Labības kombaini

AVERO
240					160

AVERO 240 / 160.

Kompaktā klase no CLAAS.

Saturs

Pirmais savā klasē ar APS. AVERO 240.
APS kulšanas un separācijas sistēma sevi jau lieliski

Īstajā laikā. Viss norāda uz nevainojamu ražas novākšanas

pierādījusi LEXION un TUCANO kombainos. Tagad šī

kvalitāti. AVERO, ko piedāvā CLAAS, ir ideāls labības

pārbaudītā CLAAS kulšanas tehnoloģija pirmo reizi

kombains neliela un vidēja apjoma darbiem, ja vēlaties visu

pieejama arī kompaktajā klasē.

paveikt ar savā īpašumā esošu tehniku.
Jūsu ražai APS nozīmē:
Kompakts, augstas veiktspējas, izturīgs un aprīkots ar

−− ievērojami ātrāku labības masas plūsmu

visiem CLAAS risinājumiem, pie kuriem jau esat pieraduši:

−− ievērojami labāku separāciju

viegla vadība, ekonomiska uzturēšana un vienkārša

−− MULTICROP kuļkurvis visiem kultūru tipiem

apkope.

−− līdz 20% lielāku caurlaidi bez degvielas patēriņa
palielināšanās

Tas viss ir jūsu.
Jūs varat paveikt darbu, kad vien vēlaties, lieki netērējot

Pārbaudīta kulšanas tehnoloģija: AVERO 160.

laiku, gaidot uz kādu citu. Investējot tehnikā, jūs investējat,

AVERO 160 tiek izmantots tradicionālais CLAAS kulšanas

lai kļūtu neatkarīgs.

mehānisms, kas sevi jau neskaitāmas reizes ir pierādījis
praksē.
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Ieklausoties jūs kļūstat inovatīvāks.

Inovācijas

Cummins dzinēji atbilst V posma izmešu
standartam.
60. lappuse

Salmu kratītāju tehnoloģija
izkuļ katru graudu.
50. lappuse

APS kulšanas sistēma nodrošina līdz pat
20% lielāku veiktspēju.
46. lappuse

Komforta kabīne un CIS padara operatorus
produktīvākus.
10. lappuse
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Dzesēšanas sistēma tiek nepārtraukti attīra
no putekļiem.
66. lappuse

Kopējs standarts ļauj
izmantot lielo kombainu hederus.
14. lappuse
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Kompakts,
lai jums tas derētu.

Komforta kabīne

Komfortabla darba vieta, kurā ir viss
nepieciešamais.
−− Plaša kabīne
−− Pārdomāta apgaismojuma sistēma
−− Ērti lietojama daudzfunkciju vadības svira
−− CLAAS INFORMATION SYSTEM (CIS)
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Viss,
kas labus operatorus padara vēl labākus.

Plaša kabīne.

Komforta kabīne | Apgaismojums

Plaša, izcili klusa kabīne, kurā ir:

Labs apgaismojums.

−− Teicami aprīkots, ļoti ergonomisks vadības panelis

AVERO apgaismes sistēma nodrošina lielisku redzamību

−− Stūres statņa regulēšanas iespēja trīs virzienos

krēslas stundās un naktī. Lai optimāli un uzreiz apgaismotu

−− Ērts pasažiera sēdeklis

darba zonu, ir iespējams izmantot līdz astoņiem darba

−− A/C MATIC automātiska klimata kontrole

lukturiem. Turklāt bez jau pieejamās apgaismes sistēmas

−− Centrālais elektronikas vadības terminālis

braukšanai pa ceļu AVERO var aprīkot arī ar papildu

Viņi radījuši kabīni, kas ir tik komfortabla un ergonomiska, ka

−− Apskates logs ar apgaismojumu, lai kontrolētu pārkulšanu

apgaismojumu salokāmajiem hederiem.

operatoram atliek tikai koncentrēties darbam. Pievilcīgais

−− Kuļkurvja vadība

"Darba diena bija gara, bet es nejūtos noguris," – ja šādi esat

dizains, pietiekoši daudz vietas, labā redzamība uz visām

−− Dzesētāja nodalījums

Šīs zonas tiek apgaismotas ar speciāliem lukturiem, kas ļauj

nodomājis, atstājot AVERO uz nakti stāvēšanai, tad mūsu

pusēm un ērti vadāmas ierīces ir nosacījums tam, ka diena,

−− Logu apskalošanas sistēma

gan dienā, gan naktī optimāli redzēt:

inženieri ir sasnieguši savu mērķi.

kas pavadīta, novācot ražu ar AVERO, būs bez stresa.
AVERO piedāvā to pašu vienkāršo un ērto vadību, ko LEXION

−− Pārkulšanas kontroli

un TUCANO. Piemēram, heders, kulšanas mehānisms un

−− Graudu bunkuru

graudu bunkura iztukšošana tiek aktivizēta elektrohidrauliski.

−− Graudu bunkura izkraušanas torni
−− Sietu sekcijas

Stūres statni var regulēt
trīs veidos.
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Elektriski regulējami
atpakaļskata spoguļi, kā arī
ruļļveida žalūzijas priekšā un
sānos optimālai redzamībai.
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Intelektisks palīgs ikdienas darbā.

Daudzfunkciju vadības svira | CIS

Graudu zuduma aprēķināšana ar
CEMOS Advisor.
Bezmaksas viedtālruņa CEMOS Advisor aplikācija operatoram
ir vērtīgs palīglīdzeklis. Tajā ir integrēta graudu zuduma
aprēķināšanas funkcija. Operators var, pamatojoties uz
pašreizējiem iestatījumiem, pieprasīt ieteikumus, kā optimizēt
veiktspēju.

Daudzfunkciju vadības svira.

Daudzfunkciju sviru izmanto, lai ērti regulētu braukšanas

Labi izplānots informācijas terminālis.

ātrumu un vadītu daudzas citas funkcijas:
Ražas novākšanas produktivitāti nosaka tas, cik labi operators

Kompaktais terminālis CIS ir ergonomiski integrēts vadības

pārvalda kombainu. Ergonomiskā daudzfunkciju vadības svira

−− Braukšanas virzienu

panelī un nodrošina operatoram ātru pārskatu par visiem

nodrošina izcili komfortablu braukšanu un ērtu AVERO vadību.

−− Hedera un tītavu iestatījumus

svarīgākajiem kombaina darbības datiem. Tas ļauj darba laikā

−− Hedera izslēgšanu

pastāvīgi optimizēt operatora un kombaina saskarni.

−− Graudu bunkura izkraušanas ieslēgšanu un izslēgšanu
−− Graudu bunkura izkraušanas torņa pagriešanu
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Ventilatora un kuļtrumuļa darba ātrums

2

Degvielas līmenis tvertnē

3

Temperatūras attēlojums

4

Pļaušanas stāvoklis un augstums

5

Veiktspējas kontrole

6

Ziņojumu logs

7

Informācijas displejs
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Kompaktums – tas nozīmē universāls.

Hederi

Tas novāc jebkuru labību.
Graudus, rapsi, rīsus, kukurūzu, sojas pupas, āboliņu,
zirņus, saulespuķes ...
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Gatavs darbam ar jebkuru hederu.

Standartizēti hederi.

Centrāls daudzfunkciju savienojums.

Kompaktais AVERO izstrādāts tā, lai kombains atbilstu

AVERO ir tikai viens sajūgs visām hedera hidrauliskām un

visaugstākajām prasībām. Tas nodrošina optimālu

elektriskām funkcijām.

Hederu atbilstība

produktivitāti un uzticamību ilgtermiņā, kā arī plašas
pielietojuma iespējas un minimālu uzstādīšanas laiku.

−− Ietaupa laiku, jo – lai pievienotu un atvienotu – jāveic tikai
dažas darbības.

AVERO ir tāda pati hedera pievienošanas sistēma kā LEXION
un TUCANO. Turklāt – mūsu augstākās klases mašīnas kalpo

−− Pateicoties saskaņotajai konstrukcijai, nav jābaidās kaut ko
sajaukt

kā paraugs, kā turpināt attīstīt augstas kvalitātes izpildījumu un

−− Viegli savienot pat zem spiediena

aprīkojuma iespējas.

−− Videi draudzīgs, jo nav eļļas noplūžu

Padeves elevators.

Rezerves izkapts pamatne un rezerves veldres
pacēlāji.

Metāla sloksnes padeves elevatora pamatnē un koka sloksnes
augšējā daļā aizsargā padeves elevatoru pret nodilumu.

Visi CLAAS hederi jau rūpnīcā tiek aprīkoti ar rezerves izkapts
pamatni. Izkapts segmenti ir no rūdīta materiāla, tāpēc tie

Praktiska centrālā bloķēšanas sistēma.

kalpo ļoti ilgi. Veldres pacēlāji dod iespēju maksimāli savākt
veldrē sagulušu labību, vienlaikus samazinot akmeņu iekļūšanu.
Rezerves veldres pacēlājus var ērti novietot hedera sānos.

Ir tikai viena svira hedera kreisajā pusē, un tā aktivizē visus
bloķētājus vienlaikus.

Tītavu hidrostatiska piedziņa.

−− Drošs un ātrs bloķēšanas mehānisms
−− Vienkārša hedera uzstādīšana un noņemšana

Mainīga darba tilpuma sūknis nodrošina 1000 Nm griezes
momenta pievadu tītavām.

Hidraulikas reversēšana.

Regulējami šneka skrāpji.

−− Pietiekami daudz dzinēja jaudas, pateicoties augstajam
Aizsprostojumi tiek atrisināti vienkārši: hidrauliskā sistēma veic

C 490, C 430 un C 370 hederiem attālumu starp šķīrējsliedēm

−− Daudz efektīvāks nekā zobratu pārnesuma sūkņi

saudzīgu reversēšanu ar augstu griezes momentu. Hidraulisko

un padeves šneku var ērti iestatīt no ārpuses.

−− Tītavu optimālu griešanos nodrošina slēgtais hidrauliskais

reversēšanu var ērti iedarbināt ar slēdzi, atrodoties kabīnē.

griezes momentam

kontūrs
−− Tītavu griešanās ātrumu var ātri noregulēt

Automātiski mainās arī hidraulisko tītavu piedziņas rotācijas
virziens, un tas nodrošina papildu reversēšanu.

Stabili hedera rati drošai braukšanai pa ceļu.
Viss, lai ieekonomēt jūsu laiku: CLAAS hedera rati, kur var
kompakti, ērti un droši uzglabāt hederu. To dažās sekundēs
nostiprina ar divām bultām. Ratiem ir speciāli nodalījumi, kas
paredzēti, lai pārvadātu piederumus, kādi jums nepieciešami
rapša novākšanai. Gumijotā grīda neļauj rīkiem slīdēt, un tiem
netiek klāt zagļi.
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Maksimāla pļaušanas kvalitāte nodrošināta
automātiski.

Automātiska hedera vadība

CLAAS CONTOUR.

Izmaksu ziņā vēl efektīvāks veids kā strādāt.

Heders ar CLAAS CONTOUR automātiski pielāgojas

AUTO CONTOUR pilnīgi automātiski salīdzina faktisko stāvokli

nelīdzenai augsnei pārvietošanās virzienā. Noregulējiet

ar iestatījumu vadības sistēmā un optimāli pielāgo hedera

kontaktspiedienu uz augsni, un CONTOUR to nemainīgi

pozīciju reljefam. Tas ievērojami vienkāršo darbu, it īpaši

uzturēs. Ikreiz, kad hederu nolaiž, tas automātiski ieņem

izmantojot lielus pļaušanas platumus, kā arī strādājot naktī vai

iepriekš iestatīto pļaušanas augstumu.

uz nogāzes, vai uz akmeņainas augsnes.
AUTO CONTOUR palīdz celt ražīgumu un padara kombaina
darbu vēl ekonomiskāku.

CLAAS AUTO CONTOUR.
AUTO CONTOUR ir gājis soli uz priekšu, kompensējot arī tos

Automātiska tītavu regulēšana.

augsnes nelīdzenumus, kas izveidojušies šķērseniski
braukšanas virzienam. Sensora tausti hedera apakšā savlaicīgi

Tītavu apgriezieni, tātad tītavu griešanās ātrums, tiek regulēts

nosaka reljefa nelīdzenumus un uz padeves elevatora

automātiski, proporcionāli braukšanas ātrumam. Operators var

iedarbina atbilstošos cilindrus.

iestatīt un saglabāt atmiņā dažādas braukšanas ātruma un
tītavu ātruma attiecības.

−− Elektroniskie sensori reģistrē sistēmas hidraulisko spiedienu
un ātri reaģē
−− Ar vārstu palīdzību regulētie slāpekļa akumulatori nodrošina

Neierobežoti maināms tītavu ātrums.

optimālu amortizāciju jebkāda smaguma hederiem.
Tītavu ātrumu var neierobežoti mainīt, to sinhronizēt un
turpināt uzturēt. Digitālais ātruma sensors dod iespēju precīzi
noregulēt ātrumu. Manīga spiediena sūknis AVERO kombainā
nodrošina 1000 Nm maksimālo griezes momentu pie tītavām.
Un, pateicoties augstajam griezes momentam, tiek garantēta
pietiekoša vilces jauda. Hidrauliskā pārslodžu aizsardzības
sistēma aizsargā tītavas no bojājumiem.

Optimāla pielāgošanās augsnes reljefam.
Lai nodrošinātu optimālu pielāgošanos augsnes reljefam un
vienmēr panāktu ideālu rezultātu, CLAAS hederi tiek aprīkoti ar
CLAAS CONTOUR un AUTO CONTOUR automātisko hedera
vadības sistēmu.

Uzreiz aiz izkapts pamatnes ir sensoru tausti, kas nosaka hedera pozīciju.

AUTO CONTOUR iedarbināšana ir
vienkārša – uz daudzfunkciju
vadības sviras jāpiespiež
augstuma regulēšanas poga.

16

17

VARIO hederi.

VARIO

VARIO hederi.
CLAAS VARIO hederi nozīmē vislabāko hedera pamatnes
regulēšanu, kāda pieejama tirgū. CLAAS savam praksē jau
pārbaudītajam VARIO hederu segmentam ir veikusi
sistemātiskus uzlabojumus un izstrādājusi modeļus –
VARIO 560 un VARIO 500.
Izceļot svarīgāko:
−− Integrētas rapša plāksnes ļauj pamatni regulēt 700 mm
diapazonā graudaugu un rapša novākšanai
−− Liels, 660 mm diametra padeves šneks optimālai masas
plūsmai
−− Optimizētas tītavas, kas mazāk bojā stiebrus
−− MULTIFINGER padeves šneks
−− Ātrās atvienošanas sistēma ļauj šķīrējus un rapša atgriezējus
uzstādīt un noņemt, nelietojot instrumentus
−− Automātiska novietošana un automātiska transporta pozīcija
−− Automātiska darba pozīcija
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VARIO hederi.

VARIO

Pielietojums.
Jaunās paaudzes VARIO hederi ir izvēle nr. 1, ja jānovāc
graudaugi un rapsis. Tas ir ideāli piemērots, lai nodrošinātu
augstu veiktspēju un augstu produktivitāti uz platības,
strādājot augstas vai zemas ražības reģionos. VARIO hedera
pamatnes regulēšana, novācot graudaugus (īsi vai gari salmi)
un rapsi, vienmēr garantē optimālu materiāla plūsmu un līdz ar
to palielina visa kombaina veiktspēju līdz pat 10%.
+ 60 cm

– 10 cm
Standarts

Tehnoloģija.

Plug & Play – gatavs rapša novākšanai.

Izturīgs piedziņas mehānisms.

līdz + 600 mm; regulēšanu veic ar daudzfunkciju vadības

Pateicoties rapša plāksnēm, kas integrētas pamatnē, un

Atgriezēju pamatne, pateicoties tās planetārajam reduktoram,

sviras palīdzību

iespēja uzstādīt rapša atgriezējus, nelietojot instrumentus,

darbojas ļoti laideni. Kad tiek mainīta hedera pamatnes

pāriešana uz rapša novākšanu ir dažu minūšu jautājums.

pozīcija, vienlaicīgi teleskopiski pielāgojas arī kardānvārpsta,

Rapša atgriezēju pieslēgšana hidrauliskai sistēmai automātiski

tādējādi ļaujot jebkurā pozīcijā turpināt darbu, un operatoram

aktivizē hidrosūkni, kas darbina sānu atgriezējus.

šajā procesā nav jāiejaucas.

−− Hedera pamatne ar integrētām rapša plāksnēm
−− Pamatnes pozīcija ir regulējama diapazonā no – 100 mm

−− Hedera pamatne ir unikāla – tai ir pastāvīgi maināms
700 mm kopējais regulēšanas diapazons
−− Automātiski darbināma atgriezēju piedziņas vārpsta,
izvelkama
−− Nedalīta atgriezēju pamatne un tītavu vadība

Hedera pamatne, ievilkta – graudaugi
(-100 mm).

Hedera pamatne, izbīdīta – graudaugi
(+600 mm).

Pievienošanai izmanto divus plakanā blīvējuma hidrauliskos
savienotājus.

Padeves šneku un atgriezēju piedziņu aizsargā atsevišķi drošības
sajūgi. Šī sistēma ļauj VARIO hederam izturēt visnelabvēlīgākos

−− Hedera mehāniska piedziņa vienā pusē
−− Hidrosūknis ieslēdzas un izslēdzas automātiski

−− Padeves šneku un atgriezēju pamatni mehāniski darbina

apstākļus un nodrošina ekspluatācijai drošu darbību.

−− Pat tad, ja ir uzstādīti rapša atgriezēji, pamatne joprojām ir

caur reduktoru un kardānvārpstu

izbīdāma un ievelkama par 150 mm

−− Tītavas ar uzlabotiem zariem, pret nodilumu izturīgiem zaru

−− Aizslēdzama, transportēšanai paredzēta kaste uz riteņiem,

caurules gultņiem un jaunu dizainu, kas samazina aptīšanās

kurā rapša atgriezēji atrodas drošībā un nenoslogo hederu

iespēju un mazāk bojā stiebrus
−− Leņķī pagriezta šķērssija labākai hedera pārredzamībai,
skatoties no kabīnes
−− Padeves šneka augstums ir pastāvīgi maināms
−− Padeves elevators un padeves šneks ir reversējami

Hedera pamatne, ievilkta – ar rapša
atgriezējiem (+450 mm).

Hedera pamatne, izbīdīta – ar rapša
atgriezējiem (+ 600 mm).

Rīsu novākšana.

−− Šneka skrāpji ir regulējami no ārpuses

Lai optimāli novāktu rīsus, VARIO aprīko ar rūpnīcā uzstādāmu

−− Automātisko stūrēšanas sistēmu LASER PILOT var salocīt

vai viegli pārveidojamu padeves veltņa un rīsu novākšanas
mehānismu.

un pielāgot, neizmantojot instrumentus
−− Vārpu pacēlāji ar ātrdarbīgu uzstādīšanas mehānismu;
uzstādīšanu un noņemšanu bez instrumentiem

Ērta hidraulisko šļūteņu pievienošana
rapšu atgriezēju piedziņai.
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Pateicoties ātrdarbīgas uzstādīšanas
mehānismam, labības šķīrējus un
rapša atgriezējus var piestiprināt,
nelietojot instrumentus.

Rapšu atgriezējus piestiprina, izmantojot ātrdarbīgas montāžas mehānismu.
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CERIO hederi.

CERIO

CERIO hederi.
CERIO modeļi no 620 līdz 560 ir jauna CLAAS hederu modeļu
sērija. Tie ir izstrādāti uz VARIO hederu bāzes, un ir optimāla
alternatīva, ja jānovāc graudaugi.
Izceļot svarīgāko:
−− Hedera pamatnes kopējais manuālas regulēšanas
diapazons ir 200 mm
−− Liels, 660 mm diametra padeves šneks optimālai masas
plūsmai
−− Optimizētas tītavas, kas mazāk bojā stiebrus
−− MULTIFINGER padeves šneks
−− Labības šķīrēju augstumu regulē, neizmantojot instrumentus
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CERIO hederi.

CERIO

Pielietojums.
CERIO modeļu sērijas pamatā ir VARIO hederi no 930 līdz
500, un šī sērija ir alternatīva, ja jānovāc graudaugi. Šie hederi
ir ideāli piemēroti, lai nodrošinātu augstu veiktspēju un lielu
produktivitāti no platības, strādājot gan zemas, gan arī
augstas ražības reģionos. Hedera pamatni var regulēt manuāli,
diapazonā no – 100 mm līdz + 100 mm. Tas nozīmē, ka
hederu ir iespējams pielāgot atšķirīgiem labības apstākļiem vai
šķirnēm.

Tehnoloģija.

– 10 cm
Standarts
+ 10 cm

−− Manuāli regulējama pamatnes pozīcija no – 100 mm līdz
+ 100 mm
−− Kopējais manuāli regulējamais diapazons ir 200 mm
−− Automātiski darbināma atgriezēju piedziņas vārpsta,

Hedera regulēšana.

Rīsu novākšana.

−− Hedera mehāniska piedziņa vienā pusē

−− Manuāla regulēšana zem hedera pamatnes

Lai rīsus novāktu optimāli, CERIO hederus aprīko ar rūpnīcā

−− Padeves šneku un atgriezēju pamatni mehāniski darbina

−− 10 skrūvju stiprinājumi, lai varētu regulēt hedera pamatni

uzstādāmu vai viegli pārveidojamu padeves veltņa un rīsu

−− Iespējams iestatīt 5 pamatnes pozīcijas: + 100 mm,

novākšanas mehānismu.

izvelkama
−− Nedalīta atgriezēju pamatne un tītavu vadība

caur reduktoru un kardānvārpstu

+ 50 mm, 0 mm, – 50 mm, –100 mm

−− Tītavas ar optimizētiem zariem, pret nodilumu izturīgiem
zaru caurules gultņiem un jaunu dizaini, kas samazina
aptīšanās iespēju un mazāk izstiepj un uztin stiebrus

Hedera pamatne, ievilkta – graudaugi
(-100 mm).

Hedera pamatne, izvilkta – graudaugi
(+100 mm).

Zari un uzlabotas formas plastmasas
gultņi, kas mazāk uztin stiebrus.

Rezerves izkapts, ko uzglabā zem
hedera.

−− Leņķī pagriezta šķērssija labākai hedera pārredzamībai,
skatoties no kabīnes
−− Padeves šneka augstums ir pastāvīgi maināms
−− Padeves elevators un padeves šneks ir reversējami
−− Šneka skrāpji ir regulējami no ārpuses
−− Automātisko stūrēšanas sistēmu LASER PILOT var salocīt
un pielāgot, neizmantojot instrumentus
−− Automātiska novietošana un automātiska transporta pozīcija
−− Automātiska darba pozīcija
−− Vārpu pacēlāji ar ātrdarbīgu uzstādīšanas mehānismu;
uzstādīšanu un noņemšanu bez instrumentiem
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Nomaināmie vārpu pacēlēji atrodas
uzreiz aiz hedera.

Pateicoties ātrdarbīgās uzstādīšanas
mehānismam, labības šķīrējus var
uzstādīt, nelietojot instrumentus.

Ātra un ērta šķīrēju nomaiņa.

Ērta šķīrēju augstuma regulēšana,
izmantojot apkopes atslēgu.
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Standarta hederi.

Standarta hederi

Standarta hederi.
Standarta hederi no C 490 līdz 370 ir aprīkoti ar praksē
pārbaudītu, nekustīgu hedera pamatni. Tā izceļas ar savu
teicamo vadāmību un izcilo kvalitāti.
Izceļot svarīgāko:
−− 480 mm diametra padeves šneks ļoti labai masas plūsmai
−− Jaudīga izkapts piedziņa
−− Praksē pārbaudītā nekustīgā hedera pamatne
−− MULTIFINGER padeves šneks
−− Tītavu hidrauliska piedziņa
−− Padeves šneks ar pārklājumu, dubultās izkaptis vai
griešanas sistēma ar speciāliem izkapts aizsargiem rīsu
novākšanai
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Standarta hederi.

Standarta hederi

Pielietojums.
CLAAS standarta hederi nodrošina teicamus graudaugu
novākšanas rezultātus. AVERO kombainiem paredzētie
kompaktie standarta hederi ir uzticami, perfekti amortizē
triecienus un ir ideāli piemēroti maziem laukiem.

Tehnoloģija.
−− Praksē pārbaudītā nekustīgā hedera pamatne
−− Jaudīga izkapšu piedziņa, izmantojot reduktoru, kas
darbojas eļļas vannā
−− 1120 gājieni/min.
−− Automātiska piedziņas siksnu spriegošana
−− MULTIFINGER padeves šneks
−− 480 mm diametra padeves šneks
−− Padeves šneka augstums ir pastāvīgi maināms
No ārpuses regulējami skrāpji (C 490, C 430, C 370).

Laidena piedziņa.

Rezerves izkapts pamatne.
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CORIO.

CORIO

CORIO.
Jaunie CORIO kukurūzas hederi ir aprīkoti gan ar stabilām
tehnoloģijām, gan ar unikāliem risinājumiem.
Izceļot svarīgāko:
−− 17° darbības leņķis, lai novērstu vālīšu zudumus
−− Lineārie noraušanas rullīši
−− Jauna, uzticama transmisija
−− Jauna šķīrēju forma, kas saudzīgāk apstrādā augus
−− Unikāla salocīšanas sistēma, lai satvērējus novietotu
transporta pozīcijā
−− Vienkārša padeves ķēžu nomaiņa un to savilkšana
−− Šķīrējos ir integrētas nomaināmas nodilumam pakļautas
daļas
−− CORIO kukurūzas heders ir piecu un četru rindu versijās
−− 75 un 70 cm platas rindas
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CORIO.

Pielietojums.

CORIO

Tehnoloģija.

17° darbības leņķis.

Vislabākā forma.

CORIO modeļu 17° darbības leņķis ir visslīpākais, kāds tirgū

Šķīrēju priekšējā daļa ir tikusi pie jaunas un unikālas formas.

pieejams.

Turklāt ir uzlabota to virsmas kvalitāte.

−− Darba leņķi var samazināt par aptuveni 10%

−− Saudzīgāka augu padeve, pateicoties uzlabotajai šķīrēju

−− Vālīšu zudumu samazināšana, it īpaši tām "nolecot"
−− Nodrošināta pastāvīga veiktspēja, it īpaši novācot veldrē
sagulušu kukurūzu

CORIO modeļi ir tie kukurūzas novācēji, kas paredzēti

−− Efektīva un laidena piedziņa visos CORIO modeļos

kukurūzas graudu novākšanai vai kukurūzas vālīšu

−− Vienkārša un ātra griešanās ātruma regulēšana, mainot

maisījumam. Strādājot gan augstražīgās šķirnēs, kad vienam
augam ir daudz vālīšu, gan apstākļos, kad kukurūzas stiebri ir
ļoti sausi, CORIO kukurūzas novācēji nodrošina tīru un efektīvu
vālīšu noraušanas procesu.

formai
−− Šķīrēju sāni ir izstrādāti tā, lai kukurūzas stiebri tiktu uztverti
vēlāk un vietā, kur stiebri ir elastīgāki, lai tādējādi novērstu
vālīšu zudumus
−− Uzlabota veiktspēja, novācot veldrē sagulušu kukurūzu

zobratu kombinācijas
−− Spirālveida padeve, kas ir uz noraušanas rullīšiem, uzlabo
stiebru padevi
−− Mehāniski vai hidrauliski regulējamas noraušanas plāksnes
ļauj precīzi noraut vālītes

Darbības princips.

−− Katrs noraušanas rullītis ir aizsargāts pret pārslodzi un pret
svešķermeņiem
−− Noraušanas rullīšu piedziņas un naži ir integrēti stabilā

Šķīrēji nodrošina, ka kukurūzas stiebri tiek vienmērīgi padoti
noraušanas rullīšiem. Rullīši satver stiebrus un velk tos lejā.
Tai pašā laikā noraušanas plāksnes precīzi atdala kukurūzas

reduktora apvalkā
−− AUTO PILOT un AUTO CONTOUR ir izvēles opcijas visiem
modeļiem

vālītes no stiebriem.
Horizontālie smalcināšanas naži ar konstantu ātrumu
sasmalcina stiebrus, kas ir novilkti lejā. Pēc tam padeves
šneks nogādā kukurūzas vālītes uz padeves kameru.
Lineārie noraušanas rullīši ir CORIO kukurūzas hederu

Horizontālais smalcinātājs.

Ļoti kvalitatīva smalcināšana.

Katrs kukurūzas novācējs ir aprīkots ar transmisijas

Efektīvā smalcināšana veicina atlikušās augu masas

mehānismā integrētu horizontālu smalcinātāju. Tas ļauj uzlabot

sadalīšanos un palīdz sagatavot viendabīgu augsni nākamai

smalcināšanas kvalitāti sausos apstākļos.

kultūrai.

galvenais komponents:
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CORIO.

CORIO

Gumijas fiksators.
Visi modeļi standartā ir aprīkoti ar mazu gumijas fiksatoru, kas
neļauj vālītēm slīdēt atpakaļ. Iespējams pasūtīt arī lielu gumijas
fiksatoru. To uzstādīšanu un demontāžu veic, neizmantojot
instrumentus.

Apkopes pozīcija.

Ērta apkope.

Integrētās nodilumam pakļautās daļas.

Jauna šķīrēju atvēršanas koncepcija nodrošina ātru un

Padeves ķēdes var nomainīt un nospriegot vienkārši, ērti un

Nomaināmās daļas ir integrētas šķīrēju labajā un kreisajā pusē.

vienkāršu piekļuvi, lai tos apkoptu un iztīrītu. Lai šķīrējus

ātri. Kad šķīrēji ir iestatīti apkopes pozīcijā, tad – lai ķēdes

Kad tās ir nodilušas, nav jānomaina viss šķīrējs, bet tikai

iestatītu apkopes pozīcijā, neizmantojot instrumentus, jāveic

atlaistu, savilktu vai nomainītu – ir nepieciešams tikai vienkāršs

atsevišķas tā daļas.

tikai dažas darbības.

montāžas instruments.

Aprīkojums saulespuķu novākšanai.
Vienkārša padeves ķēdes maiņa ļauj ātri pārslēgties uz
saulespuķu novākšanu. Uz noraušanas rullīšiem uzstāda
speciālus nažus, kā arī sānu šķīrēju pagarinājumus un speciālu
aizmugures sienas paneli.

Jauns salocīšanas mehānisms.

Braukšana pa ceļiem.

Noraušanas plāksnes regulēšana.

Jaunā konstrukcija ļauj šķīrējus viegli salocīt kompaktā pozīcijā.

Jaunā koncepcija nodrošina ne tikai vieglu šī mehānisma

Atkarībā no modeļa, standarta komplektācijā tiek uzstādīta

izmantošanu, bet arī labāku redzamību, braucot pa ceļu, jo

mehāniska vai hidrauliska noraušanas plākšņu regulēšanas

hederu ir iespējams par 80 cm saīsināt.

sistēma. Iespējams arī uzstādīt hidraulisko variantu (tā ir izvēles
opcija), kas ļauj plāksnes ērti regulēt no kabīnes.
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Salokāms heders C 450.

Salokāms heders C 450

Salokāms heders C 450.
Salokāmais heders padara AVERO vēl elastīgāku nekā jebkura
cita tirgū pieejama mašīna.
Izceļot svarīgāko:
−− Dažas vienkāršas darbības pirms uzbraukšanas uz lauka –
un tas ir gatavs lietošanai
−− Lai hederu paceltu un noņemtu, nav nepieciešama papildu
vieta
−− Heders paliek 3 metru transporta platumā vai arī, ja ir
800 izmēra riepas, tad 3,3 platumā
−− Laba redzamība transporta pozīcijā, droša braukšana pa
koplietošanas ceļiem
−− Arī braucot pa ceļu, tiek uzturēts ideāls svara sadalījums
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Salokāms heders C 450.

Salokāms heders C 450

Pielietojums.
Salokāmiem hederiem nav nepieciešama montāža un
demontāža. Tai pašā laikā tos var optimāli un bez problēmām
pārvadāt no viena lauka uz citu, nodrošinot teicamu
redzamību. Pat pārvadājot pa lauku ceļiem, šaurām ielām vai
nokļūstot blīvā satiksmē, salokāmais heders nodrošina izcilu
redzamību, un tas ir ērti transportējams.

Tehnoloģija.
−− Dalītā izkapts pamatne un tītavas
−− Hedera mehāniska piedziņa vienā pusē
−− Padeves šneks un izkapts pamatne tiek mehāniski
darbināma, izmantojot pārnesumkārbu un piedziņas
vārpstu
−− Padeves šneka augstums ir pastāvīgi maināms
Transportēšana.
Kompaktā konstrukcija, ņemot vērā pieļaujamo transporta
platumu, nodrošina optimālu redzamību un arī izcilu
manevrējamību pat ļoti ierobežotās vietās.
Pagriešana.
Pilnīgi automātisko salocīšanas funkciju aktivizē, nospiežot
pogu. Izturīgā profila rāmja konstrukcija nodrošina precīzu
iedarbināšanu un ilgu ekspluatācijas uzticamību.
Novākšana.
Salokāmais heders ir gatavs darbam dažu sekunžu laikā.
Pārlieciet šķīrējus darba pozīcijā, iedarbiniet piedziņas vārpstu
un – jūs esat gatavs uzsākt darbu.
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SUNSPEED.

SUNSPEED

SUNSPEED.
SUNSPEED saulespuķu hederi izceļas ar savu unikālo
noraušanas koncepciju, ļoti lielu ražīgumu ar minimāliem
zudumiem un labo vadāmību.
Izceļot svarīgāko:
−− SUNSPEED saulespuķu heders pieejams kā 8 rindu heders
−− Ekskluzīva saulespuķu galvu novākšana – atdalīšanas
koncepcija bez stiebriem
−− Ērta tītavu augstuma un griešanās ātruma vadība tieši no
kabīnes, sinhronizācijā ar braukšanas ātrumu
−− Regulējamas virzītājplāksnes notur stiebrus drošā pozīcijā
−− Atstarpi starp paplātēm var iestatīt atbilstoši stiebru
resnumiem
−− Paplāšu slīpumu var regulēt
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SUNSPEED.

SUNSPEED

Pielietojums.
SUNSPEED heders ir optimāls risinājums, lai novāktu
saulespuķes. Unikālais hedera darba princips ļauj ievērojami
samazināt kulšanas sistēmas slodzi un atvieglo tīrīšanu, kādu
jāveic, lai aizvāktu piemaisījumus.
Augstais pielāgojamības līmenis attiecībā uz dažādiem rindu
platumiem un stiebru resnumiem padara SUNSPEED par
universālu saulespuķu hederu.

Tehnoloģija.
−− Nažu piedziņai ir pārvads, kas strādā eļļas vannā, un tam
nav vajadzīga apjomīga apkope
−− Griešanas biežums ir liels – 1200 cikli minūtē
−− Noraušanas rullīšus un padeves šneku darbina ķēdes un
siksnas
−− Paplātņu platums ir regulējams līdz pat 20 mm
−− Lai stiebri tiktu padoti vienmērīgi, paplātņu garums ir līdz
1800 mm
−− Regulējams tītavu aploces ātrums
−− Regulējams padeves šneka ātrums

Darbības princips.

−− Automātiska tītavu griešanās ātruma regulēšana atkarībā no
braukšanas ātruma

Vispirms saulespuķes tiek saķertas ar paplātēm, bet pēc tam
regulējamās virzošās plāksnes nodrošina, ka saulespuķu
galvas tiek bīdītas uz priekšu. Tai pašā laikā noraušanas rullīši
Regulējamas paplātes.

Regulējamas virzītājplāksnes.

zem izkapts pamatnes spiež stiebrus uz leju. Tādā veidā
virzošā plāksne un noraušanas rullītis pasargā, lai stiebri
netiktu nogriezti priekšlaicīgi. Nogriešana notiek tikai tajā brīdī,
kad saulespuķu galvas ir satvērušas tītavas. Tāpēc līdz
padeves šnekam nonāk tikai tās saulespuķu galvas, kas
beigās nokļūst padeves elevatorā.
Šis unikālais princips nodrošina:

Noraušanas rullītis.

Praksē pārbaudīta piedziņa.

−− Mazāku degvielas patēriņu
−− Palielinātu kulšanas un tīrīšanas veiktspēju

1
2

Regulējama virzītājplāksne
Tītavas

3
4

Izkapts pamatne
Noraušanas rullītis

−− Lielāku visu komponentu nodilumizturīgumu

Rezerves izkapts pamatne.
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Kompaktā klase ļauj sasniegt augstus rezultātus.

Kulšanas sistēma

CLAAS kulšanas tehnoloģija.
−− Izcila caurplūde ar APS kulšanas sistēmu
−− Efektīva atlikušo graudu separācijas sistēma
−− Augstas veiktspējas 3D tīrīšanas sistēma
−− Ideāla salmu apstrāde
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Par 20% lielāka caurplūde ar 0% vairāk degvielas.

APS kulšanas sistēma

Vienmērīga pacelšana.
Paātrinātājtrumulis saņem materiālu no padeves elevatora un
klusi, bez trokšņa padod to kuļtrumulim. Tāpēc kabīnē valda
klusums.

Universāls priekškurvis.
Sākotnējās atdalīšanas kuļkurvis ir veidots kā MULTICROP
kuļkurvis, tāpēc ar to var novākt jebkuru labību. Iespēja ātri
nomainīt divus kuļkurvja segmentus samazina regulēšanas
laiku un palielina efektivitāti.

Uzlabota graudu kvalitāte.
Lai optimāli atdalītu un nolobītu, APS kulšanas sistēmai ir

Garš izkulšanas ceļš.

daudzpakāpju pielāgošanās iespējas un papildu ierīces, tai
skaitā, piemēram, intensīvais kulšanas mehānisms un berzes

CLAAS APS kulšanas sistēmā mēs esam panākuši, ka

plāksnes. Berzes plāksnes iedarbināšana aizņem pāris

galvenais kuļkurvis ir apliekts ap kuļtrumuli daudz tālāk nekā

sekundes – tās ieslēdz ar sviru, kas atrodas pie padeves

tas ir tradicionālajos kombainos. Nevienai citai kulšanas

kameras.

sistēmai nav aploces leņķis 151°. Tā priekšrocība ir saudzīga,
bet pamatīga kulšana ar lielu kuļkurvja atstarpi un mazu

Līdz ar pārējām APS priekšrocībām rezultāts ir iespaidīgs:

trumuļa ātrumu, turklāt ar samazinātu degvielas patēriņu.

optimāla separācijas efektivitāte apvienojumā ar izcilu ražas
kvalitāti.

Ietilpīga akmeņu savācējkamera.
Akmeņu slazds sniedz vēl nebijušu drošību. To var ērti attaisīt
no sāniem, un tas pats iztukšojas.

Unikālā APS kulšanas sistēma.

−− Pāātrinātājtrumulis izlīdzina masu
−− Masas plūsma ir īpaši vienmērīga un līdz pat 33% ātrāka

AVERO savā klasē ir pirmais, kuram ir APS. Šīs kulšanas

−− Lielāki centrbēdzes spēki atdala ievērojami vairāk graudu

sistēmas atšķirība no citām sistēmām parādās jau pirms

−− Līdz 30% visu graudu tiek atdalīti jau priekškurvī tieši zem

kuļtrumuļa, kad masas plūsma tiek spēcīgi paātrināta no

paātrinātāja, tādējādi ievērojami atslogojot galveno kuļkurvi

3 m/s līdz 20 m/s, un tas savukārt iedarbina virkni ārkārtīgi
efektīvu procesu:

Tā rezultātā tīrais ieguvums pieaug līdz 20%, nepalielinoties
degvielas patēriņam. APS patiešām atmaksājas.

MULTICROP kuļkurvis / akmeņu slazds.
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Izcili universāls un absolūti drošs.

Kulšanas mehānisms

Der visiem labību veidiem.
AVERO 160 ar MULTICROP kuļkurvi.
Zem kuļtrumuļa atrodas universāls (MULTICROP) kuļkurvis,
kam ir atsevišķas, viegli nomaināmas sekcijas. Šo kuļkurvi jūs
varat ātri noregulēt atbilstoši dažādiem labības veidiem,
tādējādi vienmēr panākot pareizo kombināciju starp tīru
kulšanu, saudzīgu apiešanos ar graudiem un augstu
separācijas kvalitāti.
AVERO 160 ir aprīkots ar klasisko CLAAS kulšanas mehānismu.

Ietilpīgs akmeņu slazds.

Čempions visās jomās.

−− Kulšanas mehānismam var viegli piekļūt no priekšpuses,
caur padeves elevatoru un pa abām lielajām atverēm abās

Pateicoties jaunajam, lielajam akmeņu slazdam, AVERO 160

Kombainā AVERO 160 tiek izmantots klasiskais CLAAS

nodrošina arī maksimālu drošību. To var ērti attaisīt no sāniem,

kulšanas mehānisms, kas konsekventi un iespaidīgi apliecina

un tas pati iztukšojas.

savu spēju izpildīt abus galvenos kulšanas uzdevumus – droši

pusēs
−− Īpaši stabilo piedziņu, un jo īpaši kuļtrumuļu piedziņas,
konstrukcija nodrošina, ka kulšana notiek maksimāli droši.

savākt graudus un atdalīt tos no pelavām jebkādos ražas
novākšanas apstākļos. Neatkarīgi no izaicinājumiem, ar kādiem
jums nāksies saskarties, jūs pārsteigs universālā veiktspēja,
kādu tas nodrošina pa visu 1,06 metru kuļtrumuļa platumu.

MULTICROP kuļkurvis.
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Akmeņu slazds ar iztukšošanās
funkciju.
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Pareizais veids kā ietaupīt.

Atlikušo graudu separācija | Salmu kratītāju tehnoloģija

Četras salmu kratītāja pakāpes.
AVERO četri salmu kratītāji ir precīzi pielāgoti augstas
veiktspējas APS kulšanas sistēmai. Atlikušo graudu separācija
notiek visā 3900 mm garumā un pa visām četrām salmu
kratītāju kaskādēm. Ir pieejami centra un sānu pagarinājumi.
Salmi tiek padoti ātri un viegli pat tad, ja to ir daudz. Vālošanas
laikā salmi nokrīt tieši uz rugājiem, tāpēc uzticama augu
masas plūsma ir garantēta arī tad, ja salmu apjoms ir liels vai
arī tad, ja strādājat uz nogāzes.

Aktīva irdināšana.
Turklāt salmi tiek pakļauti intensīvai separācijai – regulējami
rausējzari, kas izvietoti virs katra salmu kratītāja, dziļi ieiet
salmos un tos irdina un uzrušina, nodrošinot ātru salmu
plūsmu un plānu salmu slāni, lai tiktu atdalīti pēdējie graudi.
Tādējādi tiek ievērojami uzlabota separācijas efektivitāte.

CLAAS kompaktums.

AVERO 240 ir tikpat ražīgs kā tāda pati mašīna ar pieciem

Pilnīga kontrole.

salmu kratītājiem bez APS, turklāt tam ir tie paši kompaktie
APS kulšanas sistēma darbojas tik efektīvi, ka atlikušo graudu

izmēri kā mašīnai ar četriem salmu kratītājiem. No ekonomiskā

AVERO kombainiem ir daudzi monitorēšanas palīglīdzekļi, lai

separācijai AVERO 240 modelī nepieciešams mazāks skaits

viedokļa tā ir būtiska priekšrocība. AVERO 160 arī nodrošina

jūs varētu optimāli sekot mašīnas uzstādījumu izmantošanai

salmu kratītāju, nekā jūs varētu iedomāties. Pateicoties APS,

veiktspēju, kas ir virs vidējā tāda paša mašīnas izmēra līmeņa:

un panākt vislabāko iespējamo kulšanas kvalitāti:

no salmiem tiek atdalīts jau 90% graudu. Par atlikušajiem 10%

parastā CLAAS kuļmašīna perfekti strādā kopā ar četriem

parūpējas četri salmu kratītāji ar četrām kaskādēm.

salmu kratītājiem.

−− Ražības kontrole graudu sekundārā separācijas sistēmā un
sietos ar CIS
−− Ražīguma reģistrēšana un degvielas patēriņa mērīšana
ar CIS
−− Neizkulto graudu atgriešana pārkulšanai
−− Apskates logs ar apgaismojumu pārkulšanas kontrolei
−− Graudu kvalitātes kontrole graudu bunkurā pa lielu
pārbaudes logu

Zuduma sensori.
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Ieskatoties graudu bunkurā:
rezultāts ir nevainojams.

Graudu tīrīšana | Graudu bunkurs

Jaudīgs ventilators.

Iespēja ieskatīties graudu bunkurā.

AVERO ir jaudīgs ventilators, kas ļauj ļoti kvalitatīvi attīrīt

Dažkārt, uzmetot acis, kas notiek graudu bunkurā, jūs varat

graudus. Tā intensitāti uzrauga no kabīnes, nodrošinot

noskaidrot vairāk, nekā vadoties no sensoriem. Lielais

nemainīgu gaisa spiedienu un vienmērīgu gaisa sadali pa

apskates logs AVERO kabīnes aizmugurē dod iespēju vizuāli

sietiem, lai regulētu mainīgo masas daudzumu. Ventilatora

novērtēt iekūlumu, tādējādi darba rezultātu var viegli aplūkot,

radītā gaisa plūsma novērš masas uzkrāšanos.

atrodoties operatora sēdeklī. Lai redzamība būtu vēl labāka,
apskates logs ir apgaismots.

Turklāt AVERO ir aprīkots ar iespaidīgo 3D tīrīšanas sistēmu,
ko izstrādājis CLAAS:

Izņemams graudu cēlējgalds.

−− Dinamiska līmeņošana nogāzēs, aktīvi regulējot augšējo
Primārā separācija notiek uz cēlējgalda: graudi – apakšā, bet

sietu

Liels graudu bunkurs.

−− Vienkārša graudu paraugu noņemšana

−− Reaģē pat uz vismazākām nevienmērībām

pelavas un salmi – augšā. Līdz ar to samazinās slodze uz

−− Optimāla stabilitāte nogāzēs, kur slīpums ir līdz 20%

augšējā sieta, un tas palielina atdalīšanas ražīgumu. Kad kulšana

−− Nedilstoša sistēma – nav vajadzīga nekāda apkope

ir pabeigta, cēlājgaldu iespējams viegli izņemt, lai to notīrītu.

−− Ātri un viegli modificējama

−− Iespaidīgs izkraušanas augstums
Kad darbu beiguši kulšanas mehānisms un salmu kratītājs un

−− Ideāls masas sadalījums

ir pabeigts atdalīšanas process, attīrītie graudi tiek savākti

−− Labi redzams, kas notiek graudu bunkurā

graudu bunkurā. Viena no AVERO priekšrocībām ir bunkura

−− Graudu bunkura pārsegu var darbināt no operatpra

5600 litru ietilpība. Tomēr tā ir tikai viena no daudzajām šī
kombaina spēcīguma izpausmēm.

platformas
−− Ātra un tieša izkraušana
−− Gludas virsmas, lai tvertni iztukšotu ātri un pilnīgi
−− Liels graudu bunkura logs ļauj kontrolēt iepildes līmeni,
sākot no 0 līdz 100%
bez 3D
> 20%

ar 3D
> 20%

Liels graudu bunkura tilpums
AVERO 240: 5600 l
AVERO 160: 4200 l
3D tīrīšanas sistēma.
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No sīkiem un īsiem līdz gariem un irdeniem.

Salmu apstrāde | PROFI CAM

Augstākās kvalitātes salmi.
AVERO ar gariem salmiem rīkojas ļoti uzmanīgi. Pateicoties
saudzīgajam kulšanas un separācijas procesam, salmi saglabā
savu sākotnējo struktūru, un tas ir ideāli, ja jāsagatavo augstas
kvalitātes pakaiši. Ja smalcinātāju atslēdz, vāls klājas irdenā
kārtā. Salmi ātri izžūst, un tos ir viegli vēlāk sapresēt.

Labi sasmalcināts materiāls.

CLAAS smalcinātāji aprīkoti arī ar pretgriezēju. Abus

PROFI CAM – viss ir pārredzams.

komponentus var individuāli regulēt, lai pielāgotos mainīgajiem
AVERO izkliedē īsi sagrieztos salmus visā hedera platumā un

salmu apstākļiem. Tas nozīmē, ka bez darba nepaliek neviens

Visiem AVERO modeļiem uz aizmugurējā pārsega var uzstādīt

Sistēmai var pieslēgt līdz pat četrām kamerām un to

iepūš tos dziļi rugājos. Kliedēšanas platumu var viegli regulēt.

asmens. Smalcināšanu veic, izmantojot rotējošus nažus un

PROFI CAM. Šāds kameras izvietojums ir precīzi izvēlēts, lai,

attēlojumus var vienlaicīgi skatīt krāsu monitorā no kabīnes.

stacionāros nažus.

atrodoties komfortablā kabīnē un skatoties krāsu displejā,
vienlaicīgi varētu monitorēt divas zonas:
−− Sasmalcinātā materiāla izkliedi / salmu apstrādi
−− Kombaina aizmuguri, braucot atpakaļgaitā

Viegla pāreja no smalcināšanas uz vālošanu.
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AVERO 240.
Pietiekami izturīgs, lai tiktu galā ar rīsiem.

Rīsu novākšana

Sols uz priekšu rīsu novākšanā: APS kulšanas
mehānisms.

Standarta hederi C490 un C430 rīsu
novākšanai.

Tā kā rīsu graudi ir diezgan jutīgi, tad parasto kuļstieņu kuļkurvi

Šo hederu padeves šneks ir arī pieejams kā HD versija. Šajā

nomaina ar zobveida tapu kuļtrumuli, lai izkulšanas laikā

gadījumā šneka spirālei ir speciāls pārklājums, lai samazinātu

pasargātu to no sabojāšanas. Kuļtrumuļa zobveida tapas

dilšanu, ko rada augi un netīrumi, kas pieķērušies. Šie hederi ir

noloba rīsu graudus no auga skaras. Zobveida tapas

aprīkoti ar divām dažādām griešanas sistēmām, kas

pārvietojas pa kuļtrumuļa plāksni un iziet caur stacionārām

nodrošina, lai masa tiktu akurāti sagriezta:

tapām uz kuļkurvja.

−− Speciāli aizsargi un vārpstu aizsargi izkapts pamatnei (var

Atsviedējbīteram ir pieskrūvēti papildu zobveida stieņi, lai

−− Dubultā izkapts sistēma (nevar izmantot vārpstu pacēlājus)

izmantot vārpstu pacēlājus)
smagos rīsu salmus uzticami virzītu uz salmu kratītājiem
jebkādos apstākļos.

AVERO 240 šasija.

Rīsu novākšana ar VARIO un CERIO hederiem.
VARIO un CERIO hederi ir arī pieejami ar speciālu aprīkojumu
rīsu novākšanai. Hederu C490 un C430 gadījumā padeves

Smagākos ražas novākšanas apstākļos palielinās mašīnas

šnekam ir speciāls pārklājums, lai pēc iespējas samazinātu tā

noslodze. Ja mašīna jālieto ļoti slapjos apstākļos, ir iespējams

dilšanu. Lai grieztu augus bez problēmām, ir pieejama arī

iegādāties speciālas hermetizētas asis. Tās garantē uzticamību

speciāla griešanas sistēma. Īsie izkapts aizsargi un optimizētais

un ilgmūžību pat visnelabvēlīgākos apstākļos.

vārpstu aizsargs nodrošina precīzu griešanu un darbu bez
aizsprostojumiem.

Graudu tvertne HD.
Rīsu graudi ir īpaši agresīvi, un tie graudu savākšanas un
graudu tvertnes izkraušanas laikā rada ļoti lielu nodilumu.
Tāpēc graudu tvertnes ir īpaši nodilumizturīgas. Iepildīšanas un
izkraušanas šnekiem, kas ir graudu bunkurā, kā arī šnekam,
kas ir graudu bunkura izkraušanas tornī, ir speciāls pārklājums.
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Kompakts – tātad jaudīgs.

CLAAS POWER SYSTEMS

Mūsu piedziņas sistēma nozīmē komponentu optimālu mijiedarbību.
CLAAS mašīna nav tikai tās atsevišķo detaļu kopums.

Pilna dzinēja jauda tikai tad, kad tā nepieciešama.

Augstākā veiktspēja ir iespējama tikai tad, ja visas detaļas

Piedziņas, kas piemērotas mašīnu izmantošanas veidam.

ideāli saskaņojas un optimāli darbojas. Nosaukums

Degvielu taupošas tehnoloģijas, kas ātri atmaksājas.

CLAAS POWER SYSTEMS (CPS) nozīmē pašu labāko
komponentu apvienojumu, kas kopā izveido intelektisku
piedziņas sistēmu.
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JAUNUMS

Cummins dzinēji atbilst V posmam.

Dzinējs

Vides aizsardzība.
AVERO tagad ir aprīkots ar jaunāko Cummins dzinēju:
Cummins B6.7 atbilst V posma izmešu standartam un attīsta
213 ZS vai 167 ZS pie 6,7 litru darba tilpuma. Tā kā tas
darbojas bez EGR tehnoloģijas, tā atdzišanas pakāpe ir
samazināta. Tas savukārt palielina dzinēja efektivitāti.
Izplūdes gāzu pēcapstrādes sistēma sastāv no dīzeļdegvielas
daļiņu filtra un SCR katalītiskā neitralizatora. Kaut arī tā atrodas
dzinēja nodalījumā, tā ir kompakta un tai var viegli piekļūt, ja
jāveic apkope un tīrīšanu. Ietilpīgas karbamīda tvertnes tilpums
ir 49 litri, un tā iepildes līmenis ir apskatāms kabīnē.

Rītdienas dzinēji.

Jūsu priekšrocības.

Ja runājam ir par tendenču noteikšanu dzinēju tehnoloģijām,

−− 400 litru degvielas tvertne ļauj strādāt bez pārtraukumiem

−− Dzinējam un radiatoram var viegli piekļūt

tad Cummins ir viens no līderiem. Cummins dzinēji tiek

−− 49 litru karbamīda tvertne samazina uzpildes skaitu

−− Atteikšanās no EGR tehnoloģijas ietaupa dzesēšanas jaudu

izmantoti vairāk nekā 1 000 000 lauksaimniecības mašīnās

−− Izplūdes gāzu pēcapstrādes sistēma aizņem pavisam

−− AVERO 240 ar 213 ZS

visā pasaulē. Tā jauda ir diapazonā no 55 līdz 4400 ZS.
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nelielu vietu

−− AVERO 160 ar 167 ZS
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JAUNUMS

Perkins dzinēji atbilst IIIA posmam.

Dzinējs

Izcils sniegums.
Jaunās paaudzes Perkins dzinēji ar Common Rail tehnoloģiju
AVERO 160 modelim nodrošina 158 ZS, bet AVERO 240
modelim 205 ZS. Perkins ražotājs ir optimizējis sadegšanas
procesu, tāpēc, lai dzinējs atbilstu IIIA posma (Tier 3) emisijas
standartam, nav nepieciešamas nekādas citas izplūdes gāzu
pēcapstrādes sistēmas.
Dzesēšanas sistēma tiek pastāvīgi attīrīta ar automātisku putekļu
nosūkšanas sistēmas palīdzību, tāpēc netīrumi uz dzesēšanas
spurām sakrājas ievērojami mazāk. Ja nepieciešama
periodiska radiatora sieta tīrīšana, to vienkārši pagriež uz
sāniem. Visām svarīgajām apkopes vietām var ātri un ērti
piekļūt, izmantojot pārvietojamās salokāmās kāpnes.

Ievērojamas rezerves.

Iespaidīgas priekšrocības.

Uzticamais Perkins dzinējs apgādā AVERO ar tādu jaudu, kāda

−− 400 litru degvielas tvertne ļauj strādāt bez pārtraukumiem

−− Labā piekļuve atvieglo apkopes un tīrīšanas darbus

nepieciešama, lai jūs varētu ilgi un produktīvi strādāt sarežģītos

−− Uzlabotie dzinēja darbības parametri un optimālā jaudas

−− AVERO 240 ar 205 ZS

ražas novākšanas apstākļos. Modernā dzinēja tehnoloģija

pārvade ievērojami samazina degvielas patēriņu

−− AVERO 160 ar 158 ZS

nozīmē, ka tā degvielas patēriņš ir pārsteidzoši zems.

Perkins
1106 D-E70TA

62

63

Augsne ir vērtīga.

Riepas | Piedziņa

Precizitāte.
Nav jādarbina sajūgs un nav jāpārslēdz pārnesumi –
jākoncentrējas tikai uz ražas novākšanu. Ar daudzfunkciju
sviru var ērti vadīt AVERO hidrostatisko transmisiju. Augstā
sūkņa veiktspēja nodrošina manevrēšanu jebkādos apstākļos.
Vai jūs strādājat sarežģītā laukā, vai braucat pa ceļu – pilna
vilce ir pieejama vienmēr, un to var precīzi un jutīgi vadīt ar
daudzfunkciju vadības sviru. Šī precizitāte jums īpaši noder,
piemēram, pievienojot hederu vai kraujot transportlīdzekli.

Samazina augsnes sablīvēšanu uz lauka.

Šaurs uz ceļa.

Ja vēlaties – mazāks par 3 m.

Pateicoties lielajam riepu klāstam, AVERO ir iespējams ideāli

AVERO ārējais platums nepārsniedz 3,30 m pat ar 800 mm

Ja apstrādājamie lauki atrodas īpaši blīvi apdzīvotā rajonā vai

pielāgot jūsu prasībām. Bet, lai maksimāli saudzētu augsni un

platām. Tāpēc AVERO ir ideāls partneris mazākās saimniecībās.

ja īpašas atļaujas saņemšanas kritēriji ir ļoti stingri, AVERO

nodrošinātu vilci, AVERO var aprīkot ar 800 m platām riepām.

Tas ir elastīgs un manevrējams, un ērti izmantojams, ja

maksimālais ārējais platums var palikt 3 m robežās. 650 mm

Kombainam ir ne tikai mazs ekspluatācijas svars, bet tas aiz

jāmaina lauki.

platas riepas ir ideāls kompromiss starp transporta platumu,

sevis arī neatstāj dziļas sliedes un līdz ar to nesablīvē augsni.

spiedienu uz augsni un vilci.

Var izmantot katru pieejamo ražas novākšanas dienu. Un
ražas novākšanu var uzreiz atsākt arī pēc ilgstoša lietus.
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Kompaktums nozīmē ātrumu.

Dzesēšanas sistēma | Apkope

Ātra piekļuve.
Apkope ir ļoti vienkārša, tās veikšanai jāvelta maz pūļu un
laika, turklāt AVERO ir gari intervāli starp apkopes reizēm.
Visām galvenajām apkopes vietām var viegli piekļūt, un svarīgi
ir tas, ka vairums darbu jūs varat ātri paveikt pats.

Viegli veicama apkope.

Intelektiska dzesēšanas sistēma ar
automātisku putekļu nosūkšanu.

−− Atverams radiators ātrai tīrīšanai

AVERO kombains ir aprīkots ar ļoti efektīvu kopēju dzinēja,

−− Lieli, vienlaidu sānu paneļi netraucētai piekļuvei

hidraulikas un klimata kontroles sistēmu. Automātiskā putekļu

−− Vienkārša piekļuve dzinēja nodalījumam un citām apkopes

nosūkšana nodrošina pastāvīgu hidrauliski rotējošā radiatora
rāmja tīrīšanu, un tādējādi uz dzesētāja ribām ievērojami mazāk

vietām, izmantojot pārnēsājamas trepes

sakrājas netīrumi. Lai labāk notīrītu, radiatora rāmi var pagriezt.

−− Ja nepieciešams, aizmugurējo pārsegu var atvērt
−− Gari apkopes intervāli
−− Smērvielu komplekts
−− Instrumentu kaste
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Lieli sānu borti, lai varētu ērti piekļūt.

Dzinēja nodalījums, kuram var ērti
piekļūt.
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Lai jūs atbalstītu visu laiku.
CLAAS Service & Parts.

CLAAS Service & Parts

Nodrošiniet savas mašīnas uzticamību.
Palieliniet ekspluatācijas uzticamību, samaziniet remonta un
salūšanas risku. MAXI CARE piedāvā jums paredzamas
izmaksas. Sastādiet pats savu individuālo pakalpojumu
pakotni atbilstoši jūsu prasībām.

Atbilst tieši jūsu mašīnai.

Jūsu saimniecībai tiek piedāvātas: CLAAS FARM PARTS.

Piegāde visā pasaulē.

Jūsu vietējais CLAAS tirdzniecības pārstāvis.

Precīzi izgatavotas detaļas, augstas kvalitātes palīgmateriāli un

CLAAS FARM PARTS piedāvā vienu no visaptverošākiem

CLAAS rezerves daļu loģistikas centrā Hammā, Vācijā atrodas

Lai kur jūs arī atrastos, jūs varat uz mums paļauties – mēs

noderīgi piederumi. Mēs piegādāsim pareizo detaļu no mūsu

dažādu zīmolu rezerves daļu un piederumu klāstiem visiem

turpat 200 000 dažādu rezerves daļu, un tās noliktavas platība

vienmēr jums sniegsim nepieciešamo servisu un nodrošināsim

visaptverošā produktu klāsta, lai jūsu mašīna būtu

lauksaimniecības darbiem, kādi vien ir jūsu saimniecībā.

pārsniedz 140 000 m2. Šī centrālā rezerves daļu noliktava ātri

saziņu ar kontaktpersonām. CLAAS tirdzniecības partneri

un uzticami aizgādā ORIGINAL rezerves daļas uz jebkuru vietu

reģionā, kurā jūs atrodaties, ir pieejami cauru diennakti, lai

pasaulē. Tas nozīmē, ka jūsu vietējais CLAAS partneris var ļoti

jums palīdzētu. Ar zināšanām, pieredzi, apņemšanos un ar

īsā laikā piedāvāt risinājumu jūsu saimniecībai vai jūsu ražas

pašu labāko tehnisko aprīkojumu. Lai jūs atbalstītu visu laiku.

simtprocentīgi droši ekspluatējama.

novākšanas procesam.
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Izcila tehnoloģija.

AVERO 240.

Aprīkojums

1

Komforta kabīne

2

Intensīvā separācijas sistēma

3

Cummins dzinējs (V posms) / Perkins dzinējs
(IIIA posms)

4

PROFI CAM

5

Salmu smalcinātājs

6

3D tīrīšanas sistēma

7

Augstražīgi salmu kratītāji

8

Radiālais ventilators

9

APS

10 Hidrostatiska tītavu piedziņa
11 Nolokāmi labības šķīrēji
12 VARIO pamatne
13 Daudzfunkcionāls savienošanas mehānisms
MultiCoupler
14 CIS
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Izcila tehnoloģija.

AVERO 160.

Aprīkojums

1

Komforta kabīne

2

Intensīvā separācijas sistēma

3

Cummins dzinējs (V posms) / Perkins dzinējs
(IIIA posms)

4

Salmu smalcinātājs

5

3D tīrīšanas sistēma

6

Augstražīgi salmu kratītāji

7

Radiālais ventilators

8

Hidrostatiska tītavu piedziņa

9

Nolokāmi labības šķīrēji

10 VARIO pamatne
11 Daudzfunkcionāls savienošanas mehānisms
MultiCoupler
12 CIS
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−− Liela kabīne, kurai ir skaņas izolācija, nodrošina īpaši klusu
darba vidi, kas ļauj jums koncentrēties darbam
−− Vizuāla pārkulšanas kontrole pa apgaismotu pārbaudes
logu, atrodoties operatora sēdeklī
−− Daudzfunkciju vadības svira un CLAAS informācijas sistēma
(CIS) optimālai savstarpējai saziņai starp operatoru un

Kulšanas tehnoloģija.
−− Līdz pat 20% augstāka veiktspēja ar APS, nepalielinoties
degvielas patēriņam.
−− MULTICROP kuļkurvja sekcijas iespējams ātri un ērti
nomainīt atbilstoši ražas novākšanas apstākļiem.
−− 3D tīrīšanas sistēma darbam nogāzēs ar slīpumu līdz 20%
−− Īpaši efektīvā CLAAS intensīvās separācijas sistēma (ISS).

mašīnu

Hederi.
optimizēta masas plūsma
−− Salokāms C450 heders, lai ātri pārvietotos no viena lauka
un otru

160

Kulšanas sistēma
APS sistēma ar paātrinātāju
Paātrinātāja apgr./min.
MULTICROP kuļkurvis
Kuļtrumuļa platums
Kuļtrumuļa diametrs
Kuļtrumuļa apgriezieni 650-1500
Kuļtrumuļa apgriezieni 500-1400
Ātruma samazināšanas kuļrumulis
Priekškūlēja aptveres leņķis
Kuļkurvja aptveres leņķis
Priekškūlēja berzes plāksnes, salokāmas no ārpuses
Kuļkurvju regulēšana no kabīnes, 1 svira abu kurvju proporcionālai regulēšanai
Kuļkurvju regulēšana, viena svira kurvja proporcionālai regulēšanai no kabīnes
Liela akmeņu kamera

mm
mm
apgr./min.
apgr./min.
apgr./min.
grādi
grādi

●
80% no kuļtrumuļa ātruma
●
1060
450
●
●
300, 430, 550
60
151
●
●
–
●

–
–
●
1060
450
●
●
300, 430, 550
–
117
–
–
●
●

Atlikušo graudu separācija
Salmu kratītāji
Salmu kratītāju kaskādes
Salmu kratītāju garums
Salmu kratītāja laukums
Separācijas virsmas laukums
1 intensīva separācijas sistēma

Daudzums
Daudzums
mm
m2
m2

4
4
3900
4,13
4,8
●

4
4
3900
4,13
4,8
●

●
Radiālais ventilators
●
●
○
2 ceļu
3,00
●
●
●

●
Radiālais ventilators
●
●
○
2 ceļu
3,00
●
●
●

5600
101
51

4200
101
51

●

●

Cummins
●

Cummins
●

l

B6.7
S 6/6.7
157/213
●
400

B6.7
S 6/6.7
123/167
●
400

skaits/litri
kW/ZS

Perkins
1106 D-E70TA
R 6/7,0
151/205

Perkins
1106 D-E70TA
R 6/7,0
116/158

8700

8250

Graudu tīrīšana
Cēlējgalds, izņemams
Ventilators
Ventilatora regulēšana, elektriska
Dalītas sietu sekcijas ar pretējiem kustības virzieniem
3D tīrīšanas sistēma
Sieti
Kopējais sietu laukums
Lameļu siets
Atlikušo graudu padeve pārkulšanai
Pārkulšana redzama no kabīnes
Graudu bunkurs
Tilpums
Izkraušanas šneka pagriešanas leņķis
Izkraušanas ātrums

CPS – CLAAS POWER SYSTEMS.
rezervi
−− Intelektiska dzesēšanas sistēma ar automātisku putekļu
nosūkšanu
−− Ērta un vienkārša piekļuve apkopes punktiem

−− Universāli izmantojams ar CORIO un SUNSPEED

−− Moderno tehnoloģiju hidrostatiska piedziņa

−− CERIO un standarta hederi graudu novākšanai

−− Liela manevrējamība, pateicoties samazinātajam ārējam
platumam:
ar 800 mm riepām līdz 3,30 m, ar 650 mm riepām līdz 3 m
−− Mazs spiediens uz augsni, pateicoties nelielam
ekspluatācijas svaram un platajām riepām
−− FIRST CLAAS SERVICE visu diennakti

Dzinējs
Emisijas standarts Stage V
Ražotājs
Izplūdes gāzu apstrāde
SCR un DPF
Modelis
Cilindri / tilpums
Maksimālā jauda (ECE R 120)
Karbamīda tvertne, 49 l
Degvielas tvertnes tilpums
Emisijas standarts Stage IIIA (Tier3)
Ražotājs
Modelis
Cilindri / tilpums
Maksimālā jauda (ECE R 120)
Svars
Bez hedera un smalcinātāja1
1
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Var mainīties atkarībā no aprīkojuma
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AVERO

240

160

AVERO

Dzenošā tilta riepas

m2

l
grādi
l/sek.

Smalcinātājs
STANDARD CUT smalcinātājs, 40 naži

−− Dzinēji Cummins un Perkins ar lielu jaudas un veiktspējas
−− VARIO hederi nodrošina par 10% lielāku veiktspēju, jo tikusi

240

skaits/litri
kW/ZS

240

160

1060

stūrējošā tilta riepas

Kulšanas sistēmas platums

mm

1060

1060

Riepu izmērs
23.1-26 12 PR R1 KB F20
23.1-26 12 PR R1 KB F16
620/75 R 26
620/75 R 30
650/75 R 32
750/65 R 26
800/65 R 32

m
m
m
m
m
m
m

Ārējais platums
3,03
3,03
2,82
2,82
3,03
3,03
2,96
2,96
2,98
2,98
3,14
3,14
3,28
3,28

Kulšanas sistēmas platums

mm

1060

Riepu izmērs
12.5/80-18
14.5/75-20
440/65 R 24
500/60-22.5

m
m
m
m

Ārējais platums
2,68
2,68
2,71
2,71
2,93
2,93
2,89
2,89

5466 mm
4907 mm

4022 mm

Kabīne.

AVERO

3708 mm

Kompaktums nozīmē elastību.
Priekšrocības.

C 430 (4320 mm)
C 490 (4920 mm)
VARIO 500 (4950 mm)
VARIO 560 (5560 mm)

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. Šī brošūra ir sagatavota 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 tiek regulētas, izmantojot Tier.

●		Standartā						○		Izvēles opcija						□		Pieejams						–		Nav pieejams

AVERO

240

160

Hederi
VARIO hederi
CERIO hederi
Standarta hederi
Aprīkojums rapsim
Salokāmi hederi
CORIO
SUNSPEED

VARIO 620, VARIO 560, VARIO 500
CERIO 620, CERIO 560
C 490, C 430, C 370
Visiem VARIO hederiem
C 450
575 C, 570 C, 475 C, 470 C
8-70, 8-75

VARIO 560, VARIO 500
CERIO 560
C 490, C 430, C 370

C 490 (4,92 m), C 430 (4,32 m),
C 370 (3,71 m)
●
580
1120
●
●
●
●
●

C 490 (4,92 m), C 430 (4,32 m),
C 370 (3,71 m)
●
580
1120
●
●
●
●
●

●
○

●
○

VARIO 620 (6,17 m),
VARIO 560 (5,56 m),
VARIO 500 (4,95 m)
●
493 / 1134
●
●
8-60
●
●
●

VARIO 560 (5,56 m),
VARIO 500 (4,95 m)

●
● (○ modelim V500)

●
● (○ modelim V500)

Standarta hederi
Efektīvais pļaušanas platums
Nolokāmi labības šķīrēji
Attālums no nažu pamatnes līdz padeves šnekam (min. / maks.)
Griešanas biežums
Daudztapu padeves šneks
Hidraulisks reverss
Elektrohidrauliskā tītavu ātruma regulēšana
Elektrohidrauliskā tītavu augstuma regulēšana
Elektrohidrauliskā tītavu horizontāla regulēšana
Automātiska hedera vadība
CONTOUR
AUTO CONTOUR
VARIO hederi
Efektīvais pļaušanas platums

Nolokāmi labības šķīrēji
Attālums no izkapts pamatnes līdz šnekam
Daudztapu padeves šneks
Hidraulisks reverss
Hidrostatiska tītavu piedziņa
Elektrohidrauliskā tītavu ātruma regulēšana
Elektrohidrauliskā tītavu augstuma regulēšana
Elektrohidrauliskā tītavu horizontāla regulēšana
Automātiska hedera vadība
CONTOUR
AUTO CONTOUR

m

mm
Gājieni/min.

m

mm

apgr./min.

–
575 C, 570 C, 475 C, 470 C
8-70, 8-75

●
493 / 1134
●
●
8-60
●
●
●

Nodrošināt labāku ražas novākšanu.

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