 

automātisko vadību
 − Nepārtraukta hidrauliska aizsardzība
 − Load Sensing un ISOBUS saderība

9,60 m – 10,70 m
9,10 m / 8,90 m

DISCO CONTOUR
9200 / C / RC
8500 / C / RC

 − MAX CUT pļaušanas pamatne
 − Samazināts piedziņas ātrums 
 − ACTIVE FLOAT hidropneimatiskā piekare
 − Sākotnējās izvēles hidraulika
 − ISOBUS saderība

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

DISCO TREND
1100
9200
8500

 − MAX CUT pļaušanas pamatne
 − Samazināts piedziņas ātrums 
 − Pastāvīgi mainīgs darba platums modelī  

DISCO 1100 BUSINESS
 − ACTIVE FLOAT hidropneimatiskā piekare
 − Tieša vadība, lietojot traktora hidroizvadu

9,60 m – 10,70 m
9,10 m / 8,90 m
8,30 m / 8,10 m

Apzīmējumi:
bez papildu aprīkojuma = bez kondicionētāja
F = frontāla pļaujmašīna
C = zaru kondicionētājs
RC = ruļļu kondicionētājs
T = velkama pļaujmašīna
AUTOSWATHER = hidrauliski pagriežama siksnu sistēma vālu grupēšanai
FLAPGROUPER = hidrauliski pagriežama plāksne grupēšanai

Vairāk informācijas par šiem modeļiem var atrast DISCO fronāto un  
liela izmēra pļaujmašīnu brošūrā.

JAUNUMS

MAX CUT visām pļaujmašīnām.

Ieviešot MAX CUT pļaujmašīnas pamatni, CLAAS ir 
revolucionējis pļaujmašīnas tehnoloģiju un noteicis jaunus 
tehnikas standartus. Ar MAX CUT tagad ir aprīkoti visi DISCO 
modeļi – sākot ar lielajiem, līdz pašiem mazākajiem. Ģeniāli 
izstrādāta, pieskrūvēta pļaujmašīnas pamatne, kurai ir īpaša 
viļņveida forma.

MAX CUT galvenās priekšrocības:

 − Tai ir īpaša forma, lai panāktu akurātu pļāvumu
 − Uzticams, stabils piedziņas mehānisms
 − Drošības modulis, ja gadās sadursme
 − Nodilumizturīgi komponenti
 − Tiek pastāvīgi eļļota, tāpēc nav nepieciešama apkope
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Tehnika profesionāļiemApmierināti klienti visā pasaulē.

"Slīpuma regulators ļauj ne tikai panākt ļoti labu darba 
kvalitāti nogāzēs, bet arī, pateicoties pašreguējošajiem 
iestatījumiem, nodrošina papildu komfortu un atvieglo 
operatora darbu."

"Man šī pamatne šķiet lieliska, jo tā jebkurā situācijā darbojas 
patiešām uzticami."

"DISCO MOVE ir neticami viegla, kompakta pļaujmašīna ar 
iespaidīgu reljefa kopēšanu un nevainojamu pļāvumu."

"Mēs esam ļoti apmierināti ar jauno pļaujmašīnas pamatni. 
Mēs novērtējam ne tikai pļaušanas kvalitāti, bet arī zemās 
uzturēšanas izmaksas un vienkāršo apkopi."

"DISCO 1100 RC BUSINESS un 3600 FRC PROFIL kombināciju 
mēs esam izmantojuši trīs sezonas, gadā nopļaujot aptuveni 
2200 hektārus auzu salmus, kas paredzēti eksportam. 
Agrāk mums bija trīs velkamās pļaujmašīnas, kuras tagad 
esam nomainījuši pret šo pļaušanas kombināciju. Faktori, 
kāpēc mēs to nolēmām, bija ērtā apkope, uzticamība un 
zemās remonta izmaksas. Mums vajag mazāk degvielas, 
mazāk cilvēku, un tagad mēs varam izmantot vairāk traktoru 
ķīpu sagatavošanai. Mēs esam patiešām pārsteigti, cik 
produktīvi tagad strādājam, jo darbus veic  tikai viens operators."

"Venna ir 400 hektāru liela bioloģiska piena lopu ferma. Mēs 
pievēršam ļoti lielu uzmanību dzīvnieku pašsajūtai un augstai 
barības kvalitātei. Augstākās kvalitātes zāle, kas nopļauta 
īstajā laikā, ir ārkārtīgi svarīga bioloģiskā piena ražošanā.  
No šī piena mēs gatavojam savu bioloģisko saldējumu. 
CLAAS produktu veiktspēja un to kvalitāte ir attaisnojusi 
mūsu cerības."

"Tā ir ne tikai lieliska mašīna, ar ko strādāt, bet ir arī 
pārsteidzoši draudzīga apkopes ziņā. Visvairāk mani 
pārsteidza tas, ka DISCO aiz sevis neatstāj nekādas 
pļaušanas pamatnes pēdas. ACTIVE FLOAT ļauj uzticami 
strādāt pat uz reljefainas virsmas."

Andrēass 
Holchavers, 
Lauksaimniecības 
nomas parks, VācijaGabriēle Gambini, 

pakalpojumu 
sniedzējs, Itālija

Maksimilians 
Štokmeijers, 
zemnieks, DISCO 
MOVE pirmssērijas 
klients

Didjērs Grasets, 
lauksaimnieks, 
Francija

Roibens Vudss, 
Emdavale Farms 
Yerecoin, 
Rietumaustrālija

Jaakko Suominen, 
Venna Ltd, Somija

Masanori Mukajs, 
saimniecības vadītājs, 
Nobels Farm, Japāna
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Perfekts rezultāts jebkādos
 ekspluatācijas apstākļos.

MAX CUT pļaujmašīnas pamatne ir uzstādīta visām 
CLAAS frontālām pļaujmašīnām un visām DISCO 
aizmugurē uzkabināmām pļaujmašīnām. Vārds CLAAS 
nozīmē profesionālu aprīkojumu – sākot no vismazākā 
modeļa līdz vislielākajam.

MAX CUT.
Vienmēr vienu soli priekšā.

MAX CUT pļaušanas pamatne
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MAX CUT pļaušanas pamatne

1 Unikālas viļņveida formas vienlaidu štancēta 
tērauda pļaujmašīnas pamatne

2 Pļaušanas diski ir izvirzīti vairāk uz priekšu, liekot 
nažiem griezties 360° amplitūdā

3 Optimāls tuneļa efekts, kuru vēl vairāk palielina 
pretdiluma pamatnes ar spoilera efektu

4 Inovatīva skrūvju savienojuma koncepcija 
maksimālai lieces un formas stabilitātei

5 Pastāvīgi eļļotajai pļaujmašīnas pamatnei nav 
nepieciešama apkope, tāpēc tās kalpošanas laiks ir 
maksimāli ilgs

6 SAFETY LINK drošības moduļi aizsargā 
pļaujmašīnas pamatni, ja gadās sadursme

7 Īpaši pastiprināti pamatņu starpelementi nodrošina 
akurātu pļāvumu

8 Pļaujmašīnas pamatnē ir ļoti mazas atveres, kas 
nodrošina maksimālu izturīgumu

Viļņveida formas štancēta pļaujmašīnas pamatne.

MAX CUT pļaujmašīnas pamatnes galvenā sastāvdaļa ir 
viļņveida pamatne, kas štancēta no vienlaidus tērauda gabala, 
pielietojot 3000 t lielu spēku. Tas piešķir pļaujmašīnai izturību 
un unikālas tehniskās iespējas. Tikai viļņveida forma var pilnībā 
un efektīvi iemiesot visas tās prasības, kādas tiek izvirzītas 
mūsdienīgai pļaujmašīnas pamatnei.

2018. gada MAX CUT pļaujmašīnas pamatne ir saņēmusi 
Steel Innovation Award balvu par tās unikālo pļaujmašīnas 
pamatnes konstrukciju, kurā ir izmantots mikrosakausējuma 
smalkgraudains tērauds un nav pielietota metināšana, kas 
citādi varētu būt vājie punkti.

Izturīgs pļaujmašīnas pamatnes vāks.

Īpašā viļņveida forma nodrošina pamatnes maksimālo 
šķērsgriezumu, savukārt ļoti mazās moduļa atveres pamatnes 
vākā padara šo konstrukciju vēl izturīgāku.

Skrūvēta, nevis metināta.

Vēl viens MAX CUT pļaujmašīnas pamatnes noslēpums ir tas, 
ka pamatne un tās vāks jau no paša sākuma ir tikušas 
saspiestas kopā, tāpēc abas šīs puses ir ideāli saderīgas. 
Inovatīvā bultskrūvju koncepcija nodrošina pilnīgu saslēgšanos, 
un, tā ka nekur nav metināts, potenciāli vājie punkti nodrošina 
maksimālu liekšanos un triecienizturību.

"Izstrādājot MAX CUT pļaujmašīnas pamatni, galvenais bija tās 
izturība. Tāpēc mēs izvēlējāmies skrūvēšanu, tam izmantojot 
īpašas pilnas saslēgšanas uzvelmētās skrūves, šādi nodrošinot 
triecienizturīgu un stabilu savienojumu starp pamatni un vāku."

DISCO attīstības inženieris Martins Obers

Katras DISCO pļaujmašīnas centrs ir MAX CUT 
pļaujmašīnas pamatne.

Unikāls piedziņas risinājums.

MAX CUT pļaujmašīnas pamatnes priekšrocības pamatā ir 
dažādas piedziņas koncepcijas, kas šo mehānismu padara 
patiešām unikālu un efektīvu. Viļņveida forma ļauj pļaujmašīnas 
disku lielajiem satelītu zobratiem izvirzīties diezgan tālu priekšā, 
nodrošinot divās vietās saķeri ar vairākiem zobratiem. 
Savukārt unikālās atstarpes starp diskiem nodrošina perfektu 
pļāvumu visos darba apstākļos. MAX CUT pļaujmašīnas 
pamatne tiek pastāvīgi ieeļļota, tāpēc tai nav jāveic apkope.

MAX CUT pļaujmašīnas 
pamatne 2018. gadā ir 
saņēmusi Steel Innovation 
Award balvu.
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Divi mazi, bet ļoti iedarbīgi starpelementi.

Precīzajai viļņveidīgajai formai ir vēl viena tehniska priekšrocība: 
tā nodrošina vietu diviem, atšķirīgas formas rūdītiem 
starpelementiem, kas palielina pļaušanas virsmu un ļauj 
maksimāli pārklāties nažu lokiem, lai pļāvums būtu nevainojams. 

MAX CUT pļaušanas pamatnePļaušanas tehnoloģijas pilnība. 
Viss ir atkarīgs no detaļām.

Lieli zobrati.

Ļoti precīzie liela izmēra transmisijas zobrati nodrošina ļoti 
efektīvu transmisiju. Savu izmēru dēļ tie griežas daudz lēnāk 
nekā zāles pļaujmašīnas diska satelīta zobrati, kas atrodas 
vairāk uz priekšu. Tā rezultātā pļaujmašīnas pamatne strādā 
klusi, ar ļoti mazu nodiluma līmeni.

Nodilumaizsardzība nažu turētājiem.

Nažu turētāju ārpusi aizsargā īpašs volframa karbīda 
pārklājums, kas nodrošina optimālu aizsardzību pret nodilumu.

Naži brīvi griežas 360° amplitūdā.

Ilgstoši asi, turklāt droši: brīvi rotējošiem nažiem ceļā nav 
šķēršļu un pretējā pusē tie neatsitas. Tas nozīmē, ka nažus 
vienmēr var izmantot no abām pusēm un mainīt tikai tad, kad 
abas puses ir nodilušas.

Pārdomāts pļaujmašīnas disks.

Īpašā forma nodrošina optimālu labības plūsmu un maksimālu 
nodilumizturību. Papildu pretdiluma kniedes aizsargā ieslīpās 
virsmas. Speciālais karbīda skrāpis pļaujmašīnas diska apakšā 
palīdz samazināt netīrumu uzkrāšanos uz pamatnes, kā arī 
samazināt palaides momentu.

Tuneļa efekts, lai nodrošinātu tīru masas plūsmu.

Speciālas formas ļoti platās pretdiluma pamatnes, pateicoties 
"spoilera efektam", ne tikai novirza netīrumus, bet arī aizsargā 
pļaujmašīnas pamatni. Pateicoties raksturīgajai viļņveida 
formai, pretdiluma pamatnes ir izvirzītas diezgan lielu gabalu 
uz priekšu, lai tās būtu vēl stabilākas.

1 Vietā, kur naži griežas viens pret otru, starpelements 
nodrošina efektīvu pamatnes aizsardzību. Starpelementam 
ir arī neliels izvirzījums, kas darbojas kā bīdes stienis un 
neļauj uzkrāties netīrumiem. 

2 Vietā, kur naži rotē viens prom no otra, sašaurinātais 
starpelements liek tiem nedaudz agrāk iznākt no 
pļaujmašīnas pamatnes, šajā brīdī palielinot naža loka 
pārklāšanos. Īpašā forma nodrošina arī optimālu augu 
masas plūsmu.

JAUNUMS: Asmeņu marķēšana – 
jo klients ir karalis.

Sākot ar 2022. finanšu gadu, pļaušanas diskiem, kas griežas 
kreisajā pusē, būs sarkans vāciņš, un arī atbilstīgie asmeņi būs 
sarkanā krāsā. Tas atvieglos asmeņu maiņu, ietaupīs laiku un 
nodrošinās precīzu nopļaušanu.
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SAFETY LINK drošības modulis.

Katru pļaujmašīnas disku MAX CUT pamatnē aizsargā 
drošības modulī noteiktais cirpes punkts. Sadursmes 
gadījumā pļaujmašīnas disku izolē no piedziņas mehānisma, 
bet aksiālā skrūve notur disku savā vietā, lai tas netiktu 
izsviests gaisā. Speciāli izstrādātajam SAFETY LINK drošības 
modulim ir liela izmēra satelīta zobrats, kas ļauj vienmēr 
iesaistīties vairākiem zobratiem, tādējādi uzticami pielāgojot 
slodžu maksimumus. Maksimālo ilgmūžību garantē papildus 
noblīvēti, ļoti lieli dubultrievas lodīšu radiālgultņi ar lielu 
attālumu starp tiem.

Minimāla dilšana, maksimāls kalpošanas laiks.

Izturības tests lucernā noritēja spīdoši.

"Divās ražas novākšanas sezonās Luzéal žāvēšanas operators 
Sentremī pie Bisī (Francijā), izmantojot DISCO pļaujmašīnas 
kombināciju, nopļāva un kondicionēja 20 000 ha lucernas. 
Sešās atsevišķās vietās uzņēmums katru gadu saražo aptuveni 
162 000 t sausa materiāla – granulas un ķīpas. Uz darbnīcu 
šajā laikā bija jāiet tikai vienu reizi, kad SAFETY LINK modulis 
bija sadūries ar svešķermeni. Tāpēc uzņēmuma vadītājs Havs 
Dibrejs nešaubās, ka viņi "ir pilnībā apmierināti ar šo pļaujmašīnas 
kombināciju un MAX CUT pļaujmašīnas pamatni." 

MAX CUT pļaušanas pamatne

Maksimāla aizsardzība īpašiem apstākļiem.

Ja jāpļauj lielas platības vai apstākļi ir abrazīvi, MAX CUT 
pļaujmašīnas pamatni ir iespējams aprīkot ar pretdiluma 
pamatnēm. Īpaši intensīvai lietošanai smagos apstākļos 
(piemēram, lucernā) pieejams arī pļaujmašīnas pamatnes 
papildu aizsargs pamatņu starpām.

Augsta vai vēl augstāka? Mums ir pamatnes 
dažādām vajadzībām.

Lai pļautu augstāk, jūs varat pēc nepieciešamības vienkārši 
pieskrūvēt augstas pļaujas pamatni vai dubultaugstas pļaujas 
pamatni un šādi palielināt pļaušanas augstumu attiecīgi par  
30 vai 60 mm (šīs pamatnes ir izvēles opcija). Unikālā nošķeltā 
forma nodrošina ļoti lielu pretdiluma pamatnes kontaktlaukumu, 
lai varētu izmantot dažādus pļaušanas augstumus.
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Spiediena izlaišana un ātruma samazināšanaIzcila tehnoloģija – 
kvalitatīvai lopbarībai un izmaksu efektivitātei.

Degvielas ekonomija samazinot ātrumu.

Ja apstākļi to atļauj, visas DISCO pļaujmašīnas var darbināt ar 
samazinātiem jūgvārpstas 850 apgr./min. Šī “integrētā 
ekonomiskā jūgvārpsta” ievērojami samazina degvielas patēriņu. 

Maksimāla efektivitāte ar ACTIVE FLOAT un 
ekonomisko jūgvārpstu.

ACTIVE FLOAT piekares sistēma par 17% samazina koppelnu 
saturu. Turklāt par 2,5% krītas degvielas patēriņš un 
jūgvārpstas ātruma samazināšana līdz 850 apgriezieniem 
minūtē var degvielu ietaupīt vēl par 16%.

Berzes pretestība kļūst par rites pretestību.

ACTIVE FLOAT ir CLAAS hidropneimatiskās piekares sistēma. 
Atkarībā no pļaujmašīnas modeļa tā vai nu jau ir iekļauta 
standarta komplektācijā, vai arī pieejama kā izvēles opcija 
atsperu balstiekārtas vietā. ACTIVE FLOAT pārnes pļaujmašīnas 
svaru uz traktoru, un tādējādi samazinās spiediens uz velēnu. 
Vēl viens ieguvums ir tas, ka šī sistēma nogāzēs samazina 
sānspēkus, palielina operatora ērtības un paaugstina veiktspēju.

Cik vien iespējami mazs spiediens. 
Ne vairāk un arī ne mazāk.

ACTIVE FLOAT sistēma ļauj ātri pielāgoties dažādiem apstākļiem, 
piemēram, mitriem nogabaliem vai īpaši izžuvušām nogāzēm 
vai neviendabīgai kultūrai. Izmantojot vienpusējas darbības 
hidroizvadu, pļaujmašīnas spiedienu uz virsmu var regulēt pat 
braucot. Pilnīga spiediena izlaišana ir īpaši vēlama kultūras 
malās, kur pļaujmašīna praktiski peld pa zemi. Iestatīto vērtību 
var nolasīt manometrā, kuru var labi redzēt, atrodoties kabīnē.

ACTIVE FLOAT nodrošina augstāko kvalitāti.

− Optimāla reljefa kopēšana un velēnas aizsardzība
− Tīra lopbarība 
− Vajag mazāk jaudas un mazāk degvielas
− Mazs nodilums
− Lieli darba ātrumi

Izmantojot ACTIVE FLOAT, pļaujmašīna slīd pa zemi laideni un viegli.

Ekonomija ir apstiprināta. 

Pēc žurnālā "profi" 11 / 2015 numurā publicētajiem 
neatkarīgu praktisko pārbaužu rezultātiem: "Dīzeļdegvielas 
ietaupījumi bija no 0,4 līdz 1 litram uz hektāru." 
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KondicionētājiĀtrākais veids kā žāvēt un vītināt nopļauto masu.

Zaru kondicionētājs.

Zaru kondicionētāji ar spirālveida konfigurācijā izkārtotiem 
V veida zariem ir ideāli piemēroti zāles novākšanai. 
Kondicionēšanas intensitāti iestata ar berzes plāksni. Elastīgā 
montāža ļauj zariem kondicionētājā izliekties un apiet jebkādus 
šķēršļus, piemēram, akmeņus. Tas ļauj izvairīties no remontu 
izmaksām. Ja vēlaties, nopļauto masu var arī visā darba 
platumā izkliedēt ar masas kliedētāja deflektoru vai arī noklāt 
to vienā vālā, izmantojot regulējamus vālošanas deflektorus.

Zaru izlīdzinātājs un montāžas rīks.

Zaru izlīdzinātājs ļauj viegli iztaisnot zarus, kas saliekušies 
saduroties ar svešķermeņiem. Montāžas palīgierīce atvieglo 
zaru nomaiņu. 

Masas kliedētājs un vālošanas deflektori.

Pļaujmašīnu masas kliedētājs (izvēles opcija) pļaujmašīnām, 
kas aprīkotas ar zaru kondicionētāju, nodrošina, ka masa 
tiek vienmērīgi izkliedēta visā darba platumā. Regulējamie 
vālošanas deflektori ļauj jums vienkārši un ērti pielāgoties 
mainīgajiem lopbarības apjomiem un elastīgi iestatīt 
nepieciešamo darba platumu.

Padeves trumuļi.

Ārējie pļaušanas diski ir aprīkoti ar padeves trumuļiem, kas 
nodrošina optimālu masas plūsmu.

Vālošanas diski.

Lai veidotos tādas formas vāli, kādi nepieciešami, modeļus 
bez kondicionētāja var aprīkot ar vālošanas diskiem.

Pārspēt viltībā laika apstākļus.

Izmantojot pļaujmašīnas ar kondicionētāju var ievērojami 
saīsināt lopbarības vītināšanas un žāvēšanas laiku. Jūs 
ietaupāt arī laiku, lai nopļauto materiālu apvērstu. Tādēļ 
pļaujmašīnas ar darbu platumu sākot no 2,60 metriem, 
CLAAS piedāvā ar zaru un ruļļu kondicionētājiem.

Ruļļu kondicionētājs.

Lopbarības kultūrām, kam ir daudz lapu, piemēram, lucernai, ir 
nepieciešama saudzīga apstrāde. Svarīgi ir saspiest kātus, 
nezaudējot lapas. Te noder DISCO pļaujmašīna ar ruļļu 
kondicionētāju. V veida savstarpēji saplūstošie, īpaši izturīgie 
poliuretāna ruļļi saspiež cietos kātus un saudzē lapas. 
Kondicionēšanas pakāpi var iestatīt, regulējot atsperes stingrumu, 
kas tādējādi ļauj arī pasargāt ruļļus no svešķermeņiem. Vāla 
veidošanai var izmantot regulējamus vālošanas deflektorus.

Sausna, %

Ar kondicionētāju

Bez kondicionētāja

Laiks
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Dizains: stilīgs un funkcionāls.

Pirmās dilšanas pazīmes parasti ir pamanāmas uz malām. 
Tāpēc gandrīz visām aizmugurē uzkabināmajām pļaujmašīnām 
ir uzstādīts aizsargs, dažos gadījumos tas izgatavots no 
augstākās kvalitātes nerūsējoša tērauda.

Aizsargpārklāja koncepcija.

Aizsargpārklāji sastāv no vairākām daļām, tāpēc bojātās 
sekcijas var ātri nomainīt (tas nav dārgi), piemēram, sānu 
sekcijas, kuras ir visvairāk paļautas dilšanai.

Virkne risinājumu, kas uzlabo komfortu.

DISCO pļaujmašīnas ir būvētas, lai tās izturētu ilgstošas 
maksimumslodzes, vienlaikus pastāvīgi nodrošinot augstākās 
kvalitātes pļaušanas rezultātu. Tās ir viegli izmantojamas un ļoti 
efektīvi strādā pat minimālas jaudas izmantošanas režīmā. 
Visus apkopes darbus var veikt ātri un ērti, un agregātu 
pievienošana un atvienošana vēl nekad nav bijusi tik vienkārša.

Brīva piekļuve.

Visos modeļos pļaujmašīnas pamatnei var ļoti ērti piekļūt, lai to 
varētu tīrīt un apkopt. Lai nostiprinātu aizsargpārklājus, 
komplektācijā tiek piegādāti ērti lietojami āķi.

Ātra nažu maiņa.

Izmantojot komplektācijā iekļauto speciālo instrumentu, nažus 
var ļoti ātri nomainīt. Pļaujmašīnā atrodas no lietus pasargāta 
kaste, kurā var ērti uzglabāt nomaināmos nažus un nažu 
mainīšanas instrumentu.

Kardānvārpsta.

Kardānvārpstu eļļošanas intervāls ir 250 stundas, tāpēc tām 
nepieciešama pavisam neliela apkope.

Vienkārša vadībaDetaļas, kas jūs ieinteresēs.

Vienkārša un ērta pievienošana.

Dažādiem pļaujmašīnas tipiem ir vajadzīgi dažādi risinājumi. 
Piemēram, CONTOUR aizmugures pļaujmašīnām, lai 
atvieglotu sakabināšanu, ir dubulti konusi, savukārt uz sāniem 
nolaižamām aizmugures pļaujmašīnām dažādos augstumos ir 
uzstādīšanas tapas. Visas frontālās pļaujmašīnas ir ātri un ērti 
uzstādāmas ar ātrdarbīgo agregāta sakabes trīsstūri.

Tīri un kārtīgi.

Lai prāts būtu mierīgs, darba laikā vai darba dienas beigās 
atvienojamos komponentus, piemēram, kardānvārpstu, 
hidrauliskās šļūtenes vai vadības kabeļus var droši nostiprināt 
uz pļaujmašīnas.
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Frontālās pļaujmašīnas – apskatsKomplektācijas līderis.

DISCO MOVE DISCO PROFIL DISCO 3150 F
Modeļi un darba platumi 3600 FRC / FC / F: 3,40 m

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

3150 F: 3,00 m

Pļaujmašīnas pamatne MAX CUT MAX CUT MAX CUT

Montāža Ātrdarbīgs sakabes A rāmis un tieša pievienošana Ātrdarbīgs sakabes A rāmis Ātrdarbīgs sakabes A rāmis

Amortizācijas spiediena sistēma ACTIVE FLOAT, kas integrēta trīspunktu uzkarē Atsperota piekare; izvēles opcija ACTIVE FLOAT Atsperota piekare; izvēles opcija ACTIVE FLOAT

Tips Kompakta un vienkārša Minimāli aprīkota un vienkārša Īsa un tuvu traktoram

Stiprinājuma punkts Stiprinājuma punkts šķērseniskām un gareniskām svārstībām;
integrēta uzkares ģeometrijā vertikālai kustībai neatkarīgi no traktora 
priekšējās uzkares

Stiprinājuma punkts šķērseniskām un gareniskām svārstībām
(vertikāli, izmantojot traktora priekšējo uzkari)

Stiprinājuma punkts šķērseniskām svārstībām
(vertikāli, izmantojot traktora priekšējo uzkari)

F = frontāla
C = zaru kondicionētājs
RC = ruļļu kondicionētājs

Frontālo pļaujmašīnu ģimene.

DISCO frontālo pļaujmašīnu ģimene: 
DISCO MOVE, DISCO PROFIL and DISCO 3150 F.
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DISCO MOVEPielāgošanās mākslinieks.
DISCO MOVE.

Elastīga, dinamiska un uzticama.

Ātrāka pļaušana ar lielākiem ātrumiem. Optimāla reljefa 
kopēšana, kas ļauj panākt izcilu augu masas kvalitāti ar 
mērķi "izspiest" maksimālu enerģiju no pamatlopbarības. 
DISCO MOVE, pateicoties 1000 mm vertikālās kustības 
diapazonam, ātri un efektīvi pielāgojas nelīdzenumiem 
pat tad, ja tā piekabināta traktoram ar lielu priekšējo 
uzkari un strādā ar lieliem braukšanas ātrumiem, lai 
tādējādi varētu panākt izcili tīru lopbarību. DISCO MOVE 
ir maksimālas pielāgošanās partneris. MAX CUT 
pļaujmašīnas pamatne nodrošina optimālu griezumu.

DISCO MOVE
3600 F / FC / FRC 3,40 m
3200 F / FC / FRC 3,00 m
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DISCO MOVEMaksimāli elastīgā MOVE.

Gudra uzkares ģeometrija izcilai reljefa kopēšanai. 

DISCO MOVE pārvietojas gan horizontāli, gan vertikāli neatkarīgi 
no traktora priekšējās uzkares un nodrošina pļaujmašīnas 
pacelšanu. Zemais pļaujmašīnas pamatnes pagriešanās 
punkts nodrošina ideālu reljefa kopēšanu, braucot pāri 
mazākiem izciļņiem, savukārt MOVE uzkares kinemātika 
rūpējas par lielākiem virsmas nelīdzenumiem, lai ar unikālas 
vertikālas 1000 mm izlieces palīdzību piekļaušanās virsmai 
būtu nevainojama. ACTIVE FLOAT hidropneimatiskā piekare, 
kuru var regulēt kustības laikā, ir apvienota ar pļaujmašīnas 
rāmi, un tā ir standartaprīkojums.

Daudzfunkcionāls montāžas bloks. 

Šis unikālais montāžas bloks ļauj ātri un vienkārši pievienot 
pļaujmašīnu. Pievienošanu veic, izmantojot vai nu traktora 
hidraulisko uzkari, vai arī trīspunktu ātrdarbīgo savienotāju. 
Pievienošanai un noņemšanai nav nepieciešami papildu balsti. 
KENNFIXX® savienotāji ir standartā un ir atkarīgi no traktora 
aprīkojuma; klients var izvēlēties, kurā pusē uzstādīt 
hidrauliskās šļūtenes un manometru.

ACTIVE FLOAT standarts.

Unikālā konfigurācija ar atsevišķiem hidrauliskiem kontūriem, 
kas paredzēti celšanai un amortizācijai, ļauj cilindriem optimāli 
pielāgoties to funkcijām. Pļaujmašīnu visā kustību zonā 
vienmērīgi atslogo hidrauliskā sistēma. 
Iestatījumus var jebkurā brīdī braukšanas laikā regulēt, lietojot 
attiecīgo hidraulisko kontūru. Tas ļauj ātri un vienkārši reaģēt 
uz mainīgajiem apstākļiem, kādi ir uz lauka.

Frontālās pļaujmašīnas un aizmugures 
pļaujmašīnas paralēla vadība.

DISCO MOVE kļūst par lielisku DISCO lielā izmēra pļaujmašīnas 
partneri. Atkarībā no aprīkojuma frontālo pļaujmašīnu var vadīt 
tieši, izmantojot lielā izmēra pļaujmašīnas hidraulisko sistēmu. 
Līdz ar papildu funkcijām, kas nodrošina izcilu veiktspēju, 
darbu atvieglo arī automatizēti procesi.

Viss ir pārskatāms.

Dubultais spogulis (izvēles opcija) uz pļaujmašīnas vāka ir 
paredzēti aklajiem punktiem. Kompaktā montāžas kronšteina 
konstrukcija neaizsedz skatu virzienā uz priekšu.
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DISCO PROFILKopā ar PROFIL.

Pareizā izvēle.

PROFIL frontālās pļaujmašīnas ir vienkārši nepārspējamas. 
Kombinējot tās ar aizmugurē uzkabināmiem vai lielā 
izmēra pļaujmašīnas moduļiem, izveidojas patiešām 
izcila "sapņu komanda". Patentētās PROFIL piekares 
ģeometrija nodrošina nevainojamu virsmas reljefa 
kopēšanu, strādājot uz jebkādas virsmas.

DISCO PROFIL
3600 F / FC / FRC 3,40 m
3200 F / FC / FRC 3,00 m
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DISCO PROFILPilna jaudas izmantošana.

PROFIL – trīsdimensiju reljefa kopēšana.

PROFIL piekares ģeometrija pļaujmašīnām nodrošina trīsdimensiju 
reljefa kopēšanas iespēju, neatkarīgi no traktora kustības. 

Pļaujmašīna ir piekabināta pie pagriežama balsta, tāpēc tā 
perfekti pielāgojas sānu kontūrām braukšanas virzienā. 
Garenvirziena pielāgošanos nodrošina stiprinājuma punkts, 
kas atrodas tuvu zemei. Reljefa kopēšana tuvu augsnes 
virsmai neļauj pļaujmašīnas elementiem ierakties zemē, kā 
arī aizsargā velēnu. Tas arī ļauj izmantot lielākus pļaušanas 
ātrumus. Tam visam rezultāts ir vienmērīgs pļāvums.

Salokāmi aizsargpārklāji.

Salokāmi aizsargpārklāji samazina transporta platumu līdz 
3,00 vai 3,40 metriem, bet izvēles opcija ir hidrauliska 
aizsargpārklāju atlocīšana. Tam ir nepieciešams divpusējas 
darbības hidroizvads. 

Apkope un tīrīšana.

Aizsargpārklāji atlokas visapkārt, ļaujot piekļūt pļaujmašīnas 
pamatnei un visiem apkopes punktiem – tas ir ideāli, 
piemēram, lai nomainītu nažus. 

Tāpat kā visās DISCO pļaujmašīnās, arī šai pļaujmašīnai ir 
integrēts nažu bloks ar nomaināmiem nažiem. Kardānvārpstām 
ir 250 stundu eļļošanas intervāls, kas vēl vairāk samazina 
apkopes laiku un izmaksas.

Pateicoties zemajam pagriešanās punktam, DISCO 
PROFIL seko virsmas reljefam, nevis traktoram.

Brīvi svārstīga pamatne, lai braukšanas virzienā 
pilnībā pielāgotos reljefam visā darba platumā.

Kompakta piekare pie priekšējās uzkares 
pļaujmašīnai nodrošina lielu klīrensu, apgriežoties 
lauka malās.

Priekšrocības. 

− MAX CUT pļaujmašīnas pamatne maksimālai 
pļaušanas kvalitātei

− ACTIVE FLOAT hidropneimatiska piekare 
(izvēles opcija)

− Pieejama bez kondicionētāja vai arī ar zaru vai ruļļu 
kondicionētāju – pēc izvēles

− Izvēles opcija: brīdinājuma zīmes ar apgaismojumu 
drošai braukšanai pa ceļu
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DISCO 3150 FJūs ienākat profesionāļu segmentā.

Uzticams izpildītājs.

Rentabilitātes ziņā šis pļaujmašīnas modelis ir 
nepārspējams. DISCO frontālā pļaujmašīna ar MAX 
CUT pļaujmašīnas pamatni ir gatava jebkuram darbam. 

DISCO kompakto modeļu sērija
3150 F 3,00 m
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Kompakta uz ceļa.

Labi manevrējama frontāla pļaujmašīna ar 
profesionālā līmeņa tehnoloģiju.

Tagad arī DISCO 3150 F ir aprīkota ar MAX CUT profesionālā 
līmeņa tehnoloģiju. Tuneļa efekts nodrošina minimālu 
piesārņojumu – tā ir galvenā prasība augstas kvalitātes lopbarībai. 
Standarta aprīkojumā ir vālošanas disks un pustrumulis, kas 
garantē tīru un akurātu vālu.

DISCO 3150 F modelim var izvēlēties piekares sistēmu: 
atsperes tipa piekari vai ACTIVE FLOAT.

Tuvu traktoram.

Kompakta sakabe, kas atrodas tuvu traktoram, nodrošina  
ideālu reljefa kopēšanu un perfektu pļaušanas rezultātu.

Pateicoties konstrukcijai, DISCO 3150 F ir ideāli piemērota 
izmantošanai ar mazākiem un speciāliem traktoriem.

Masīva konstrukcija.

DISCO 3150 F pļaujmašīnai ir raksturīgā CLAAS kvalitāte. 
Visiem komponentiem ir tādi paši kvalitātes standarti un 
materiāla biezumi kā PROFIL modeļu sērijas frontālajām 
pļaujmašīnām.

Intelektiskas sāniskās svārstības. 

Slīpais pagriešanās punkts ļauj perfekti kopēt reljefu. Tas aizsargā 
velēnu un nodrošina, ka nopļautais materiāls paliek tīrs.

Nevainojama veiktspēja.

Ulrihs Haslers no Algava reģiona Vācijā ir priecīgs par savu 
DISCO 3150 F: "Pļaušanas kvalitāte vienmēr ir bijusi ļoti laba, 
un kompaktā konstrukcija šajā kalnainajā apvidū ir ideāli 
piemērota. Pļaujmašīna ir viegla un nevis laižas lejā pa nogāzi, 
bet precīzi kopē reljefu." Tā kā zeme ir tik mainīga, Ulrihs 
Haslers dažas platības pļauj tikai reizi gadā, bet citas – līdz pat 
piecām reizēm gadā. Tāpēc tehnikai ir jāspēj pļaut ļoti dažādos 
apstākļos. "Ne katra frontālā pļaujmašīna var, braucot lejup pa 
kalnu, pļaut zemus augus, bet DISCO 3150 F to var."

DISCO 3150 F
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Aizmugurējās pļaujmašīnas – apskatsUzticams partneris, uz kuru var paļauties.

DISCO CONTOUR DISCO 100 DISCO 10
Modeļi un darba platumi 4400: 4,20 m

4000: 3,80 m
3600 / C / RC: 3,40 m
3200 / C / RC: 3,00 m
2800 / C / RC: 2,60 m

360: 3,40 m
320 / C: 3,00 m
280 / C / RC: 2,60 m
240 RC: 2,20 m

32: 3,00 m
28: 2,60 m
24: 2,20 m

Tips Pievienošana vidū Pievienošana sānos Pievienošana sānos

Pļaujmašīnas pamatne MAX CUT MAX CUT MAX CUT

Amortizācijas spiediena sistēma Smaguma centra piekare (ACTIVE FLOAT) Smaguma centra piekare (atsperes tipa piekare) Smaguma centra piekare (atsperes tipa piekare)

Transporta leņķis 120° ar gala pozīcijas slāpēšanu 105° ar gala pozīcijas slāpēšanu 
(95° kondicionētājiem)

95°

Jūgvārpstas ātrums 1000 (850) apgr./min 1000 (850) apgr./min 540 (460) apgr./min

C = zaru kondicionētājs
RC = ruļļu kondicionētājs

Aizmugurējo pļaujmašīnu ģimene.

DISCO sērijas aizmugurējo pļaujmašīnu ģimene.
DISCO CONTOUR, DISCO 100, DISCO 10.
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DISCO CONTOUR ar sakabi centrāAizmugurē uzkabināmās pļaujmašīnas klientiem ar 
augstām prasībām.

Liela uzticamība.

DISCO CONTOUR aizmugurē uzkabināmās pļaujmašīnas 
ir produktīvas un uzticamas jebkādos apstākļos. 

DISCO CONTOUR
4400 4,20 m
4000 3,80 m 
3600 / C / RC 3,40 m
3200 / C / RC 3,00 m
2800 / C / RC 2,60 m

JAUNUMS

Jaunums
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DISCO CONTOUR ar sakabi centrāPlata. Kompakta. Ģeniāla.  
DISCO 4400.

JAUNUMS

Vienmērīga pļaujmašīna – precīzs pļāvums.

Saskrūvētā, vērpes izturīgā pļaujmašīnas pamatnes 
konstrukcija, kā arī centrālā piekare, kas atrodas smaguma 
centrā, ļauj optimāli kopēt augsnes virsmas reljefu. Kopēšanu 
uzlabo arī taisnos leņķos braukšanas virzienā esošie 
pļaujmašīnas pagriešanas punkti, kas brīvi pagriež neatkarīgi 
no traktora. Regulējamā piekares atspere uz spēka pleca 
nodrošina, ka pļaujmašīna tiek laista lejā vienmērīgi. Šiem 
komponentiem mijiedarbojoties, pļaujmašīnas pārvietošanās ir 
laidena, tiek aizsargāta zāles velēna un nodrošināta augsta 
līmeņa sasmalcināšanas kvalitāte un vienmērīgs griezums.

Priekšrocības.

 − MAX CUT pļaujmašīnas pamatne ar papildu pamatnēm 
(dubultām), lai varētu pļaut augstu

 − ACTIVE FLOAT hidropneimatiskā piekare
 − Regulējamas apakšējo atsaišu tapas, dubultie konusi un 
KENNFIXX® hidrauliskie savienotāji ērtai pievienošanai

 − Hidrauliska "Non-Stop" aizsardzība, saduroties ar šķērsli
 − Kompakta transporta pozīcijā, neskatoties uz 4,2 m 
platumam

 − Labi redzams augstuma indikators
 − Hidraulisks transporta bloķētājs (izvēles opcija)
 − Aizsargpārklāja hidrauliska salocīšanas (izvēles opcija)
 − Brīdinājuma aprīkojums ar apgaismojumu (izvēles opcija)
 − Kustīgi vālošanas diski (izvēles opcija)
 − Glabāšanas platforma (izvēles opcija)

Ģeniāli efektīvia – intelektiskā salocīšana

DISCO 4400 CONTOUR, kura darba platums ir 4,20 m, savā 
klasē ir lielākais un kompaktākais modelis. Pirmais solis ceļā 
uz liela izmēra tehniku.
Lai novietotu transporta pozīcijā, šo pļaujmašīnu, tāpat kā 
pārējos CONTOUR sērijas modeļus, var vertikāli salocīt līdz 
maksimāliem 120 grādiem. Turklāt sadursmes gadījumā 
DISCO 4400 CONTOUR nedaudz padodas atpakaļ – to 
nodrošina cilindrs un hidrauliskā pretsadursmes aizsardzība. Var 
pasūtīt arī 180° salokāmu automātiskas darbības vāla aizkaru.
Tas nozīmē, ka pļaujmašīnas transporta augstums ir mazāks 
par 4,0 m un, pārvadājot to no viena lauka uz nākamo, tās 
smaguma centrs atrodas tuvu traktoram. Pļaujmašīna, pateicoties 
saviem kompaktajiem gabarītiem, var viegli iebraukt šaurās 
iebrauktuvēs, pat neskatoties uz lielo darba platumu.

Viena pļaujmašīna – divi vāli.

Izvēles opcija: DISCO 4400 CONTOUR ir unikālā divu vālu 
noklāšana. Šī funkcija ir īpaši noderīga, pļaujot uz mitras vai 
mīkstas zemes, jo tādējādi var izvairīties no braukšanas pa 
lopbarību. Tas tiek panākts, pļaujmašīnas pamatnes vidū 
novietojot papildu padeves trumuļus.

Ērti izmantojama nažu kaste.

Nažu kastes "komforta" versijā ir atsevišķi nodalījumi ne tikai 
labās un kreisās puses rezerves nažiem, bet arī izlietotajiem 
nažiem. Nažu krājumi ir skaidri redzami no ārpuses un, 
uzvelkot cimdus, tos var viegli satvert. Turklāt šī kaste tika 
konstruēta tā, lai naži būtu optimāli pasargāti no mitruma.
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DISCO CONTOUR ar sakabi centrāBezkompromisa tehnoloģija. 

120° transporta pozīcija.

Pļaujmašīnu saloka uz iekšu ar divpusējas darbības peldošā 
pozīcijā atrodošu virzuļa tipa cilindra palīdzību, un, pakāpeniski 
bremzējot, apstādina. Pēc tam nobloķē transporta pozīcijā vai 
nu mehāniski, vai arī izmantojot hidraulisko bloķēšanas sistēmu 
(izvēles opcija). Lai samazinātu transporta augstumu, kas būtu 
mazāks par 4,00 metriem, aizmugurējās pļaujmašīnas DISCO 
4000 CONTOUR sānu aizsargus ir iespējams salocīt 
mehāniski vai hidrauliski.

Labi aizsargātas.

Visām DISCO pļaujmašīnām ir mehāniska aizsardzība. 
Saduroties ar šķērsli, tās tiek paceltas un 15° leņķī aiziet 
atpakaļ. Pēc nelielas atiestatīšanas darbības pļaušanu var 
atkal turpināt.

Optimāla augsnes virsmas kopēšana –  
arī nogāzēs.

CONTOUR modeļu sērijā pļaujmašīnas ir pievienotas smaguma 
centrā, un tāpēc tās var brīvi pagriezties un pielāgoties 
virsmas kontūrām. Pareizais regulējuma augstums tiek attēlots 
ar indikatoriem uz teleskopiskā rāmja.

Ērti izmantojamā ACTIVE FLOAT hidrauliskā piekare, kuru var 
regulēt braukšanas laikā, nogāzē samazina sānspēkus, kā arī 
aizsargā augsni.

Ar kondicionētāju.

Aizmugurē uzstādāmās DISCO CONTOUR pļaujmašīnas 
pieejamas darba platumā no 2,60 m līdz 3,40 m un – vai nu ar 
bez kondicionētāju, vai ar zaru vai ruļļu kondicionētāju.

Stabila konstrukcija.

Mūsu mašīnas ir stabilas un saprotami izplānotas. 
Pļaujmašīnas komponenti ir konstruēti tā, lai tie būtu maksimāli 
stabili un izturīgi. Lai tiktu aizsargāti hidrauliskie komponenti, 
tie pēc iespējas ir integrēti rāmja konstrukcijā.

120° transporta pozīcija un smaguma centrs tuvu traktoram 
nodrošina vienmērīgu slodzi uz aizmugurējo tiltu, kas neļauj 
pļaujmašīnai braukšanas laikā šūpoties. Tas nozīmē, ka uz 
ceļa jūtaties droši un manevrētspējīgi. Kompaktā transporta 
pozīcija ļauj bez grūtībām iebraukt zemās konstrukcijās, 
savukārt atpakaļgaitas spogulis nodrošina pietiekami labu 
redzamību uz aizmuguri.

Lai drošība braucot pa ceļu būtu vēl lielāka, ir pieejamas 
brīdinājuma zīmes ar apgaismojumu (izvēles opcija).
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DISCO CONTOUR ar sakabi centrā

Apkope un tīrīšana.

Aizsargpārklāji, kurus var visapkārt uzlocīt, ļauj ērti piekļūt 
pļaujmašīnas pamatnei, kā arī visiem apkopes punktiem, – tie 
ir ideāli piemēroti lai, piemēram, nomainītu nažus. Tāpat kā 
visām pārējām DISCO pļaujmašīnām, arī šim modelim ir integrēta 
nažu kaste ar maiņas nažiem. Universālo šarnīru eļļošanas 
intervāls ir 250 h – tas arī samazina uzturēšanas izmaksas.

Novietojot glabāšanai, viss tiek atstāts kārtībā.

Izvēles veidā pieejama arī praktiska glabāšanas platforma ar 
vai bez ritenīšiem, lai mašīnu, pabeidzot darbu, varētu novietot 
kompaktā pozīcijā. Glabāšanas platforma uz riteņiem ir ideāls 
risinājums visur, kur ir ierobežota telpa. Tas ļauj pļaujmašīnu 
viegli pārvietot bez traktora palīdzības.

Jo, pabeidzot vienu nopļaušanas ciklu,  
tiek iezīmēts nākamais.

DISCO CONTOUR priekšrocības.

 − Aizmugurējā pļaujmašīna ar piekari vidū
 − MAX CUT pļaujmašīnas pamatne ar papildu pamatnēm 
(dubultām), lai varētu pļaut augstu

 − ACTIVE FLOAT hidropneimatiskā piekare
 − Bez kondicionētāja vai arī ar zaru vai ruļļu kondicionētāju 
– pēc izvēles

 − Regulējamas apakšējo atsaišu tapas ar dubultiem 
konusiem 

 − KENNFIXX® hidrauliskie savienotāji ērtai savienošanai
 − Aizsardzības sistēma
 − Labi redzams augstuma indikators
 − 120° transporta pozīcija
 − Hidrauliskā vāla aizkaru locīšana (pēc izvēles  
DISCO 4000 un 4400)

 − Hidraulisks transporta bloķētājs (izvēles opcija)
 − Brīdinājuma aprīkojums ar apgaismojumu (izvēles opcija)
 − Kustīgi vālošanas diski (izvēles opcija)
 − Glabāšanas platforma (izvēles opcija)
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DISCO 100 ar sakabi sānosLieliska tehnoloģija kompaktā formātā.

Izturīga un viegli velkama.

DISCO 100 sērijas aizmugurē uzkabināmās 
pļaujmašīnas garantē lielus darba ātrumu pie zema 
jaudas patēriņa. Tās ir ārkārtīgi izturīgas un, tāpat 
kā lielie modeļi, piedāvā profesionālo tehnoloģiju – 
MAX CUT pļaujmašīnas pamatni.

DISCO 100 sērija
360 3,40 m
320 / C 3,00 m
280 C / RC 2,60 m
240 RC 2,20 m
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DISCO 100 ar sakabi sānos

Smaguma centra piekare.

Lielā piekares atspere iedarbojas uz mašīnas rāmja vidusdaļu. 
Turklāt atsperes spēka līnija iet tieši pa pļaujmašīnas smaguma 
centru. Iekšējais un ārējais balsts nodrošina, ka spēks tiek 
vienmērīgi pārnests pa visu pļaujmašīnas pamatni.
Mazā atspere papildus aizsargā pļaujmašīnas pamatnes 
piedziņu. Mūsu unikālā smagumcentra piekare ļauj uz sāniem 
nolaižamiem modeļiem izmantot centrā uzkarināmo modeļu 
priekšrocības.

MAX CUT pļaujmašīnas pamatne ar iebūvētu 
jūgvārpstas piedziņu.

MAX CUT pļaujmašīnas pamatne ir aprīkota ar ātrās nažu 
maiņas sistēmu un tikpat augstas kvalitātes sastāvdaļām 
kādas ir lielajiem DISCO modeļi. Pastāvīgā eļļošana, kam nav 
vajadzīga apkope, nodrošina perfektu pļāvumu. Atkarībā no 
apstākļiem ir iespējams arī samazināt ātrumu no 1000 līdz  
850 apgr./min un tādējādi ietaupīt degvielu.

Augstākais punktu skaits visos rādītājos.

Mehāniska aizsardzība saduroties ar šķērsli.

Atduroties pret šķērsli, pārslodzes aizsardzības sistēma reaģē 
uzreiz, pļaujmašīnu pagriežot uz augšu un atpakaļ. Lai turpinātu 
braukt, traktors tikai nedaudz jāpadod atpakaļ. Arī papildu 
atbalsta rāmis aizsargā pļaujmašīnas ārējo malu no bojājumiem.

Piedziņa.

Pļaujmašīnu darbina ar jūgvārpstu, kam nav nepieciešama 
drošības ķēde. Izturīgā siksnas piedziņa absorbē 
maksimumslodzes un tiek nospriegota ar pagriežamu kloķi, 
neizmantojot instrumentus. No turienes jauda tiek pārsūtīta uz 
divkāršo pārnesumkārbu, kas no augšas tieši darbina pirmo 
pļaušanas disku, tādējādi nodrošinot optimālu materiāla plūsmu.

105° transporta pozīcija.

Mašīnas smaguma centrs pārvietojas vēl tālāk uz vidu, lai 
traktora aizmugurējie riteņi būtu pēc iespējas vienmērīgāk 
noslogoti. Divkāršā pārnesumkārba nodrošina šauru 
pārvadāšanas platumu un netraucētu skatu uz aizmuguri.
Divpusējas darbības peldošais virzuļa cilindrs nodrošina, ka 
pļaujmašīna nogāzēs droši saliecas uz leju un nodrošina 
gājiena beigas amortizēšanu.

Pievienošana un atvienošana.

Tāpat kā daudzos citos sakabes variantos, arī šeit, lai varētu 
ērti pievienot, kreisās puses apakšējās atsaites tapa atrodas 
nedaudz zemākā pozīcijā. Daudz ērtāk strādāt ļauj arī iebūvētā 
glabāšanas vieta vieglām kontaktdakšām, hidrauliskām šļūtenēm 
un pagriežamajam kardānvārpstas balstam. KENNFIXX® 
satvērēji ļauj ērti savienot šļūtenes.



50 51

DISCO 100 ar sakabi sānosLieliski aprīkots un izkārtots.

Tiek ietaupīta vieta.

Lai ietaupītu vietu, ir pieejams atsevišķs glabāšanas rāmis. 
Pļaujmašīnu uz tā var uzlikt tieši no traktora – neizmantojot 
papildu balstus.

Brīva piekļuve.

Abas aizsargpārsega puses var ērti uzlocīt, lai varētu veikt 
apkopi vai tīrīšanu. Pārsega ārējo malu, kas nodilst ātrāk, var 
nomainīt atsevišķi.

Papildu ērtības.

Pieejams arī mehāniski darbināmais laukmalas ierobežotājs, 
un tas nozīmē, ka gan laukmalas ierobežotājam, gan 
transporta bloķētājam nepieciešams tikai viens kabelis.

Vāla veidošana.

Lai veidotos akurāts vāls, DISCO 100 pļaujmašīnām ir pie - 
ejams papildu ārējais vālošanas disks un, atkarībā no modeļa, 
arī iekšējais disks vai plāksne.

Lieliska kondicionēšana – pat ar nelielu darba platumu – sākot no 2,20 m.

Modeļi ar kondicionētāju DISCO 100 sērijā ir optimāli konfigurēti un, protams, aprīkoti ar MAX CUT pļaujmašīnas pamatni. 
Nedaudz zemāk esošā kreisās atsaites tapa nodrošina ātru sakabināšanu un, izmantojot 95° transporta pozīciju, tos var droši 
pārvadāt pa ceļu. Iebūvētais laukmalas ierobežotājs tagad pļaujmašīnās ar kondicionētāju ir standarts. Ja apstākļi to ļauj, arī ar 
šiem modeļiem var samazināt ātrumu.
Pļaujmašīnām ar kondicionētāju var ievērojami samazināt nopļautās masas žāvēšanas laiku. Mēs piedāvājam kultūrai atbilstīgu 
kondicionētāju, kas aprīkots vai nu ar zariem, vai ruļļiem.
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DISCO 10 ar sakabi sānosVieglums. Ātrums. Pļaušana.

Visas DISCO pļaujmašīnas ir domātas 
profesionāļiem – bez iekšpuses 
pamatnes.

Visām DISCO pļaujmašīnām pamatā ir augstas kvalitātes 
tehnoloģija – MAX CUT pamatne – jau sākot ar 2,20 m 
darba platumu. Galu galā katrs lauks ir pelnījis 
perfektu pļāvumu.

DISCO 10 sērija
32 3,00 m
28 2,60 m
24 2,20 m
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DISCO 10 ar sakabi sānosSmaguma centrs tiek kontrolēts.

Ekonomē degvielu.

Pārnesumkārbas attiecība ļauj vieglākās kultūrās jūgvārpstas 
ātrumu samazināt no 540 apgr./min līdz 460 apgr./min. Tas 
samazina degvielas patēriņu, nesamazinot pļaušanas veiktspēju.

Piedziņa.

Pļaujmašīnu darbina ar jūgvārpstu, kam nepieciešama tikai 
neliela apkope. Stabilā siksnas piedziņa absorbē 
maksimumslodzes un tiek spriegota ar pagriežamu kloķi, 
neizmantojot instrumentus. No turienes jauda tiek pārsūtīta uz 
divkāršo pārnesumkārbu, kas no augšas tieši darbina pirmo 
pļaušanas disku – tātad nav nepieciešama iekšpuses pamatne 
un tiek nodrošināta optimāla materiāla plūsma.

Piemērots nogāzēm.

Lai strādātu nogāzēs, DISCO 10 sērija ir tikusi optimizēta, 
izmantojot speciālus pastiprinātus komponentus un 
konstrukciju, kas ir ļoti jutīga uz svaru. Šī sērija ir arī ideāli 
piemērota, lai pļautu ceļa grāvjus un uzbērumus, kuru slīpums 
ir līdz 45°. 

MAX CUT pļaujmašīnas pamatne.

Ar CLAAS profesionālā līmeņa tehnoloģiju ir aprīkotas pat 
vismazākās pļaujmašīnas. Pļaujmašīnās, kuru darba platums ir 
sākot no 2,20 m, tiek izmantota MAX CUT pļaujmašīnas 
pamatne ar tādiem pašiem kvalitatīviem komponentiem, kādas 
ir lielajās pļaujmašīnās, un tās tāpat tiek pastāvīgi eļļotas. 
Atkarībā no valsts jūs varat izvēlēties – ar vai bez ātras nažu 
maiņas sistēmas.

Smaguma centra piekare.

Lielā piekares atspere iedarbojas uz mašīnas rāmja vidusdaļu. 
Turklāt atsperes spēka līnija iet tieši pa pļaujmašīnas smaguma 
centru. Iekšējais un ārējais balsts nodrošina, ka spēks tiek 
vienmērīgi pārnests pa visu pļaujmašīnas pamatni.
Mazā atspere papildus aizsargā pļaujmašīnas pamatnes 
piedziņu. Mūsu unikālā smagumcentra piekare ļauj uz sāniem 
nolaižamiem modeļiem izmantot centrā uzkarināmo modeļu 
priekšrocības. 
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DISCO 10 ar sakabi sānosAr DISCO ir prieks strādāt.

Prettriecienu aizsardzība.

Atduroties pret šķērsli, pārslodzes aizsardzības sistēma reaģē 
uzreiz, pļaujmašīnu pagriežot uz augšu un atpakaļ. Lai turpinātu 
braukt, traktors tikai nedaudz jāpadod atpakaļ. Arī papildu 
atbalsta rāmis aizsargā pļaujmašīnas ārējo malu no bojājumiem.

Drošība uz ceļa ir prioritāte.

Mašīnu salokot 95° transporta pozīcijā, tās smaguma centrs 
nobīdās vēl vairāk uz vidi, lai tādējādi tiktu pēc iespējas 
noslogoti traktora aizmugurējie riteņi. Divkāršā pārnesumkārba 
nodrošina šauru pārvadāšanas platumu un netraucētu skatu 
uz aizmuguri.

Ērta piekļuve.

Abas aizsargpārsega puses var ērti uzlocīt, lai varētu veikt 
apkopi vai tīrīšanu. Pārsega ārējo malu, kas nodilst ātrāk, var 
nomainīt atsevišķi.

Pievienošana un atvienošana.

Ir iespējami dažādi sakabes kategorijas varianti un ātrdarbīgie 
sakabes rāmji. Arī kreisās puses apakšējās atsaites tapa 
atrodas nedaudz zemākā pozīcijā, lai varētu ērti pievienot. 
Ērtāk strādāt ļauj arī iebūvētā glabāšanas vieta vieglām 
kontaktdakšām, hidrauliskām šļūtenēm un pagriežamajam 
kardān -vārpstas balstam.

Precīzs nākamā gājiena sākums.

Jūs varat, izmantojot vāla deflektoru (izvēles opcija), starp 
nenopļautiem augiem un nopļauto zāli izveidot braukšanas 
joslu. Tas nozīmētu, ka nākamais gājiens tiks precīzi 
pieskaņots, nepiesārņojot lopbarību.

Pamatnes opcijas.

Ja zeme ir smilšaina vai akmeņaina, papildu pretdiluma 
pamatne aizsargā pļaujmašīnas pamatni un palielina tās 
kalpošanas laiku. Ja vēlaties pļaut vēl augstāk, mēs 

Papildu ērtības.

Vēl lielākas ērtības nodrošinās hidrauliskais laukmalas 
ierobežotājs, (izvēles opcija). 
Lai ietaupītu vietu, ir pieejams atsevišķs uzglabāšanas rāmis. 
Pļaujmašīnu uz tā var uzlikt tieši no traktora – neizmantojot 
papildu balstus.

piedāvājam dubultaugstas pļaujas pamatnes, kas palielina 
pļaušanas augstumu par 30 mm vai 60 mm.
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DISCO CONTOUR ar dīsteli centrāVelkamas pļaujmašīnas.

Viss jums nepieciešamais atbalsts.

Tāpat kā uzkabināmās, arī velkamās DISCO 
pļaujmašīnas piedāvā izcilas tehniskās iespējas un 
lieliskus pļaušanas rezultātus.

DISCO CONTOUR ar dīsteli centrā
4000 TC / TRC CONTOUR 3,80 m
3600 TC / TRC 3,40 m
3200 TC / TC AUTOSWATHER / 
TRC 3,00 m
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DISCO CONTOUR ar dīsteli centrāPlats vai šaurs vāls?  
Neierobežoti regulējams.

Pārdomāta konstrukcija.

Velkamām pļaujmašīnām DISCO 4000 TC/TRC CONTOUR ir 
ne tikai pazīstamā divu punktu sakabe, bet tām pieejama arī 
pagriežama dīstele. Lielā izmēra 380/55 R17 riepas kopā ar 
riteņu atsvariem nodrošina maksimālu stabilitāti un optimālu 
augsnes aizsardzību. Centrāla sakabe smaguma centrā ļauj 
pļaujmašīnai pagriezties sāniski. PROFIL kinemātika, 
pļaujmašīnas pamatnes pagriešanās punkts tuvu zemei   un 

ACTIVE FLOAT hidropneimatiskā piekare nodrošina ideālu 
reljefa kopēšanu.

Šauru vai platu – izvēlieties vajadzīgo vālu.

Atkarībā no nepieciešamības ir iespējams masas plūsmā 
iekļaut platuma kliedēšanu. Vālošanas deflektorus var pastāvīgi 
regulēt diapazonā no 90 mm līdz 2800 mm. Regulēšanai nav 
vajadzīgi instrumenti, tāpēc deflektori ātri un viegli pielāgojas 
jebkādiem darba apstākļiem.

Pļaušana un kondicionēšana.

MAX CUT pļaujmašīnas pamatne ir pļaujmašīnas galvenais 
komponents, un, pateicoties tai, tiek panākts nevainojams 
pļaušanas rezultāts. Ja ekspluatācijas apstākļi to ļauj, ātrumu 
var samazināt līdz 850 apgr./min un tādējādi ievērojami 
ietaupīt degvielu. DISCO 4000 TC CONTOUR ir jau zināmā 
zaru kondicionētāja tehnoloģija.

DISCO 4000 TRC kondicionētājā apakšējais rullis tiek 
darbināts ar ķīļsiksnu, bet augšējais rullis ar zobsiksnu. 

Lucerna, zāle vai sorgo – 
DISCO garantē 
augstākās kvalitātes 
lopbarību.
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DISCO CONTOUR ar dīsteli centrāTām paliekot elastīgām.

Ērti. 

Pļaušanas augstums ir pastāvīgi maināms diapazonā no 30 
līdz 70 mm, izmantojot kloķveida rokturi pļaujmašīnas moduļa 
priekšā. Lai aizsargātu pļaujmašīnas pamatni no bojājumiem 
sadursmes gadījumā, visas velkamās pļaujmašīnas ir aprīkotas 
ar drošības ierīci, kas, ja notiek sadursme, pārvieto pļaujmašīnu 
uz aizmuguri un uz augšu.

Liela elastība – 
DISCO 3200 TC AUTOSWATHER.

Lai veidotu vālus, siksnas elevatoram ir liela priekšrocība: 
piemēram, kombinācijā ar DISCO frontālo pļaujmašīnu tas, 
pateicoties 6 metru darba platumam, noklāj masu kompaktā 
vālā. Šķērstransportieri darbina ar mašīnā integrētu hidraulisku 
sistēmu. Siksnas ātrumu var pastāvīgi regulēt ar atsevišķu 
vadības ierīci. Lai aizsargātu pret operatora izdarītām kļūdām, 
sik -snas mehānisms automātiski ieslēdzas un izslēdzas, kad 
pļaujmašīna tiek nolaista vai pacelta. Celšana paralēli augsnes 
virsmai nozīmē, ka apgriežoties lauka malās vienmēr ir 
pietiekami liels klīrenss.

Pilna darba platuma izmantošana.

Pateicoties divu divpusējas darbības cilindru kombinācijai, 
pļaujmašīnu var pagriezt caur centrālo dīsteli. Viens no 
cilindriem kalpo kā aptures mehānisms, stabilizējot 
pļaujmašīnas moduli. Pēc pieprasījuma ir pieejama dīsteles 
regulēšanas funkcija (tam nav nepieciešami instrumenti) – tas 
ļauj velkamām DISCO pļaujmašīnām ātri pielāgoties jebkuram 
traktoram un sliežu platumam. Tas nozīmē, ka jūs varat 
izmantot visu darba platumu abās pusēs.

Elastība: izvēles opcija ir dīsteles regulēšana, neizmantojot instrumentus, lai ātri 
adaptētos atšķirīgiem traktoriem.

Augsta augsnes aizsardzība.

Lielizmēra riepas (380/55 R 17 modeļiem DISCO 3600 TRC 
un TC, un 340/55-16 12 PR modeļiem DISCO 3200 TRC, 
TC un TC AUTOSWATHER) nodrošina maksimālu augsnes 
aizsardzību un izcilu stabilitāti, strādājot nogāzēs un apgriežoties 
lauka galā vai pārvietojoties pa ceļu. Braukšanas ātrums ir līdz 
40 km/h, bet klīrenss ir 50 cm.

Priekšrocības. 

Velkamās DISCO pļaujmašīnas ar centrālu dīsteli piedāvā 
visu nepieciešamo kapacitāti, lai panāktu lielus darba 
ātrumus un teicamu lopbarības novākšanas rezultātu.

Tām ir arī raksturīgās DISCO priekšrocības:
− MAX CUT vislabākai pļaušanas kvalitātei
− ACTIVE FLOAT hidropneimatiskā piekare
− Atlokāmi aizsargpārklāji: viegla piekļuve pļaujmašīnas 

pamatnei un visiem apkopes punktiem
− Iespēja izvēlēties zaru vai ruļļu kondicionētāju 
− Pieejamas dažādas vālošanas deflektoru opcijas
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DISCO ar dīsteli centrāDrošs palīgs.

Velkamā DISCO ar dīsteli sānos.

Kā vien jūs vēlaties. 
Šo pļaujmašīnu var aprīkot ne tikai ar zaru vai ruļļu 
kondicionētāju, bet arī ar speciālu vāla veidotāju 
FLAPGROUPER, lai veidotu dubultu vālu.

DISCO kompakto modeļu sērija ar dīsteli sānos
3150 TC / TC FLAPGROUPER / TRC 3,00 m
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DISCO ar dīsteli centrāCeļš uz panākumiem.

MAX CUT profesionāla līmeņa tehnoloģija.

MAX CUT pļaujmašīnas pamatne nodrošina augstāko 
lopbarības kvalitāti visos apstākļos.

Pilnīgs produktu klāsts.

Velkamām DISCO 3150 TRC un 3150 TC pļaujmašīnām ar 
sānu dīsteli darba platums ir 3 metri, un tās ir aprīkotas ar zaru 
vai ruļļu kondicionētāju.

Spēcīgas atsperes.

Pļaujmašīnas piekares spirālveida atsperes var pieregulēt 
atbilstoši lopbarības novākšanas apstākļiem, un to veic, 
neizmantojot speciālus instrumentus. Tas aizsargā velēnu un 
uzlabo lopbarības kvalitāti.

Ideāla vāla forma.

Divi regulējami vālošanas deflektori nodrošina akurātu masas 
noklāšanu, ideāli sagatavojot to nākamajam procesa solim.

Maināms pļaušanas augstums.

Pļaušanas augstumu var regulēt diapazonā no 3 līdz 7 cm, 
izmantojot kloķveida sviru. Skala, kas norāda konkrēto 
iestatīto vērtību, ir kā vizuāls palīgs.

Paralelograma tipa piekare.

Paralelograma tipa piekare ļauj pļaujmašīnai pārvietoties uz 
aizmuguri un uz augšu, lai efektīvi apietu šķēršļus. 
Pļaujmašīnas pamatne tiek pacelta pāri šķēršļiem, un tādējādi 
tā tiek maksimāli aizsargāta.
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DISCO ar dīsteli centrāDubultais vāls JAGUAR pašgājējsmalcinātājam. 
Tagad ar MAX CUT.

Vēl viens apmierināts lauksaimnieks.

Kristofa Bernigauda saimniecība Šarolē-Brionē reģionā, 
Francijā, kurā tiek audzēti aptuveni 150 Šarolē liellopi.

Šajā reģionā labības novākšanai izmanto DISCO 
FLAPGROUPER, un to, kāpēc tiek izmantots šis process, 
skaidro Kristofs Bernigauds:

"Pretēji tam, kā tas ir daudzās citās Eiropas valstīs, Francijā 
likumdošana atļauj izmantot savācēja darba platumus, kas ir 
lielāki par 3 metriem. Šī procesa priekšrocība ir tāda, ka mēs 
varam uzreiz noklāt dubultus vālus, kurus pēc tam var savākt 
ar pašgājējsmalcinātāja pacēlēju. JAGUAR paņem visu 
materiālu, kas tam vajadzīgs, un visi papildu darba soļi – no 
pļaušanas līdz savākšanai – vairs nav jādara. Vasarā mani lopi 
parasti ganās uz lauka, bet ziemā tie tiek baroti tikai ar zāles 
skābbarību, sienu un mazliet ar kukurūzu. Protams, uzsvars 
tiek likts uz rezultātu: uz produktivitāti, tīru pļāvumu un galu 
galā uz labas kvalitātes lopbarību – visas tās lietas, kas mums 
ir vajadzīgas."

DISCO 3150 TC FLAPGROUPER.

Izmantojot šo sistēmu, hidrauliski pagriežami papildu vāla 
veidotāji aiz kondicionētāja padod augu masu, noklājot 
vienveidīgu vālu. Šādā veidā aptuveni 3,20 m plats dubults 
vāls tiek izveidots divos piegājienos. Šādu vālu var pēc tam 
savākt nākamajā piegājienā, piemēram, ar JAGUAR (3,8 metru 
plats pacēlējs).

DISCO ērtības.

Tāpat kā visas DISCO velkamās pļaujmašīnas, arī DISCO 
3150 TC FLAPGROUPER ir aprīkota ar DISCO raksturīgajiem 
elementiem: 

− MAX CUT pļaujmašīnas pamatne ar ātrdarbīgu nažu maiņas 
mehānismu un SAFETY LINK

− Tērauda zaru kondicionētājs ar regulējamu kondicionēšanas 
intensitāti

− Piekare pievienošanai traktora apakšējai atsaitei
− Pārnesumu pārslēgšanas kārba (ar 540 apgr./min vai 

1000 apgr./min)
− Piedziņa vārpsta ar 250 stundu eļļošanas intervālu un 

dubultu platleņķa savienojumu
− Skala, lai regulētu pļaušanas augstumu
− Kontaktspiediena iestatīšana ar spirālatsperes 

amortizatoriem; nav jāizmanto palīginstrumenti
− Pagriežama piedziņas galva optimālai manevrēšanai

Šarolē liellopu mājvieta.

Šarolē liellopu izcelsme ir šeit, Šarolē-Brionē reģionā, Francijā, 
un tie tiek galvenokārt audzēti liellopu gaļas ražošanai. 

Ērti izmantojams saimniecībā.

Kristofs Bernigauds ir sajūsmināts par tehnoloģijām, jo 
pļaujmašīna, neskatoties uz tās izmēru, ir ātri salokāma, lai to 
varētu droši pārvadāt pa ceļu.
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Savvaļas dzīvnieku aizsardzība –  
kā mēs varam palīdzēt?

Savvaļas dzīvnieku aizsardzība

Katru gadu pavasarī.

Pļaušanas sezonas laikā, sākot no aprīļa līdz jūnijam, riskam 
visvairāk ir pakļauti savvaļas dzīvnieki, it īpaši brieži. Dzirdot 
troksni vai sajūtot draudus, briedēni pieliecas un paslēpjas. 
Tāpēc var gadīties, ka lauksaimnieki tos nepamana un tie 
nokļūst pļaušanas mehānismā. Dzīvnieku labturības iemeslu 

CLAAS ievieš pārmaiņas.

Sadarbībā ar lauksaimniekiem CLAAS ir piedalījies pētījumā, lai 
rastu inovatīvus praktiskus risinājumus, kā lauksaimniecības 
kultūraugu zonās noteikt savvaļas dzīvnieku, it īpaši briežu 
mazuļu klātbūtni. Infrasarkano staru kameras skenē laukus no 
gaisa, uztverot viņu ķermeņa siltumu, un konkrētajā zonā 
uzticami atklāj jebkuru dzīvnieku, pat ja tas atrodas augstā 
zālē vai citos kultūraugos.

Akustiskie un vizuālie aizbaidīšanas līdzekļi.

Komerciāli pieejamus briežu aizbaidīšanas risinājumus, 
piemēram, akustiskus signālus vai vizuālus kavēkļiem, ideālā 
gadījumā vajadzētu izvietot uz lauka, naktī pirms pļaušanas.

Pļaušanas stratēģijas.

Kopīgi strādājot.

Ļoti efektīva stratēģija, bet arī ļoti dārga laika un personāla ziņā 
ir lauka iepriekšēja apsekošana kopā ar medniekiem. 

Pļaušana iepriekšējā vakarā.

Nelielu lauka daļu var nopļaut iepriekšējā vakarā. Tas maina 
dzīvnieku paradumu, padarot mātīti nemierīgu un pamudinot 
savus mazuļus aizvest drošā vietā.

Pļaušana no iekšpuses uz āru.

Pļaušana no iekšpuses virzienā uz āru briežiem dod iespēju 
izkļūt no pļaušanas vietas. 

Vispirms sākt ar laukmalām.

Apstrādājot garus laukus, vispirms var nopļaut laukmalas, pēc 
tam garenvirziena lauka sānu malas, pļaujot uz āru. Tad 
briedēni var aizbēgt no pļaušanas zonas.

Pļaušana no ceļa puses.

Ja lauki atrodas blakus ceļam, vispirms būtu jāpļauj malas, 
kas atrodas blakus ceļam. Tad turpiniet pļaut no ceļa puses uz 
iekšpusi, lai brieži neskrietu uz ceļu.

dēļ mēs iestājamies par proaktīviem savvaļas dzīvnieku 
aizsardzības pasākumiem un arī par to, lai nepieļautu jebkādu 
botulisma risku lauksaimniecības dzīvniekiem, kā arī lai 
nepakļautu pļaujmašīnas operatorus psiholoģiskam stresam.
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Piegāde uz jebkuru vietu pasaulē.
CLAAS rezerves daļu loģistikas centrā Hammā, Vācijā atrodas 
turpat 200 000 dažādu rezerves daļu, un tās noliktavas platība 
pārsniedz 183 000 m2. Šī centrālā rezerves daļu noliktava ātri 
un uzticami aizgādā ORIGINAL rezerves daļas uz jebkuru vietu 
pasaulē. Tas nozīmē, ka jūsu vietējais CLAAS partneris var ļoti 
īsā laikā piedāvāt risinājumu jūsu saimniecībai vai jūsu ražas 
novākšanas procesam.

Jūsu saimniecībai tiek piedāvātas: CLAAS FARM PARTS.
CLAAS FARM PARTS piedāvā vienu no visaptverošākiem 
dažādu zīmolu rezerves daļu un piederumu klāstiem visiem 
lauksaimniecības darbiem, kādi vien ir jūsu saimniecībā. 

Jūsu vietējais CLAAS tirdzniecības pārstāvis.
Lai kur jūs arī atrastos, jūs varat uz mums paļauties – mēs 
vienmēr jums sniegsim nepieciešamo servisu un nodrošināsim 
saziņu ar kontaktpersonām. CLAAS tirdzniecības partneri 
reģionā, kurā jūs atrodaties, ir pieejami cauru diennakti, lai 
jums palīdzētu. Ar zināšanām, pieredzi, apņemšanos un ar 
pašu labāko tehnisko aprīkojumu. Vairāk nekā tikai uzticamība.

Atbilst tieši jūsu mašīnai.
Precīzi izgatavotas detaļas, augstas kvalitātes palīgmateriāli un 
noderīgi piederumi. Mēs piegādāsim pareizo detaļu no mūsu 
visaptverošā produktu klāsta, lai jūsu mašīna būtu simtprocentīgi 
droši ekspluatējama.

CLAAS Service & Parts 
cauru diennakti.
service.claas.com

CLAAS Service & PartsLai jūs atbalstītu visu laiku –
CLAAS Service & Parts.
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Jo tīrs pļāvums nozīmē apmierinātu klientu.

Krāsu kodēšana, kas nodrošina  
perfektu pļaušanu.

Izstrādājot DISCO pļaujmašīnu, mūsu radošums redzams arī 
niansēs. Lai jūs varētu šo pļaujmašīnu perfekti pielāgot, mēs 
esam iekļāvuši virkni praktisku palīglīdzekļu. Un mēs tās esam 
nokrāsojuši sarkanā krāsā, lai tās būtu viegli pamanāmas. 
Sarkana ir pat nažu ātrās nomaiņas uzstādīšanas svira, lai, 
noliekot to uz lauka, jūs to nevarētu neieraudzīt un aizmirst.

1 Darba augstuma regulēšana
2 Nažu ātrās nomaiņas uzstādīšanas svira
3 ACTIVE FLOAT manometrs
4 Kondicionētāja intensitāte
5 Indikators, kas norāda jūgstieņa vidu
6 MAX CUT pļaujmašīnas pamatne, pretēji pulksteņrādītāja 

virzienam rotējoši pļaušanas diski sarkanā krāsā

Sākot ar 2022. gada sezonu, visas MAX CUT pļaujmašīnu 
pamatnes būs ar krāsu kodiem, lai jūs varētu uzreiz noteikt, 
kuri pļaušanas diski griežas pretēji pulksteņrādītāja virzienam. 
Attiecīgajiem pļaušanas diskiem ir ne tikai sarkani vāciņi – 
sarkani ir arī asmeņi. Šāda krāsu kodēšana ietaupa dārgo laiku 
un novērš kļūdas – tas viss nodrošina perfektu griezumu.

●  Standarts      ○  Izvēles opcija      –  Nav pieejams

CLAAS pastāvīgi uzlabo savus produktus, lai tie atbilstu klientu prasībām. Tas nozīmē, ka visiem produktiem var tikt veiktas izmaiņas, iepriekš par to nebrīdinot. Visas specifikācijas un apraksti šajā 
materiālā ir aptuveni un var ietvert aprīkojumu, kas nav standarta aprīkojums. Šis materiāls ir paredzēts izmantošanai visā pasaulē. Lūdzu, sazinieties ar jūsu CLAAS tirdzniecības pārstāvi, lai saņemtu 
sīkāku informāciju. Lai precīzāk parādītu attiecīgā mezgla funkcijas, fotografēšanas brīdī ir noņemti aizsargpaneļi. Nekad neveiciet šo aizsarglīdzekļu demontāžu, jo tas var apdraudēt jūsu drošību. 
Lietojiet tehniku tikai saskaņā ar lietotāja rokasgrāmatā dotajām pamācībām.

●  Standarts      ○  Izvēles opcija      –  Nav pieejams

1 C = zaru kondicionētājs, RC = ruļļu kondicionētājs, T = velkams, nav sufiksa = bez kondicionētāja
2 Standarta pļaušanas augstums 40 mm (pastāvīgi maināma regulēšana 30–70 mm)
3 Nepieciešams 1 × vd, lai regulētu ACTIVE FLOAT spiedienu
4 Nepieciešams 1 × vd, vāla aizsarga hidrauliskai salocīšanai
5 Ar peldošo pozīciju
6 Salocīšana
7 Šiem modeļiem ir vālošanas deflektors
8 Šiem modeļiem ir hidraulika
9 Pagriešana un vāla aizsargu locīšanas sistēma kombinācijā ar pastāvīgu hidraulisku aizsardzību pret sadursmēm
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Frontālās pļaujmašīnas Vidū uzkabinātas CONTOUR aizmugures pļaujmašīnas
100. sērijas uz sāniem nolaižamās aizmugurējās 
pļaujmašīnas

10. sērijas uz sāniem 
nolaižamās aizmugurējās 
pļaujmašīnas) 

Pļaujmašīna
Darba platums m 3,40 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00 4,20 3,80 3,40 3,40 3,00 3,00 2,60 2,60 3,40 3,00 3,00 2,60 2,60 2,20 3,00 2,60 2,20
Transporta platums m 3,40 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,40 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00 – – – – – – – – – – – – – – – – –
Mašīnas augstums transporta pozīcijā m – – – – – – – – – – – – – 3,90 3,90 3,57 3,57 3,19 3,19 2,86 2,86 3,80 3,40 3,50 3,10 3,10 2,70 3,50 3,10 2,70
Salocīšanas leņķis transporta pozīcijā ° – – – – – – – – – – – – – 120 120 120 120 120 120 120 120 105 105 95 95 95 95 95 95 95
Svars (atkarībā no kondicionētāja) kg, 

aptuveni
1420 1390 1060 1250 1220 970 685 1195 870 1040 1010 775 685 1160 1040 1300 950 / 

1280
1180 870 / 

1150
1070 810 / 

1050
850 800 1130 1060 1040 980 750 700 650

MAX CUT pļaujmašīnas pamatne2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Diski (divi naži vienam diskam) 8 8 8 7 7 7 8 8 8 7 7 7 7 10 9 8 8 7 7 6 6 8 7 7 6 6 5 7 6 5
Ātrā asmeņu maiņa ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Kondicionētāja griešanās ātrums apgr./

min.
950 900 /

770
– 950 900 /

770
– 950 900 /

770
– 950 900 /

770
– – – – 940 – / 910 940 – / 910 940 – / 910 – – 900 900 900 900 – – –

Atsperes tipa piekare – – – – – – ● ● ● ● ● ● ● – – – – – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ACTIVE FLOAT piekare ●3 ●3 ●3 ●3 ●3 ●3 ○3 ○3 ○3 ○3 ○3 ○3 ○3 ● – ● ● ● ● ● ● – – – – – – – – –

Prasības traktoram
Sakabes kategorija II II II II II II II II II II II II II III III III II / III III II / III II II II II II II II II II / 

Sakabes 
āķis

II / 
Sakabes 
āķis

II / 
Sakabes 
āķis

Jūgvārpstas ātrums apgr./
min.

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

540 
(460)

540 
(460)

540 
(460)

540 
(460)

540 
(460)

540 
(460)

Hidroizvadi  1 × vd (+1 × dd4 + 1 × vd3) (1 × dd4 + 1 × vd3) 1 × dd5

1 × dd9

(+1 × vd3)

1 × dd5

(+1 × dd4

+1 × vd3)

1 × dd5 (+ 1 × vd3) 1 × dd 1 × dd 1 × vd 1 × vd 1 × vd 1 × vd 1 × vd 1 × vd 1 × vd

Aprīkojums
Hidrauliski nolokāmi aizsargpārklāji ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 – ○ ○ – – – – – – – – – – – – – – –
Materiāla izkliede – ○ – – ○ – – ○ – – ○ – – – – – – / ○ – – / ○ – – / ○ – – ○ – ○ – – – –
Regulējami vālošanas deflektori ● ● – ● ● – ● ● – ● ● – – – – ● – / ● ● – / ● ● – / ● – – ● ● ● ● – – –
Ar vālošanas disku – – ● (2 x) – – ● (1 x) – – ● (2 x) – – ● (1 x) ● (1 x) ○ ○ – ○/– – ○/– – ○/– ○ ○ – – – – ○7 ○7 ○7

Uzlikas augstai pļaušanai ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Dubultās pretdiluma uzlikas augstai pļaušanai ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Pretnodiluma uzlikas ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Pļaujmašīnas pamatnes aizsardzības ierīce  
(intensīvas izmantošanas apstākļiem)

○ ○ ○ ○ ○ – ○ ○ ○ ○ ○ – – ○ – ○ – / ○ ○ – / ○ ○ – / ○ – – – – – – – – –

Brīdinājuma zīmes ar apgaismojumu ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Dubultais spogulis ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – – – – – – – – – – – – – – – –
Hidraulisks transporta bloķētājs – – – – – – – – – – – – – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – – – – – – – –
Mehāniska aizsardzība pret sadursmi – – – – – – – – – – – – – ●9 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Glabāšanas ierīce – – – – – – – – – – – – – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Laukmalas ierobežotājs – – – – – – – – – – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○8 ○8 ○8
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Velkamās pļaujmašīnas ar CONTOUR vidū  
uzstādītu dīsteli

Velkamās pļaujmašīnas ar 
dīsteli sānos

Pļaujmašīna
Darba platums m 3,80 3,80 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Transporta platums m 3,80 3,80 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Transporta garums m 8,90 8,50 8,30 8,30 7,30 7,30 8,30 6,20 6,20 7,00
Mašīnas augstums m – – – – – – – – – –
Svars (atkarībā no kondicionētāja) kg, 

aptuveni
2950 2420 2380 2320 2300 2230 2430 1900 1750 1900

MAX CUT pļaujmašīnas pamatne2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Diski (divi naži vienam diskam) 9 9 8 8 7 7 7 7 7 7
Ātrā asmeņu maiņa ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Kondicionētāja griešanās ātrums apgr./

min.
1000 670 1140 1100 /

900
1140 1100 /

900
1230 1030 900/770 1030

Atsperes tipa piekare – – – – – – – ● ● ●

ACTIVE FLOAT piekare ● ● ● ● ● ● ● – – –

Prasības traktoram
Sakabes kategorija II / III III II II II II II II II II
Jūgvārpstas ātrums apgr./

min.
1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850) / 
540 
(460)

1000 
(850) / 
540 (460)

1000 
(850) / 
540 (460)

Hidroizvadi  1 × vd + 1 × dd (+ 1 × vd3) 2 × vd + 
1 × dd 
(+ 1 × vd3)

1 × vd + 1 × dd

Aprīkojums
Hidrauliski nolokāmi aizsargpārklāji – – – – – – – – – –
Materiāla izkliede ● ○ – ○ – ○ ○ – ○ –
Regulējami vālošanas deflektori ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Ar vālošanas disku – – – – – – – – – –
Uzlikas augstai pļaušanai ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Dubultās pretdiluma uzlikas augstai pļaušanai – – – – – – – – – –
Pretnodiluma uzlikas ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Pļaujmašīnas pamatnes aizsardzības ierīce 
(intensīvas izmantošanas apstākļiem)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – –

Brīdinājuma zīmes ar apgaismojumu ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Dubultais spogulis – – – – – – – – – –
Hidraulisks transporta bloķētājs – – – – – – – – – –
Mehāniska aizsardzība pret sadursmi – – – – – – – – – –

●  Standarts      ○  Izvēles opcija      –  Nav pieejams

1 C = zaru kondicionētājs, RC = ruļļu kondicionētājs, T = velkams,  
nav sufiksa = bez kondicionētāja

2 Standarta pļaušanas augstums 40 mm (pastāvīgi maināma regulēšana  
30–70 mm)

3 1 × vd, nepieciešams, lai iestatītu ACTIVE FLOAT spiedienu
4 1 × vd, nepieciešams aizsargpārklāja hidrauliskai salocīšanai
5 Ar peldošo pozīciju
6 Salocīšana

CLAAS pastāvīgi uzlabo savus produktus, lai tie atbilstu klientu prasībām. Tas nozīmē, ka visiem 
produktiem var tikt veiktas izmaiņas, iepriekš par to nebrīdinot. Visas specifikācijas un apraksti 
šajā materiālā ir aptuveni un var ietvert aprīkojumu, kas nav standarta aprīkojums. Šis materiāls 
ir paredzēts izmantošanai visā pasaulē. Lūdzu, sazinieties ar jūsu CLAAS tirdzniecības pārstāvi, 
lai saņemtu sīkāku informāciju. Lai precīzāk parādītu attiecīgā mezgla funkcijas, fotografēšanas 
brīdī ir noņemti aizsargpaneļi. Nekad neveiciet šo aizsarglīdzekļu demontāžu, jo tas var apdraudēt 
jūsu drošību. Lietojiet tehniku tikai saskaņā ar lietotāja rokasgrāmatā dotajām pamācībām.

Baltic Agro Machinery SIA
Lauksaimniecības tehnikas departaments
Rubeņu ceļš 46C
Jelgava, LV-3002
Tālr. 63001725
info@kesko.lv
balticagromachinery.lv
claas.lv
24h  8558

520019290921 AG LC 1121


