Traktori
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Ideāli piemērots jebkur.
ELIOS.
Dažreiz jums vienkārši pareizi jāuzbūvē. Lai strādātu
ierobežotās telpās vai uz stāvām nogāzēm, traktora formāts
ir svarīgs faktors. Pateicoties savam zemajam smaguma
centram un nelielajam kopējam augstumam, ELIOS var
aizsniegt tādas vietas, kurām nevar piekļūt parastie traktori.
Frontālie iekrāvēji, hidroizvadi un priekšējā jūgvārpsta
paplašina ELIOS potenciālo darbu klāstu.
Kompakts un viegli vadāms – visur, kur tas nepieciešams:
ELIOS.

elios.claas.com
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Bezgalīgas iespējas.

Veiktspēja katram pēc vajadzības.
90 ZS jaudas segmentā klientu prasības, darba apstākļi un
pielietošanas veidi katrā saimniecībā ļoti atšķiras. Tāpēc
CLAAS piedāvātajai ELIOS sērijai ir daudz modeļu un
kompakto standarta traktoru aprīkojuma iespēju.

Liela izvēle.
ELIOS 200 nav vienīgais traktors ar plašu piedāvājumu
klāstu. Četru cilindru klasē, ko piedāvā CLAAS, ir atrodams
tieši tāds traktors, kāds katram ir nepieciešams – sākot no
kompaktā NEXOS, līdz iespaidīgajam ARION 500, kas
nodrošina jaudu līdz pat 163 ZS. Visu sortimentu, lūdzu,

ELIOS sērijā ir četri modeļi, kas attīsta 75, 85, 92 un 103 ZS

meklējiet mūsu mājaslapā claas.com.

jaudu. Šīs sērijas augšējais modelis sasniedz 103 zirgspēkus,
pateicoties CLAAS POWER MANAGEMENT. Enerģiskie, tai
pašā laikā ekonomiskie četrcilindru 'common rai' FPT dzinēji
nodrošina laidenu darbību un augstu griezes momentu.

Augstākā specifikācijas līmeņa hidrauliskā aprīkojuma
komplektācija nodrošina 85 l/min. uz aizmugures uzkari un
četriem elektroniskajiem hidroizvadiem. Vadībai tiek izmantots
ELECTROPILOT un divi sviras slēdži labās puses konsolē.
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Modeļi

Pateicoties mazam kopējam augstumam 2,43 m ar kabīni, bet

REVERSHIFT reversēšanas funkcija, kas apvienota ar

ar platformu un ievilktu cauruļveida karkasu – tikai 1,92 m –,

ELECTROPILOT elektronisko četru virzienu vadības sviru

kā arī pateicoties 3,47 metru apgriešanās rādiusam, ELIOS ir

divkāršai hidroizvadu vadībai, ir ideāli piemērota, lai strādātu

ideāli piemērots, lai ar to strādātu pagalmos, saimniecības

ar frontālo iekrāvēju. Turklāt, pateicoties stiklotajam jumtam,

būvēs un siltumnīcās.

frontālā iekrāvēja lietošana ir optimāli pārredzama.

Pateicoties spēcīgai aizmugurējai un priekšējai uzkarei,

Augstākā līmeņa specifikācijas formātā ELIOS traktoram ir

ELIOS ir izmantojams ļoti dažādiem darbiem. Rūpnīcā ELIOS

24/12 transmisija ar REVERSHIFT reversēšanas funkcija un

var aprīkot ar priekšējo uzkari ar integrētu priekšējo jūgvārpstu.

TWINSHIFT divpakāpju jaudas pārslēgšanas ('powershift')

Turklāt, tā kā tam ir zems smaguma centrs, ELIOS ir ideāli

transmisija. Tas ļauj viegli un elastīgi strādāt. Pieejams ar pieļaujamo

piemērots, lai tas varētu strādāt uz nelīdzenas un

pilno masu līdz 3,5 t un plašu, rūpnīcā uzstādāmu riepu izvēli,

reljefainas virsmas.

ELIOS ir arī ērti izmantojams, lai veiktu komunālos darbos.
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CLAAS POWER SYSTEMS (CPS).

Optimāla piedziņa, lai nodrošinātu
vislabākos rezultātus.
CLAAS mašīnu izstrādes programma pastāvīgi
strādā pie tā, lai tiktu palielināta efektivitāte, uzlabota to
uzticamība un – lai varētu optimizēt izmaksas. CLAAS
POWER SYSTEMS (CPS) mēs esam apvienojuši pašas
augstākās kvalitātes komponentes, lai radītu katrai jaudas
klasei atbilstošu piedziņas sistēmu – tādu, kas vienmēr
nodrošina visefektīvāko jaudu vajadzīgajā brīdī. CPS
jaudas padeves sistēma ir ideāli pieskaņota darbināmajiem
mehānismiem, tā ir degvielu taupoša tehnoloģija, kas
ātri atmaksājas.
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CLAAS POWER SYSTEMS
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Pastāvīga jauda – mazs degvielas patēriņš.

Spēcīgs kodols.

Tilpums, kas tagad ir 3,4 l, garantē mazu degvielas patēriņu.
Kombinēts ar labi balansētu četru cilindru dzinēju, tas nodrošina,

Zem pārsega visiem modeļiem atrodas FPT dzinēji ar 3,4 l

ka traktors darbojas ļoti vienmērīgi, ar mazu trokšņa līmeni un

tilpumu un moderna degvielas taupīšanas tehnoloģija:

tam ir ilgs kalpošanas laiks. Neskatoties uz kompaktumu,

−− Viskozais ventilators

ELIOS ar viskozu ventilatoru un jaunāko iesmidzināšanas un

−− 1600 bar augsta spiediena 'common rail' iesmidzināšana

emisijas kontroles tehnoloģiju ir labi aprīkots efektīvam darbam.

−− Turbokompresors

Standartā ELIOS traktoram ir dzinēja gaisa priekšsildītājs.

−− Pievadītā gaisa starpdzesētājs

Elektronisks aukstās palaišanas bloks (pieejams kā izvēles

−− Pateicoties dīzeļdegvielas daļiņu filtram, DOC oksidēšanās

opcija) iedarbina dzinēju saudzīgi un uzticami pie temperatūras

katalizatoram un ārējai, dzesēta izplūdes gāzu recirkulācijai

līdz –30°C.

(EGR), tas atbilst emisiju standartam Stage IIIB (Tier 4i)
Maksimālais griezes moments
Maksimālā jauda (ZS)
ELIOS

ECE R 120

ECE R 120

240

1031

4061

230

92

366

220

85

334

210

75

309

1

Pateicoties elektroniskai 'common
rail' iesmidzināšanai, dzinēja
apgriezienu saglabāšana atmiņā ir
standarts. Otra atmiņa ir pieejama
kā izvēles opcija.
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(Nm)

Maksimālās vērtības ar CPM (11 ZS palielināšanu )

Dzinējs

ELIOS 240
Nm

ZS

406

Pievadītā gaisa starpdzesētājs

Gaisa filtrs

140

450

103 ZS maks.1

400

120
100

103

80

350

60
300

EGR dzesētājs

40
20

250

Turbokompresors

200

Dzinējs

150

DOC / DPF

100

1000
1

1200

1400

1600

1800

2000

Maks. jauda / griezes moments ar 11 ZS/40 Nm CPM palielinājumu.

2200

2400

Vērtības saskaņā ar ECE R 120

Pastāvīga jauda.

Ievērojama kaitīgo izmešu samazināšana.

Pateicoties CLAAS specifiskajiem dzinēju parametriem,

Emisijas normu Stage IIIB (Tier 4i) ieviešana nešaubīgi ir līdz

pilns griezes moments ir pieejams plašā dzinēja apgriezienu

šim lielākais solis kaitīgo izmešu samazināšanā kompaktās

diapazonā, garantējot pastāvīgu jaudu un tās padevi, kad tā ir

klases mašīnās. Šie noteikumi paredz cieto daļiņu (PM)

nepieciešama. Tas ļauj viegli ekonomēt degvielu, strādājot pie

samazināšanu par 90%, kā arī slāpekļa oksīda (NOx)

zema dzinēja griešanās ātruma un maksimālu griezes momentu

samazināšanu par 50%.

ar ECO jūgvārpstu, vai strādāt pie nomināla ātruma ar pilnu
rezervi. Augstais efektivitātes līmenis samazina biežu
pārnesumu maiņu nepieciešamību.

ELIOS 240. Vairāk jaudas.

Viegli tīrāms.
Ar EGR (izplūdes gāzu recirkulācija) palīdzību daļa no dzinēja
izplūdes gāzēm tiek sajaukta ar ieplūstošo svaigo gaisu.
Tādējādi sadegšana dzinējā notiek lēnāk un nesasniedz tik

Pateicoties CPM (CLAAS POWER MANAGEMENT), ELIOS

augstu temperatūru. Tas ievērojami ierobežo slāpekļa oksīdu

240 nodrošina papildu jaudu līdz pat 11 ZS, strādājot ar

veidošanos. Sodrēju daļiņu normatīvus var ievērot tikai,

agregātiem, kurus darbina jūgvārpsta, kā arī transporta darbiem

izmantojot daļiņu filtru (DPF). EGR tehnoloģijai nav vajadzīga

ar ātrumu, sākot no 13 km/h. Tāpēc tas ir ideāli piemērots, lai

otra tvertne vai papildu resursi.

vilktu lielākas piekabes un lai to izmantotu ar platāku lopbarības
novākšanas tehniku. Neskatoties uz ļoti kompakto formātu,

Izstrādājot ELIOS traktorus, CLAAS ir ņēmis vērā faktoru, ka

ELIOS 240 ir ļoti iespaidīga 103 ZS jauda. ELIOS traktoram ir

tiem būs jāatbilst izplūdes gāzu emisijas līmenim Stage IIIB

izcila 33,8 kg/ZS jaudas un svara attiecība, tāpēc to var

(Tier 4i). Tas nav netraucē piekļuvi traktoram un redzamību no

izmantot ļoti dažādiem darbiem.

kabīnes. Kombinētais DPF / DOC katalītiskais neitralizators
atrodas drošā vietā – zem pārsega.
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Izvēle ir jūsu ziņā.

Četri transmisijas varianti

Četru riteņu piedziņa tiek aktivizēta, nospiežot taustiņu. Lai
novērstu nevajadzīgu riepu dilšanu, četru riteņu piedziņa pie

Jūs varat izvēlēties kādu no četrām transmisijām, kā arī

14 km/h ieslēdzas un izslēdzas automātiski.

izvēlēties divu vai četru riteņu piedziņu – ELIOS vienmēr
piedāvā vislabāko risinājumu:
Aizmugures piedziņai:
−− 12 F / 12 R ar mehānisku reversētāju
Četru riteņu piedziņai:
−− 24 F / 24 R ar mehānisku reversētāju un sadalītāju
−− 24 F / 24 R ar mehānisku reversētāju un TWINSHIFT
divpakāpju jaudas pārslēdzēja transmisiju
−− 24 F / 12 R ar REVERSHIFT bezsajūga reversētāju un
TWINSHIFT1 divpakāpju jaudas pārslēdzēja transmisiju

24 pārnesumu transmisiju var uzstādīt ar mehānisku sadalītāju (izvēles opcija)
labajā pusē, blakus stūres ratam, vai ar ērti darbināmo TWINSHIFT divpakāpju
jaudas pārslēdzēju, kuru darbina ar pārnesumu pārslēgšanas sviru.
1

Transmsija, pieejama tikai ar ELIOS 240.

12

Transmisija un jūgvārpsta

Galvenais darbības sektors

0

5

10

15

20

25

24 pārnesumi nodrošina ideālu ātrumu jebkuram darba

30

35

40

40 km/h transmisija pie 1400 līdz
2300 apgr./min.
Riepas: 16.9 R 30

Jaudīga piedziņa. Jūgvārpstas.

veidam. Speciālus darbus iespējams veikt maksimāli precīzi,
jo ELIOS minimālais braukšanas ātrums pie dzinēja nomināliem

ELIOS var izmantot dažādas jūgvārpstas, tostarp transmisijas

apgriezieniem ir 500 m/h. TWINSHIFT jaudas pārslēdzēja

jūgvārpstu un 540 ECO jūgvārpstu ar samazinātu dzinēja

transmisiju var ērti aktivizēt ar taustiņu uz ātrumpārslēga. Visas

griešanās ātrumu zemam degvielas patēriņam un zemiem

ELIOS transmisijas ir izstrādātas, lai nodrošinātu mazus

trokšņa līmeņiem, ja jāveic vieglus darbus, kuros iesaistīta

jaudas zudumus.

jūgvārpsta.

Pateicoties REVERSHIFT bezsajūga reversētājam, jūs varat

−− 540 apgr./min.

tikpat kā aizmirst par sajūga pedāli: sajūga taustiņš vai pārslēga

−− 540 ECO un 540 apgr./min.

svira nodrošina virkni priekšrocību, it īpaši transporta darbos.

−− 540 un 1000 apgr./min.

REVERSHIFT arī ļauj jums ātri un laideni mainīt virzienu – jo
īpaši strādājot ar frontālo iekrāvēju.

Standarta versijā jūgvārpsta tiek darbināta hidrauliski. Ar
REVERSHIFT transmisiju elektroniska jūgvārpstas darbināšana
ir izvēles opcija.

Mehāniskās reversēšanas un elektroniskais REVERSHIFT virzienmaiņas
pārslēdzējs ir ērti izvietots stūres rata kreisajā pusē.

Ar REVERSHIFT: elektronisko sajūgu
darbina, spiežot taustiņu uz
pārnesuma sviras.
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CLAAS traktora koncepcija:
kompakts, stabils un manevrētspējīgs.
Gara riteņu bāze, kas kombinēta ar optimālu masas

Pārdomāta koncepcija.

sadalījumu un kompaktu kopējo garumu, nodrošina milzīgu
Optimāls masas sadalījums ikdienas darbiem, lietojot frontālos

pielāgojamību un veiktspēju.

iekrāvējus un smagus, priekšā un aizmugurē pievienojamus
Gara riteņu bāze un izcila svara sadale:

agregātus, tādus kā smalcinātāji, apmaļu pļāvēji garantē drošu

−− Maksimāli ērta braukšana

darbu gan uz ceļa, gan uz lauka.

−− Optimāla un droša pārvietošanās pa ceļiem
−− Zems smaguma centrs – teicami, lai strādātu uz nogāzēm.

Pateicoties zemajam smaguma centram, ELIOS ir izcili stabils

−− Lielāka celtspēja, pateicoties uzlabotai stabilitātei

arī uz reljefainas un nelīdzenas virsmas, piemēram, strādājot

−− Liels vilces spēks un veiktspēja, jo ir vajadzīgs pavisam

uz nogāzēm. Zemais smaguma centrs un sabalansētais masas
sadalījums nodrošina izcilu drošību un efektivitāti, veicot ikdienas

neliels balasts
−− Viegls uz augsnes un dinamisks uz ceļa, pateicoties izcilam
jaudas un masas sadalījumam
−− Optimizē degvielas patēriņu

darbus. ELIOS lepojas ar savu kopējo platumu, kas ir tikai
1,65 m, bet, uzliekot piemērotas riepas, ar to var bez problēmām
braukt starp platākām vīnogu stādījumu rindām. Pietiekams
klīrenss ir vēl viena prasība mašīnām, kas strādā uz lauka, vai

Mazs kopgarums

kurām jābrauc pāri vāliem siena sagatavošanas laikā, vai jāšķērso

−− Teicama manevrētspēja

dārzeņu dobes vai vagas. Arī šajās reizēs ELIOS būs vinnētājs.

−− Laba redzamība
−− Efektīva frontālo agregātu vadība
−− Kompakts un manevrētspējīgs, pateicoties mazam

Kāpēc samierināties ar kaut ko citu?

apgriešanās rādiusam – tikai 3,47 m ar četrriteņu piedziņu
−− Minimālais ārējais platums – sākot no 1,65 m

Lai arī kādā jomā jūs strādātu – vai tā ir vispārējā
lauksaimniecība, dārzkopība, zirgkopība, dārzeņu audzēšana,
vīnkopība vai komunālie darbi – ELIOS ir domāts jums. Ja
nepieciešams, ELIOS pieļaujamo bruto svaru var ierobežot līdz
3,5 t, lai ar to varētu braukt pa koplietošanas ceļiem traktora
vadītāji, kuriem ir standarta vieglo automašīnu vadītāja apliecība.1

1

3,82 m

2,16 m
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Nav pieejams visās valstīs. Atkarībā no valstī pastāvošiem ceļu satiksmes
noteikumiem.

Konstrukcija

Drošs uz ceļa.

Kā izvēles opciju CLAAS piedāvā rūpnīcā uzstādāmas zālāju
riepas (izmēri: 23.1-26 aizmugurē un 550/45-22.5 priekšā), lai

Bremzes tiek galā ar mazo pašmasu no 2,85 t un maksimālo

ELIOS varētu cauru gadu braukt pa zāles segumu vai pa mitru

pieļaujamo bruto svaru 4,6 vai 5,1 t, un tās ir optimāli drošas

grunti parkos un sporta laukumos, nesabojājot vērtīgo segumu.

un stabilas. Bremzēšanai palīdz automātiska četrriteņu piedziņas

Platforma
1

sākot no 2,54 m

sākot no 2,43 m

sākot no 1,92 m1

sākot no 2,67 m

bremzēšanas aktivizēšanās un hidrauliskā darba bremze.

Kabīne bez stiklota jumta

Kabīne ar stiklotu jumtu

Ar ievilktu cauruļveida karkasu
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Hidrauliskā sistēma,
kas der jebkurām vajadzībām.

Liela celtspēja. Milzīgs potenciāls.

Priekšējā hidrauliskā sistēma un priekšējā jūgvārpsta tiek
uzstādītas jau rūpnīcā un ir perfekti integrētas traktorā.

ELIOS ir labi aprīkots, lai varētu veikt ikdienas darbus:

Priekšējā uzkare salokot ir ļoti kompakta ar minimālu pārkari.

tam ir optimāla 3,1 tonnu celtspēja aizmugurējās uzkares

Traktora aizmugure piedāvā dažādas piekabināšanas opcijas,

stiprinājuma punktos un līdz 2,8 tonnām uz priekšējās

piemēram, tapveida sakabi ar dīsteli vai piekabes āķi.

uzkares. Aizmugurējā uzkare ir gan kabīnes, gan platformas
versijās, un ir tā pieejama ar mehānisku vai elektronisku vadību.

Paplašiniet jūsu traktora pielietojumu klāstu, strādājot perfektā
saskaņā ar CLAAS frontālo iekrāvēju FL 60 vai FL 40, tai pašā
laikā neierobežojot traktora manevrētspēju.

Hidrauliskās piekabes bremzes ļauj jums palikt
tikpat elastīgam arī transporta darbos (nav pieejams
visās valstīs).
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Jūs varat izvēlēties elektronisko vai mehānisko aizmugurējās uzkares vadības sistēmu. Abas ir ergonomiski
izvietotas vadītāja sēdekļa labajā pusē.

Hidrauliskā sistēma | Uzkares

Izvēle ir jūsu ziņā.
Neskatoties uz savu kompakto formātu, ELIOS ir pārsteidzoši
lielas aprīkojumu iespējas. Tādējādi tas ir labi aprīkots, lai to
varētu izmantot ikdienas darbam.
−− Mehāniska vai elektroniska aizmugurējā uzkare ar
maksimālu celtspēju 3,1 t
−− Ārējās aizmugurējās uzkares vadības ierīces
−− Hidraulsikaism kontūrs ar plūsmas ātrumu 59 vai 85 l/min.
Triju sūkņu hidrauliskais kontūrs ar kopējo plūsmas ātrumu 111 l/min.:
85 l/min. – hidroizvadiem un aizmugurējai uzkarei, bet 26 l/min. –
stūrēšanas mehānismam un transmisijai.

aizmugures uzkarei un hidroizvadiem
−− Līdz trim mehāniskiem vai četriem elektroniskiem
hidroizvadiem

Hidrauliskā jauda pēc pieprasījuma.

−− Izvēles opcijas – integrēta priekšējā uzkare ar 2,8 t celtspēju
un papildu priekšējie lukturi
−− 1000 vai 540 ECO priekšējā jūgvārpsta

ELIOS standartā ir aprīkots ar diviem hidrauliskiem sūkņiem,

−− Rūpnīcā uzstādītas CLAAS frontālā iekrāvēja konsoles

kuri kopā nodrošina 85 l/min. plūsmu. Viens hidrauliskais

−− Plaša sakabju izvēle, piemēram, dīstele, skava, piekabes

kontūrs apgādā 26 l/min. stūrēšanas sistēmu, savukārt, otrais

āķis, Piton Fix un CUNA

kontūrs apgādā aizmugurējo uzkari un hidroizvadus ar 59 l/min.
Trešā hidrauliskā sūkņa konfigurācija ir pieejama kā opcija
maksimālai kombinētai plūsmai 111 l/min., caur atsevišķu
sūkni apgādājot stūrēšanas sistēmu, aizmugurējo uzkari un
hidrauliskos izvadus. Tas ļauj parklājošas darbības veikt
vienlaicīgi vai arī ļauj vadīt iekārtu kombinācijas, kurām ir
vajadzīgas ļoti lielas hidraulikas prasības. Turklāt, darbinot ar
maziem dzinēja apgriezieniem, var arī ieekonomēt vērtīgo
degvielu, tai pašā laikā saglabājot lielu hidraulisko jaudu.
Ja ir aprīkota ar triju sūkņu hidraulisko kontūru, ELIOS var
uzstādīt līdz pat četriem hidroizvadiem, no kuriem divus
darbina ar ELECTROPILOT, bet abus pārējos – ar diviem
slēdžiem. Trešā un ceturtā ELECTROPILOT funkcija ļauj
aktivizēt ierīci, lai pilnībā vadītu frontālo iekrāvēju.

Priekšējā uzkare ar 2,8 t celtspēju (izvēles opcija)
paplašina ELIOS darbu diapazonu.

Ja ir pievienots agregāts, elektronisko un
mehānisko aizmugures uzkari var darbināt ārēji –
traktora aizmugurē.
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Tieši tas, kas vajadzīgs.
CLAAS frontālie iekrāvēji.

Nekādu kompromisu. Pat strādājot ar frontālo
iekrāvēju.

Trīs vadības opcijas.
CLAAS frontālo iekrāvēju uz ELIOS darbina ar ELECTROPILOT

Tieši frontālā iekrāvēja gadījumā sasaiste ar traktoru ir ļoti

(elektroniski, integrēta sānu vadības pultī), FLEXPILOT

svarīga drošam un ātram iekraušanas darbam. Izstrādājot

(hidrauliski, attālināti darbināms vadības vārsts, darbina ar

ELIOS sēriju, visā traktora koncepcijā bija ļoti svarīga pareiza

papildu četru virzienu vadības sviru) vai ar PROPILOT

uzmontējamo konsoļu integrēšana. Konsoļu novietojums tālu

(mehāniska vadība ar kabeļiem). ELECTROPILOT un FLEXPILOT

uz aizmuguri nodrošina stabilitāti, veicot smagus darbus.

ir viegli vadīt, jo vadības funkcijas ir ļoti laidenas un viegli

Ekspluatācijai drošais, saskrūvētais savienojums starp frontālā

regulējamas.

iekrāvēja konsoles izgatavotas no augstas izturības tērauda,
bet dzinēja pusrāmis netraucē ne stūrēšanai, ne apkopei.
Pateicoties konsoļu koncepcijai, CLAAS frontālo iekrāvēju var
uzstādīt arī vēlāk.

18

Frontālie iekrāvēji

Vadība ar vienu roku. ELECTROPILOT un
CLAAS frontālie iekrāvēji.

Ievērojamas priekšrocības.
−− Frontālā iekrāvēja konsoles un vadības ierīces var uzstādīt

ELECTROPILOT ir vienkāršākais un ērtākais frontālā

jau rūpnīcā

iekrāvēja vadības veids. Lai ātri iekrautu, labā roka var ērti
palikt uz ELECTROPILOT, uz labās puses vadības pults.

−− Visas kabīnes ir pārbaudītas, lai tās atbilstu FOPS
(aizsargkonstrukcija pret krītošiem objektiem)

ELECTROPILOT, protams, ir integrētas arī 3. un 4. funkcija.

−− Jūs izvēlei tiek piedāvāti trīs ērti vadības varianti:

Ar kreiso roku jūs stūrējat un darbināt REVERSHIFT sviru vai

ELECTROPILOT, FLEXPILOT vai PROPILOT.

mehānisko reversētāju, mainot virzienu. Lai ierobežotu
pastāvīgi maināmos maksimālos celšanas un nolaišanas
ātrumus, jūs varat ērti uz ELECTROPILOT noregulēt frontālā
iekrāvēja elektronisko hidroizvadu plūsmas ātrumus.

−− Pēc izvēles tiek piedāvāta PCH hidrauliska pašizlīdzinoša
uzkare FL frontālajam iekrāvējam vai PCH
mehāniska pašizlīdzinoša uzkare FL C modeļiem
−− FITLOCK sistēma ātrai un ērtai frontālā iekrāvēja
savienošanai / atvienošanai

ELECTROPILOT jūs varat arī izmantot, lai darbinātu divus
hidroizvadus aizmugurē, ja nav pievienots frontālais iekrāvējs.

−− MACH ātrā savienojuma uzmava elektroniskiem un
hidrauliskiem savienojumiem
−− FASTLOCK agregātu hidrauliska boķēšana

ELIOS

240

230

220

210

−− SHOCK ELIMINATOR svārstību slāpēšanas sistēma

FL 60

□

□

□

–

−− Plaša agregātu izvēle

FL 60 C

□

□

□

–

−− Un protams: pilns CLAAS serviss

FL 40 C

□

□

□

□

□		Pieejams						–		Nav pieejams

Ērta frontālā iekrāvēja vadība ar
PROPILOT vai FLEXPILOT četru
virzienu vadības sviru.
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Lielākas ērtības – lielāka produktivitāte

20

Komforts

Līdz ar ELIOS 200 modeļiem, CLAAS kompaktajā
četrcilindru klasē ir ieviesis modernu un ergonomisku
kabīņu paaudzi, kas paredzētas, lai apmierinātu visas
iespējamās prasības. Stiklotā jumta kabīnes versija
piedāvā vēl nebijušu redzamības līmeni šajā traktoru klasē.
−− Izcila redzamība visapkārt, pateicoties sešu statņu
kabīnei ar ļoti šauriem statņiem
−− Izcila iekāpšana kabīnē pa kāpšļiem
−− Klusa, komfortabla darba vieta
−− Elektronikas komforta funkcijas kabīnes versijai un
platformas versijai
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Izcila darba vieta. Kabīnes.

Kabīne ar stiklotu jumtu

Viss ir pārredzams, viss pa rokai.

Lieli ELIOS kabīnes logi nodrošina izcilu redzamību visapkārt.
It īpaši izliektie loga stikli kabīnes aizmugurē piedāvā perfektu

Laipni lūdzam ELIOS kabīnēs! Plaši atveramas durvis, ērti

redzamību, strādājot ar platiem agregātiem vai strādājot kūtī

rokturi un pašattīrošs kāpslis nodrošina ērtu iekāpšanu kabīnē,

vai saimniecības teritorijā. Četri jaudīgi darba lukturi apgaismo

bet sēdekļa versijas un stūres regulēšanas iespējas piedāvā

darba zonu naktī, kā arī ēkās, kurās ir slikts apgaismojums.

ērtu darba vidi jebkuram traktora vadītājam. Pneimatiski
amortizētais sēdeklis un gaisa kondicionēšanas sistēma vēl

Pateicoties pilnīgi ergonomiskai kabīnei un labai redzamībai

vairāk palielina komfortu. Lai aizsargātu vadītāju kultūraugu

visapkārt, vadītājs var justies nesasprindzināts un garo darba

miglošanas laikā, parastā kabīnes filtra vietā var uzstādīt

dienu laikā atbilstoši koncentrēties. Stiklotais jumts tikpat kā

aktīvās ogles filtru.

neierobežo skatu uz pacelto frontālo iekrāvēju.

Apsildei un ventilācijas sistēmai ir četru pakāpju
ventilators un daudz regulējamu gaisa atveru. Ir
pieejama arī kontrolējama gaisa kondicionēšanas
sistēma.
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Komforta sēdeklim ir pneimatiska amortizācija,
bieza auduma polsterējums un atgāžama atzveltne.

Atverams vējstikls dabīgai ventilācijai

Kabīne

Kabīne bez stiklota jumta

Platforma

Arī ELIOS bez kabīnes platformas versijai ir daudz ko piedāvāt.

ELIOS, kāds jums ir nepieciešams.

Cauruļveida karkasu var ievilkt, samazinot kopējo augstumu
līdz pat 1,92 m. Papildus uzstādot arī uz leju vērstu izpūtēju,

CLAAS piedāvātais ELIOS spēj tikt galā ar ļoti dažādiem

ELIOS iekļūs pat viszemākajās siltumnīcās, ēkās un augļu dārzos.

darbiem un nodrošināt individuālas vajadzībām. Pielāgojiet
ELIOS savām prasībām:
−− Kabīne (ar vai bez stiklota jumta) vai platforma
−− Mehāniski vai pneimatiski amortizēts sēdeklis
−− Fiksēts vai regulējams stūres statnis
−− Mehāniski darbināma transmisija vai REVERSHIFT
un TWINSHIFT
−− Mehāniski vai elektroniski darbināmi hidroizvadi
−− Mehāniskā vai elektroniskā aizmugurējās uzkares
vadības sistēma

Stūres statnis pieliecas, un tam ir teleskopiska
augstuma regulēšana, tāpēc to var pielāgot vadītāja
sēdēšanas pozīcijai.

Uz ērti nolasāmā mērinstrumentu paneļa jūs varat
uzreiz redzēt visu svarīgo informāciju. Digitālais
displejs rāda papildu vadības parametrus.

Lielās durvis plaši atveras, neizvirzoties pārāk tālu
aiz mašīnas sāniem. Iekāpšana ir droša un ērta pat
atrodoties ēkās, kur ir maz vietas.
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Ērti lietojama elektroniskā sistēma.

Viss ir savā vietā.
ELIOS vadības koncepcija izstrādāta tā, lai vadītājs
varētu traktoru vadīt efektīvi un pilnīgi intuitīvi. Vadību ierīču
izvietojums un simboli uz tiem ir pilnībā saprotami, neatkarīgi
no tā, ko jūs izvēlēsities – mehānisko vai elektronisko vadību.
Elektroniskās vadības sistēmas ELIOS ir pieejamas gan
kabīnes, gan platforma versijai. Tāpēc traktors pielāgojas jūsu
vajadzībām, nevis otrādi.

Ergonomiska vadības pults sānos.
Mierīga un efektīva darba centrālā ass. Vadības pults sānos ir
izstrādāts, vispusīgi analizējot kabīnē notiekošos procesus.
Biežāk lietojamās funkcijas ir izvietotas vadības pults
priekšpusē, bet retāk lietojamās – aizmugurē.
1

Aizmugurējas uzkares vadības panelis

2

Elektroniskā priekšējās un aizmugurējās jūgvārpstas
aktivizēšana

3

Elektroniskais rokas droseļvārsts

4

Vadības panelis elektroniskiem hidroizvadiem

5

Iestata un aktivizē līdz diviem atmiņā saglabātiem dzinēja
griešanās ātrumiem

6

Elektronisko hidroizvadu darbības ilguma un plūsmas
regulēšana

7

Galvenais slēdzis, hidroizvadi

8

Elektroniska četru riteņu piedziņa un deferenciāļa bloķētāja
izmantošana

9

Elektroniska uzkares vadības regulēšana

10 25A kontaktligzda
11 Priekšiestatīti jūgvārpstas apgriezieni un transmisijas
jūgvārpsta uz kreisās puses konsoles

Vadības panelis elektroniskai aizmugures uzkarei: ātra
pacelšana, nolaišana un ātra darba pozīcijas uzsākšana.
Pagriežamo slēdzi izmanto, lai sākotnēji iestatītu darba
dziļumu.
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Labās puses vadības pults

Saprotams un loģisks ierīču izkārtojums.
Elektroniskās uzkares vadības sistēmas vadības panelis ir

Elektroniskās uzkares vadības iestatījumi:

novietots ērtā vietā – no vadītāja pa labi. Iestatījumus var veikt

A Pozīcijas un vilces vadība

uz labās puses C statņa. Tas garantē tiešu piekļuvi tām darba

B Nolaišanas ātrums

laikā un ļauj optimizēt elektroniskās uzkares vadības

C Celšanas augstuma robeža

iestatījumus, skatoties atpakaļ.

Priekšējo jūgvārpstu vienmēr aktivizē elektroniski.
Aizmugurējai jūgvārpstai šī funkcija ir pieejama kā
izvēles opcija.

Četriem elektroniskiem hidroizvadiem laika un jaudas vadību var regulēt jebkurā
laikā, izmantojot pagriežamo slēdzi. Tas ļauj noregulēt CLAAS frontālā iekrāvēja
nolaišanas un sagāšanas ātrumu.
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Mehāniska vadības sistēma

Vienkāršāka versija.
Ja jums nav nepieciešams augstākā līmeņa modelis, ELIOS kā
alternatīva tiek piedāvāta mehāniskā vadības sistēma. Individuālās
vadības ierīces ir ergonomiski izkārtotas pilnīgi loģiskā un
saprotamā veidā. Arī šajā versijā standarta aprīkojumā ietverta
elektroniskā griešanās ātruma regulēšana ar dzinēja apgriezienu
saglabāšanu atmiņā, kā arī četru riteņu piedziņa ar diferenciāļa
bloķētāja aktivizēšanu. Aizmugurējā jūgvārpsta tiek darbināta
hidrauliski, pārmērīgi nepalielinot jaudu.

Ergonomiska vadības pults sānos.
Vadības ierīču izvietojums elektroniskā un mehāniskā versijā ir
vienāds. Biežāk lietojamās funkcijas ir izvietotas labās puses
sānu konsoles priekšpusē, bet tās, kuras izmanto retāk –
tālāk aizmugurē.
1

Aizmugures uzkares darbība

2

Mehāniska hidroizvadu vadība

3

Iestata un aktivizē līdz diviem atmiņā saglabātiem dzinēja
griešanās ātrumiem

4

Elektroniskais rokas droseļvārsts

5

Elektroniska četru riteņu piedziņa un deferenciāļa bloķētāja
izmantošana

6

25A kontaktligzda

7

Priekšietatīti jūgvārpstas apgriezieni un transmisijas
jūgvārpsta

8

Hidrauliski darbināmās aizmugurējās jūgvārpstas
aktivizēšana

9
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Aktivizēta elektroniskā priekšējā jūgvārpsta (izvēles opcija)

Labās puses vadības pults

Elektroniska četru riteņu piedziņa un diferenciāļa
bloķētāja darbināšana: no ātruma atkarīgā drošā
atslēgšana nepieļauj darbības kļūdas.

Ar ELIOS darbs ar jūgvārpstu ir ļoti vienkāršs, jo
dzinēja griešanās ātruma atmiņa ir iekļauta
standarta specifikācijā.

Standartā jūgvārpsta tiek darbināta hidrauliski.
Elektroniska jūgvārpstas darbināšana ir pieejama kā
izvēles opcija mašīnām ar REVERSHIFT.
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Vienkārši. Drtoši. Uzticami.
CLAAS serviss un apkope.

ELIOS 200 neļaus jums iziet no ierindas.
Apkope, rezerves daļas un serviss: CLAAS komanda
dara visu, lai jūs, strādājot ar ELIOS, varētu samazināt
dīkstāves līdz pilnīgam minimumam. Mēs esam izstrādājuši
gudrus risinājumus, kā efektīvi veikt apkopi, un – labi
sagatavota mašīna nodrošina maksimālu ekspluatācijas
uzticamību. Garantija, ka jūsu mašīna darbojas pareizi
un saglabā savu vērtību, ir mūsu galvenās prioritātes.
Jo mēs zinām, ka jūsu traktors ir viens no galvenajiem
nosacījumiem, lai gūtu panākumus.
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Serviss
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Apkopei ir jābūt tik vienkāršai, cik vien iespējams.

Gatavs vienā mirklī.

Garie eļļas maiņas intervāli (dzinējam 500 st., transmisijai un
hidrauliskai sistēmai 1000 st.) ietaupa daudz laika un naudas.

Arī ikdienas apkopes darbiem jābūt pēc iespējas

Tādējādi sezonas laikā tiek mazāk patērēts dārgais laiks, bet

vienkāršākiem – pieredze mums saka, ka neviens nepriecājas,

traktors atrodas, kur tam jābūt, – darbā.

ja jāveic sarežģīti vai apgrūtinoši uzdevumi.
−− Piespiežot pogu, atveras vienlaidus dzinēja pārsegs, un jūs
varat piekļūt visiem apkopes punktiem
−− Eļļu var pārbaudīt un papildināt ELIOS labajā pusē,
neatverot pārsegu
−− Visus ikdienas apkopes darbus var veikt, neizmantojot
instrumentus

Akumulatora drošības slēdzis ir iebūvēts dzinēja
pārsegā, lai tam varētu viegli piekļūt
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Instrumentu kaste nodrošina, ka darba rīki vienmēr
ir pie rokas pat tad, ja ir uzstādīts frontālais
iekrāvējs.

Degvielas uzpildīšana ELIOS ir vienkārša, jo iepildes
kakliņš ir novietots ērtā vietā – pa kreisi no kabīnes
kāpšļiem.

Tehniskā apkope

Pateicoties viengabala pārsegam, visu dzinēja nodalījumu var

Piekļuve gaisa filtram ir no ārpuses, un tas ļauj iztīrīt kabīnes

atvērt, viegli uzsitot uz pārsega. Dzinēja filtram var piekļūt

filtru, lai nodrošinātu, ka gaiss kabīnē vienmēr būtu svaigs.

uzreiz. Radiatoru izbīda ārā, un gaisa filtru var izņemt vienā

Lai aizsargātu vadītāju miglošanas un smidzināšanas laikā,

mirklī. Radiatora virsmas, kad vien nepieciešams, var notīrīt

parastā kabīnes filtra vietā var uzstādīt aktīvās ogles filtru.

ātri un viegli.

Dzesēšanas šķidruma līmeni var pārbaudīt pie
radiatora izplešanās tvertnes.

Transmisijas un hidrauliskās eļļas līmeni var
pārbaudīt aizmugurē, izmantojot eļļas taustu.

Eļļas filtriem dzinējā var viegli piekļūt par tad, ja
uzstādīta frontālā iekrāvēja konsole.
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Lai jūs atbalstītu visu laiku.
CLAAS Service & Parts.

Tiek ņemtas vērā jūsu prasības.

Jūsu saimniecībai tiek piedāvātas: CLAAS
FARM PARTS.

Jūs vienmēr varat uz mums paļauties: mēs vienmēr būsim
šeit, kad būsim vajadzīgi. Jebkurā vietā. Ātri. Uzticami. Ja

Visiem lauksaimniecības darbiem jūsu saimniecībā CLAAS

nepieciešams, visu diennakti. Ar gatavu risinājumu jūsu

FARM PARTS piedāvā vienu no visaptverošākajām rezerves

mašīnai vai jūsu uzņēmumam. Lai jūs atbalstītu visu laiku.

daļu programmām. Lai jūs atbalstītu visu laiku.

ORIGINAL rezerves daļas un piederumi.

Vienmēr atbilstoši mūsdienu prasību līmenim.

Speciāli atbilst jūsu mašīnai: precīzi izgatavotas rezerves daļas,

CLAAS tirdzniecības pārstāvji ir vieni no efektīvākajiem

augstas kvalitātes palīgmateriāli un vajadzīgie piederumi. Mēs

lauksaimniecības tehnoloģiju uzņēmumiem pasaulē. Mūsu

piegādāsim pareizo detaļu no mūsu visaptverošā produktu

servisa komandas ir vislabāk kvalificētas un aprīkotas ar visiem

klāsta, lai jūsu mašīna būtu 100% droši ekspluatējama. Lai jūs

svarīgākiem speciāliem instrumentiem un diagnostikas

atbalstītu visu laiku.

sistēmām. CLAAS Service nozīmē augstas kvalitātes darbu,
kas atbildīs visām jūsu cerībām attiecībā uz kompetenci un
uzticamību. Lai jūs atbalstītu visu laiku.
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CLAAS Service & Parts

Ekspluatācijas uzticamību var plānot.

Globālo pārklājumu nodrošina Hamma.

Mūsu servisa produkti palīdz palielināt jūsu mašīnas

Mūsu centrālā rezerves daļu noliktava piegādā jebkuru

ekspluatācijas uzticamību, samazināt salūšanas risku un

ORIGINAL rezeves daļu ātri un uzticami uz jebkuru pasaules

pamatot savus aprēķinus par prognozējamām izmaksām.

vietu. Jūsu vietējie CLAAS partneri var sniegt pareizo

CLAAS MAXI CARE piedāvā plānotu jūsu mašīnas

risinājumu par jūsu ražas novākšanu vai jūsu darbu ļoti īsā

ekspluatācijas uzticamību. Lai jūs atbalstītu visu laiku.

laikā. Lai jūs atbalstītu visu laiku.

CLAAS Parts Logistics Center Hammā, Vācijā
krājumā ir vairāk nekā 155 000 dažādu rezerves
daļu, un šī loģistikas centra noliktavas platība ir
vairāk par 100 000 2.
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Daudz iespaidīgu īpašību.
The ELIOS 200.

CPS.

Komforts.

−− Jaudīgi, tai pašā laikā ekonomiski četru cilindru ‘common

−− Ērta kabīne ar gaisa kondicionēšanu vai dabisko gaisa

rail‘ FPT dzinēji, kas nodrošina līdz 103 ZS ar CPM
−− Izcila jaudas un masas attiecība, sākot no 33,8 kg/ZS
−− Minimāls kopējais platums 1,92 m bez kabīnes (ar
ievelkamu cauruļveida karkasu) un no 2,43 m ar kabīni

ventilēšanu, kas ieplūst pa atveramajiem priekšas un
aizmugures logiem
−− Divas kabīnes versijas – ar vai bez stiklotā jumta
−− FOPS stiklotais jumts (aizsarg-konstrukcija pret krītošiem

−− Minimāls kopējais platums 1,65 m

objektiem) ir ideāli piemērots, lai strādātu ar frontālo

−− Mazs apgriešanās rādiuss 3,47 m

iekrāvēju

−− Zems smaguma centrs izcilai stabilitātei
−− Četras transmisijas versijas, arī ar elektronisku REVERSHIFT
bezsajūga reversētāju un TWINSHIFT divu pakāpju jaudas
pārslēdzējas (‘powershift‘) transmisiju
−− ELECTROPILOT četru virzienu vadības svira, lai darbinātu
hidroizvadus un frontālo iekrāvēju
−− Hidrauliskā jauda līdz 85 l aizmugurējai uzkarei un četriem
elektroniskiem vai trim mehāniskiem vārstiem

−− Lielie logi kabīnes abās pusēs nodrošina izcilu redzamību uz
visām pusēm
−− Aktīvās ogles filtrs, kas optimāli aizsargā vadītāju
smidzināšanas vai miglošanas laikā
−− Pneimatiski amortizēts sēdeklis kā izvēles opcija
−− Visaptverošas elektroniskās vadības sistēmas ērtai un
vienkāršai vadībai
−− Ārējās aizmugurējās uzkares vadības ierīces palielina

−− Priekšējā uzkare ar integrētu priekšējo jūgvārpstu

ekspluatācijas drošību, veicot agregātu pievienošanu un

−− CLAAS frontālie iekrāvēji ar izturīgām, lieta tērauda

atslēgšanu.

montāžas konsolēm, piegādā no rūpnīcas
−− Zālāju riepas pieejamas pēc pieprasījuma, piegādā no
rūpnīcas
−− Degvielas tvertne līdz 90 l ar apakšējās daļas aizsardzību

−− Vienkārša apkope, pateicoties viegli pieejamiem apkopes
punktiem
−− Gari, 500 stundu (dzinējs) un 1000 stundu (transmisija) eļļas
maiņas intervāli
−− CLAAS Service
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ELIOS
Dzinējs
Izgatavotājs
Cilindru skaits/iesmidzināšana
Tilpums
'Common rail' iesmidzināšana (1600 bar)
Emisijas kontrole EGR, DOC + DPF
Maksimālā jauda (ECE R 120)1
Tipa apstiprināšanas, reģistrējamā jauda (97/68 EG)2
Jauda pie nomināliem apgriezieniem (ECE R 120)1
Dzinēja nominālais ātrums
Ātrums pie maks. griezes momenta
Maks. griezes moments (ECE R 120)1
Viskozais ventilators
Maks. degvielas tilpums
Eļļas maiņas intervāls
Transmisija
Divu riteņu piedziņa
12F/12R ar mehānisku reversētāju
Min. ātrums pie 2200 apgr./min.
Maks. ātrums
Četrriteņu piedziņa
24F/24R ar mehānisku reversētāju un sadalītāju
24F/24R ar mehānisku reversētāju un TWINSHIFT divpakāpju jaudas pārslēdzēja
transmisiju
24F/24R ar REVERSHIFT elektronisku reversētāju un TWINSHIFT divpakāpju jaudas pārslēdzēja transmisiju
Min. ātrums pie 2200 apgr./min.
Maks. ātrums
Pārnesumi
Diapazoni
Eļļas maiņas intervāls

240

Jūgvārpsta
Sajūga tips atkarīgs no izvēles opcijas
540
540 / 540 ECO
540/1000
Gaitas ātruma jūgvārpsta*
1⅜" jūgvārpstas uzgalis, 6 rievas

220

210

FPT
4/TI
3400
●
●
68/92
67/91
67/91
2300
1500
366
●
90
500

FPT
4/TI
3400
●
●
62/85
61/83
61/83
2300
1500
334
●
90
500

FPT
4/TI
3400
●
●
55/75
55/75
55/75
2300
1500
309
●
90
500

–
–
–
–
●
–
–

□
●
1,4
30
□
○
○

□
●
1,4
30
□
○
○

□
●
1,4
30
□
○
○

●

○

○

○

0,5
40
4
3
1000

0,5
40
4
3
1000

0,5
40
4
3
1000

0,5
40
4
3
1000

●
●

●
●

●
●

●
●

1542
540/65 R 30

1542
540/65 R 30

1542
540/65 R 30

1542
540/65 R 30

●
○

●
○

●
○

●
○

●
○
○
○
●

Izmantojot hidrauliku / elektrohidrauliski
●
●
○
○
○
○
○
○
●
●

FPT
4/TI
3400
cm3
bar
●
●
kW/ZS
76/103
kW/ZS
72/98
kW/ZS
72/98
apgr./min. 2300
apgr./min. 1600
Nm
406
●
l
90
h
500

km/h
km/h

km/h
km/h

h

Aizmugurējais tilts
Elekrohidrauliski darbināmi diferenciāļu bloķētāji, aizmugure
Diferenciāļu bloķētāji, priekša/aizmugure (pašbloķējošs daudzdisku sajūgs priekšā/
izciļņu sajūgs aizmugurē)
Attālums starp riteņu montāžas virsmas
mm
Aizmugurējo riepu maks.izmērs
Drošība, braucot pa ceļu
Bremzēšanas sistēma (daudzi diski eļļas vannā un automātiska 4WD aktivizēšana)
Hidrauliska piekabes bremzēšanas sistēma

230

1

Atbilst ISO TR 14396

2

Veiktspējas dati atbilst pieņemamības kritērijiem. Veiktspējas 97/68 EC ir vienāda ar 2000/25 EC.

●
○
○
○
●

ELIOS
Četrriteņu piedziņas priekšējais tilts
Elektroniska aktivizēšana
Automātiska četrriteņu piedziņa
Maks. stūrēšanas leņķis
Riteņa pagriešanas ass sagāzums
Svārstību leņķis
Apgriešanās rādiuss
Sliežu platums
ar riepām
Attālums starp riteņu montāžas visrmām, standarta tilts
Attālums starp riteņu montāžas visrmām, šaurs tilts (opcija)
Grozāmi dubļsargi
Hidrauliskā sistēma
Hidraulisks sūknis stūrēšanas sistēmai un transmisijai
Hidrauliskā jauda
Divu sūkņu hidraulisks kontūrs
Hidrauliskā jauda aizmugurējai uzkarei un hidroizvadiem
Triju sūkņu hidraulisks kontūrs
Hidrauliskā jauda aizmugurējai uzkarei
Hidrauliskā jauda hidroizvadiem
Maksimālais darba spiediens
Mehānisko hidroizvadu skaits (min.-maks.)
Četri elektroniskie hidroizvadi, divi vadāmi ar ELECTROPILOT (tikai ar triju sūkņu
hidraulisko kontūru)
Plūsmas vadība uz elektroniskajiem hidroizvadiem
Plūsmas vadība uz mehāniskiem hidroizvadiem
Atpakaļplūsmas līnija
Aizmugures uzkare
Maks. celtspēja uzkares galos
Ilgstoša celtspēja pie 610 mm
Mehāniska vadība
Elektroniska vadība
Ārējās vadības ierīces
Priekšējā uzkare
Maks. celtspēja
Svārstību slāpēšana
II kat. apakšējo atsaišu āķi
Priekšējā jūgvārpsta 1000
Priekšējā jūgvārpsta 540 ECO
Kabīne
Kabīne ar vai bez stiklota jumta
Platforma
Vadītāja sēdeklis, mehāniska amortizācija
Vadītāja sēdeklis, pneimatiska amortizācija
Komforta sēdeklis, pneimatiska amortizācija (tikai ar kabīnēm)
Stūres statnis, slīpuma regulēšana un teleskopiska augstuma regulēšana
Apsilde
Gaisa kondicionēšana
Atverams priekšējais vējstikls
Atverams aizmugurējais logs
Aizmugurējā loga tīrītājs
Darba lukturu skaits, priekšā / aizmugurē
25 A kontaktligzda

CLAAS pastāvīgi cenšas pielāgot savus izstrādājumus atbilstoši pasaules prakses prasībām. Tādējādi mēs paturam tiesības izdarīt atbilstošas izmaiņas un uzlabojumus. Specifikācijām un ilustrācijām ir
orientējošs raksturs, un tie var saturēt informāciju par aprīkojumu, kas netiek iekļauts piegādes standarta komplektācijā. Šis buklets ir sagatavots izplatīšanai dažādos pasaules reģionos. Lai saņemtu
atbildes uz jautājumiem par tehniskā aprīkojuma komplektiem, lūdzu, griezieties pie CLAAS sadarbības partneriem. Lai labāk būtu saprotams darbības princips, dažos attēlos iekārta redzama bez
aizsargierīcēm. Nekad nenoņemiet aizsargierīces pats, jo tas ir bīstami. Lūdzu, ievērojiet lietošanas rokasgrāmatā sniegtās instrukcijas!
Visas tehniskās specifikācijas, kas attiecas uz dzinējiem, ir balstītas uz Eiropas emisiju regulējošiem standartiem: Stage. Visas atsauces uz Tier standartiem, kas minēti šajā dokumentā, ir paredzētas
tikai informācijai un lai padarītu tās saprotamākas. Tas neattiecas uz reģioniem, kuros emisijas netiek regulētas, izmantojot Tier.
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●
Grādi
Grādi
Grādi
m
mm
mm
mm

55
6
11
3,47
1362
9.5 R 24
1640
1460
○

230

220

210

●
●
●
4WD atslēdzas automātiski sākot no 14 km/h
55
55
55
6
6
6
11
11
11
3,47
3,47
3,47
1362
1362
1362
9.5 R 24
9.5 R 24
9.5 R 24
1640
1640
1640
1460
1460
1460
○
○
○

●
26
●
59
○
26
59
190
2-3
○

●
26
●
59
○
26
59
190
2-3
○

●
26
●
59
○
26
59
190
2-3
○

●
26
●
59
○
26
59
190
2-3
○

●
○
●

●
○
●

●
○
●

●
○
●

kg
kg

3240
2330
●
○
○

3240
2330
●
○
○

3240
2330
●
○
○

3240
2330
●
○
○

t

2,8
●
●
○
○

2,8
●
●
○
○

2,8
●
●
○
○

2,8
●
●
○
○

□/□
□
●
○
○
○
●
○
●
●
○
2/2
●

□/□
□
●
○
○
○
●
○
●
●
○
2/2
●

□/□
□
●
○
○
○
●
○
●
●
○
2/2
●

□/□
□
●
○
○
○
●
○
●
●
○
2/2
●

l/min
l/min
l/min
l/min
bar

ELIOS
Izmēri un svars
(standarta riepas, četrriteņu piedziņa, ar eļļu un degvielu, bez vadītāja)
Garums (bez priekšējā balasta un bez priekšējās uzkares (d)
Mikimālais ārējais platums
No aizmugures tilta centra līdz kabīnes augšmala, bez stiklota jumta (a)
Kopējais augstums (b): ar aizmugurējiem riteņiem 380/85 R 30
Kabīne ar stiklotu jumtu
Kabīne bez stiklota jumta
Platforma ar cilindrveida karkasu
Platforma bez cilindrveida karkasu, ievelkot
Riteņu bāze ar četrriteņu piedziņu (c)
Klīrenss, priekšējais tilts (e) ar priekšējām riepām 20/85 R 20
Klīrenss, aizmugurējais tilts (bez dīsteles) (f) ar aizmugurējām riepām
420/85 R 30
Svars bez balasta (platformas aizmugurējo riteņu piedziņa / kabīnes četrriteņu piedziņa)
Maks. pieļaujamā pilnā masa
Maks.papildu priekšējais balasts bezr priekšējās uzkares
Riepas
Riepu kombinācijas, uzskaitītas pēc diametra, augošā secībā.
Aizmugurējās riepas
Priekšējās riepas
14.9 (380/85) R 30
7.50-161
9.5 (250/85) R 24
16.9 (420/85) R 28
12.4 (320/85) R 20
12.4 (320/85) R 36
7.50-161
11.2 (280/85) R 24
320/70 R 24
16.9 (420/85) R 30
14.9 (375/75) LR 20
11.2 (280/85) R 24
320/70 R 24
480/70 R 30
320/70 R 24
11.2 (280/85) R 24
540/65 R 30
320/70 R 24
420/65 R 20
550/45-22.52
23.1-262

240

230

220

210

mm
mm
mm

3815
1644
1734

3815
1644
1734

3815
1644
1734

3815
1644
1734

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

2540
2434
2665
1915
2156
350
405

2540
2434
2665
1915
2156
350
405

2540
2434
2665
1915
2156
350
405

2540
2434
2665
1915
2156
350
405

kg
kg
kg

2850/3310
5100
545

2850/3310
5100
545

2850/3310
5100
545

2850/3310
5100
545

–
□
□
–
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

a
b

e

f

c
d

1

Riepas modeļiem ar aizmugurējo rieteņu piedziņu

2

Riepas dārza tehnikai
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