Labības kombaini

LEXION
8900					8800					8700					7700					7600					7500					7400

Patiesās revolūcijas dzimst sirdī.

LEXION 8000 / 7000

Esam jūsos ieklausījušies.
Un tagad jūs varat ar nepacietību sagaidīt kombainu, kas šādā formā vēl
nekad nav bijis. Kombainu, kuru mēs ciešā darbībā ar lauksaimniekiem,
pakalpojumu sniedzējiem un operatoriem esam pilnīgi pārveidojuši un
konstruējuši no nulles. Jo mēs zinām, ka viņiem rūp LEXION tāpat kā mums.
Rezultāts ir APS SYNFLOW HYBRID – kulšanas sistēma, kas revolucionē
hibrīdmašīnu segmentu un nodrošina par 10% lielāku veiktspēju, patērējot
mazāk degvielas un sagatavojot augstākās kvalitātes salmus. Un, tā kā
viena revolūcija noved pie citas, ir tikuši optimizēti arī visi jaunā LEXION
parametri, kas labības novākšanu padara tik veiksmīgu. Tātad: efektivitāte,
precizitāte, komforts un uzticamība. Piedzīvojiet revolūciju savos laukos!
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Saturs

Revolūcija un tās priekšrocības
Efektivitāte

6

Precizitāte

8

Komforts un ērtības

10

Uzticamība

12

Priekšējie agregāti

14

Padeves kanāls

18

Masas plūsma

20

APS SYNFLOW HYBRID

22

Kulšanas mehānisms

24

ROTO PLUS

26

Tīrīšanas sistēma

28

Graudu transportēšana

30

Pelavu un salmu kliedēšana

32

CLAAS POWER SYSTEMS

34

DYNAMIC POWER

36

'DYNAMIC COOLING'

4

dzesēšanas sistēma

38

Braukšana un piedziņas koncepcija

40

TERRA TRAC

42

Kabīne

44

Komforta kabīne

46

Vadīšanas koncepcija

48

CEMOS AUTOMATIC

52

Operatoru atbalstošās sistēmas

54

FLEET VIEW un TELEMATICS

56

Automātiskās stūrēšanas sistēmas

58

Apkope

60

CLAAS Service & Parts

62

Tehniskās specifikācijas

64

Priekšrocības

66

Tehniskās specifikācijas

67

5

JAUNUMS

Efektivitāte nozīmē panākumus.

APS SYNFLOW HYBRID
palielina veiktspēju par 10%.
22. lappuse

Efektivitāte

Ar ātrumu 40 km/h jūs ātri
nokļūsiet galamērķī.
40. lappuse

Palieliniet savus ienākumus.
Iespaidīga veiktspēja nozīmē augstu
rentabilitāti. Jaunie LEXION top modeļi
nodrošina savu maksimālo veiktspēju
tieši tad, kad tā patiešām ir
nepieciešama. Tas nozīmē, ka jūs
ietaupāt laiku un naudu un vienlaikus
esat arī ļoti produktīvs.
Jauni risinājumi, kas ceļ jūsu
efektivitāti:
− APS SYNFLOW WALKER kulšanas
sistēma ar maksimālu separācijas
veiktspēju
− Tieša un degvielu taupoša materiāla
plūsma
DYNAMIC POWER
kas ļauj ietaupīt
degvielu līdz 10%.
36. lappuse

− Liels kuļtrumulis, kura diametrs ir
755 mm
− Lielāka kuļtrumuļa separācijas zona ar
samazinātu aptveres leņķi
− Paralēla kuļkurvja regulēšana ar pārslodzes aizsardzību
− Graudu bunkurs līdz 18 000 l un
izkraušanas ātrums 180 l/sek.

Hederi, kuru platumi ir līdz 13,8 m,
ļauj strādāt vēl produktīvāk.
16. lappuse

− Intelektiskā dzinēja vadība
DYNAMIC POWER
− 40 km/h lielākais ātrums riteņu
mašīnām un TERRA TRAC modeļiem
− Hederi līdz 13,8 m

18 000 l tiek izkrauti
100 sekundēs.
30. lappuse
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Apskatiet, cik daudz
tajā ir no tā, kas jums
nepieciešams.
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Precizitāte nozīmē
rentabilitāti.

Precizitāte

QUANTIMETER
precīzi mēra ražu.
30. lappuse

Izmantojiet tā intelektiskumu.
Lai jūs no saviem laukiem iegūtu vēl
vairāk, jums ir vajadzīgs kombains, kas
pats spēj domāt, turklāt domāt precīzi
un tālejoši. Jaunajā LEXION kombainā
pašapguves atbalstošās sistēmas,
piemēram, CEMOS AUTO strādā fonā,
lai operatoru atbalstītu katrā viņa ražas
novākšanas darba minūtē.
Kas ir no jauna un kas uzlabo
Sasaiste tīklā ir nākotne.
56. lappuse

precizitāti:
− CEMOS AUTOMATIC pastāvīgi
optimizē kulšanas mehānismu,
tīrīšanas sistēmu un materiāla plūsmu
− CEMOS AUTO THRESHING tagad
var regulēt arī kuļstieni un kuļkurvja
berzes plāksni
− CEMOS AUTO SEPARATION

CEMOS AUTOMATIC nodrošina
jūsu LEXION optimālu darbību.
52. lappuse

optimizē atlikušo graudu separāciju
− CEMOS AUTO CHOPPING
optimizē salmu apstrādi un degvielas
patēriņu
− FIELD SCANNER atrod kultūras malu
un atpazīst tehnoloģiskās sliedes
− QUANTIMETER pastāvīgi informē
par ražu
− Remote Service paātrina servisa
atbalsta saņemšanu

CEMOS AUTO THRESHING
ir iespējams vadīt ar CEBIS.
53. lappuse
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FIELD SCANNER
atbrīvo jūsu rokas.
58. lappuse

CEMOS AUTO CHOPPING
2019. gadā ir saņēmis
DLG sudraba medaļu.
32. lappuse

Atklājiet precizitātes
priekšrocības.
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Komforts palielina veiktspēju.

Komforts un ērtības

Novāciet ražu ilgāk.
Maz ir tādu zīmolu, kas ērtību ziņā ir tādi
paši kā CLAAS, kas prot atvieglot darbu
uz lauka vai pat dažus darbus ļauj
neveikt vispār. Jaunā LEXION funkcijas
nodrošina maksimālo individuālo
atbalstu tā, lai operators, neatkarīgi no
tā, cik agri viņš sācis darbu vai cik vēlu
to pārtrauks, visu laiku būtu
koncentrējies un paliktu produktīvs.
Jaunas iespējas, kas palielina
komfortu:
− CEBIS terminālis ar skārienekrānu un
grafikas elementiem, lai regulētu
Kultūras maiņas tagad ir
vēl ātrāk izdarāmas.
24. lappuse

LEXION komforta kabīne,
kurā ir vairāk vietas un lielākas vadīšanas iespējas.
46. lappuse

CEMOS AUTOMATIC
− CEBIS MOBILE ar jaunu, intuitīvu
lietotāja saskarni
− Ātra kultūras maiņa, izmantojot tikai
dažas vienkāršas vadības darbības
− Lielāks graudu bunkura pārbaudes
logs, lai varētu ātri novērtēt rezultātu
− Hidrauliska pagriežamā kuļstieņa
regulēšana
− Izkraušanas tornis ar 105° lielu
pagriešanas leņķi
− Liela atdzesēšanas kaste ar aktīvu
dzesēšanu

Tiešas vadības ierīces elkoņbalstā nodrošina tiešu
piekļuvi svarīgākajām funkcijām.
49. lappuse
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CEBIS skārienekrāns ir tikpat
viegli lietojams kā viedtālrunis.
50. lappuse

CMOTION daudzfunkciju sviru ir
iespējams vadīt intuitīvi.
49. lappuse

Uzziniet, kāpēc ražas
laikā komforts ir
neaizstājams.
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Pārliecinoši uzticami.

Uzticamība

Sausais sajūgs nodrošina nodilumizturīgu
galvenās piedziņas darbību.
41. lappuse

Jūs varat uz to paļauties.
Kad revolucionārs kombains ir noteicis
jaunus jaudas un veiktspējas standartus,
tad jauniem ir jābūt arī izturības un
uzticamības standartiem. LEXION
intelektiskā piedziņas koncepcija ir viena
no daudziem faktoriem, kāpēc
nepieciešamā apkope ir tik minimāla,
bet ekspluatācijas uzticamība tik augsta.
Kas ir tas, kas nodrošina uzticamību:
− Visu eļļojamo punktu, ieskaitot
variatoru, centrāla eļļošana
− Integrēta pārslodzes aizsardzība, lai
kulšanas mehānismi izvairītos no
aizsprostojumiem

Uzlabotā piedziņas koncepcija
pārsteidz ar savu efektivitāti.
40. lappuse

− Automatizēta stāvbremze
lielākai drošībai
− Jaudīgāka putekļu nosūkšana ar
lielāku šķērsgriezumu
− V un HP kanālu padeves kameru
lentes transportieri ar divreiz ilgāku
kalpošanas laiku
− Padeves kamerā pamatnes plāksne
ir novietota zemāk, lai tādējādi
palielinātu materiāla caurplūdi

Lentes transportieri padeves
kamerā nodrošina laidenāku
darbību, un tiem ir ilgāks
kalpošanas laiks.
18. lappuse
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Divu ātrumu gaitas piedziņa
samazina jaudas patēriņu uz
lauka un uz ceļa.
40. lappuse

Automātiskā stāvbremze palielina mašīnas drošību
tās stāvēšanas laikā.
40. lappuse

Iepazīstieties ar
īpašībām, kas jauno
LEXION padara par
uzticamības modeli.
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Revolūcija sākas šeit.

Hederi visām kultūrām.

Priekšējie agregāti

VARIO

CERIO

CONVIO / CONVIO FLEX

MAXFLEX

CORIO / CORIO CONSPEED

SUNSPEED

Lai ko arī jūs novāktu – graudaugu kultūras, piemēram,
kviešus, rudzus, miežus, auzas vai tritikāli, vai arī rapsi,

Izvēlieties attiecīgu hederu.

Ražas novākšana sākas ar hederu. Pareizais heders nodrošina

kukurūzu, saulespuķes, rīsus, soju, kaņepes, pupas, lēcas,

Neatkarīgi no tā, kurā pasaules reģionā raža tiek

optimālu pļaušanu, sākot jau no paša sākuma, un ļauj mašīnai

prosu, zāles sēklas vai āboliņa sēklas – CLAAS hederi

novākta, katrai kuļamajai kultūrai CLAAS ir savs

strādāt efektīvi un ar maksimālu produktivitāti.

nodrošina, ka jūs varat pilnībā izmantot visu sava

heders.

LEXION veiktspējas potenciālu.

combine-front-attachments.claas.com
SWATH UP
14
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Domā jau no paša darba sākuma.

Priekšējie agregāti

LEXION atpazīst pievienoto hederu.
Automātiskā hedera atpazīšana ievērojami atvieglo operatora
darbu pirms vēl ražas novākšana ir uzsākta, turklāt tā ļauj arī
ātrāk sagatavot kombainu. Lai LEXION varētu automātiski iestatīt galvenos parametrus atbilstīgi jaunajam hederam,
pēdējais nodod kombainam šādu informāciju:
−− Hedera tips
−− Darba platums
−− Sekciju skaits
−− Tītavu pozīcija
−− Tītavu un VARIO hedera pamatnes novietojums
−− AUTO CONTOUR iestatītās darba augstuma un
hektāru skaitītāja vērtības
−− Darba stundu un apkopes stundu uzskaite

Hedera bremze un reversēšana, kas palielina drošību.

Multicoupler ietaupa laiku.

AUTO CONTOUR – precīza hedera darbība.

Hedera bremze nodrošina efektīvu aizsardzību pret

Hederu uzstādot un to noņemot, jūsu dārgo laiku ietaupa visu

AUTO CONTOUR precīzi pielāgo jebkuru hederu virsmas

Jaunas funkcijas, kas atvieglo darbu:

svešķermeņiem. Ārkārtas situācijās hedera bremzi ir iespējams

hidraulisko un elektronisko savienojumu centrāla saslēgšana.

reljefam, lai kompensētu visus zemes nelīdzenumus gareniski

−− Automātiska hedera atpazīšana nozīmē,

nekavējoties aktivizēt ar daudzfunkciju vadības sviru.

Ļoti kvalitatīvais, nodilumizturīgais daudzfunkcionālais

un šķērsām braukšanas virzienam. Sensora tausti zem hedera,

Aizsprostojumus var novērst, uzmanīgi reversējot ar augstu

savienotājs ir piemērots visiem hederu modeļiem. Tas atrodas

reaģējot uz izciļņiem, novirzās un izraisa attiecīgā hedera cilindra

palaišanas griezes momentu. Automātiski mainās arī tītavu

labajā pusē, netālu no hedera bloķēšanas ierīces. Labajā pusē

darbību. Vēlamo griešanas augstumu kontrolē ar CEBIS.

griešanās virziens. Reversētāju vada no kabīnes.

nav nekas jāsavieno.

−− Ātri reaģējošā hedera bremze aizsargā kulšanas
mehānismu no svešķermeņiem
−− Jaudīga padeves kameras kanāla, padeves šneka

AUTO CONTOUR
−− Ļauj hederam strādāt laideni un saudzīgi to amortizē
−− Ievērojami atvieglo operatora darbu, ja tiek izmantoti plati
hederi
−− Ideāli piemērots darbam naktī, veldrē sagulušās kultūrās,
nogāzēs un uz akmeņainas augsnes
−− Palielina veiktspēju un padara LEXION vēl efektīvāku

16

ka LEXION ir gatavs darbam vēl ātrāk

un tītavu reversēšana līdz minimumam samazina
dīkstāves
−− Centrāls savienotājs, kas ļauj saslēgt visus
savienojumus, ietaupa laiku, hederu uzstādot
un to atvienojot
−− AUTO CONTOUR precīzi regulē hederu atbilstīgi
virsmas reljefam
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Padeves kamerā nonāk viss.

Padeves kanāls

V kanāla padeves kamera.
V kanāla padeves kamera ļauj ātri un mehāniski noregulēt
griešanas leņķi pat tad, ja ir uzstādīts heders. Priekšējā veltņa
augstumu ir iespējams viegli regulēt. Jūs varat pasūtīt V kanāla
padeves kameru no rūpnīcas ar ķēžu vai lentes transportieri,
kā arī ar atvērtu vai slēgtu priekšējo veltni.
Jūsu priekšrocība:
Regulējot pļaušanas leņķi, jūs var vieglāk un ar mazākiem
zudumiem novākt sagulušas kultūras, sojas pupas uz zāli,
kam ir tendence veidot nevienmērīgu materiāla padevi.

HP padeves kanāls.
Braucot ar pilnu ātrumu un uzstādītu hederu, jūs varat kabīnē
ar daudzfunkciju sviras palīdzību pastāvīgi regulēt HP kanāla
padeves kameras pļaušanas leņķi no –8° līdz +11°. Jūs varat
CEBIS terminālī saglabāt atsevišķus pļaušanas leņķus katram
no četriem pļaujas augstumiem.

Lentes transportieri ar divreiz ilgāku
kalpošanas laiku.
Jaunā LEXION padeves kameras ir iespējams pasūtīt ar lentes
transportieri, kas savieno pastiprinātās padevēja līstes.
Priekšrocība ir tā, ka, mašīnai darbojoties, lentes transportieri

Jūsu priekšrocība:
Ērta pļaušanas leņķa regulēšana, reaģējot uz mainīgām
Jaunas iespējas, kas padeves sistēmu padara tik

kultūrām (sagulusi labība), kuļamām kultūrām (sojas pupas,

efektīvu:

zāle) vai apvidus apstākļiem (nogāzes, pauguri).

− V un HP kanālu padeves kameru lentes transportieri
ir daudz izturīgāki un tiem vajadzīgāka mazāka
apkope nekā ķēdēm

griežas laidenāk un klusāk nekā ķēžu transportieri.

− Lentes transportieri nodrošina stabilitāti un

Padeves kamera bez balsta veltņa.

− Putekļu nosūkšana ar lielāku šķērsgriezumu

ekspluatācijas uzticamību
No jauna konstruētajai padeves kamerai nav nepieciešams
balsta veltnis. Tāpēc tā ir mazāk jutīga pret svešķermeņiem,
kas nonākuši masas plūsmā.

nodrošina vēl lielāku tīrīšanas veiktspēju
− Papildu ventilators uz padeves kameras kanāla
novērš putekļu uzkrāšanos
− Padeves veltņa augstumu padeves kameras HP

VARIO ar automatizētu hedera vadību.
VARIO heders ar automatizētu tītavu vadību ļauj CEBIS
sistēmā saglabāt tītavu izbīdījuma un hedera pamatnes
pozīciju iestatījumus. Vērtības tiek no atmiņas automātiski

Standarta padeves kamera.
Standarta padeves kamera ar manuālu spriegošanas sistēmu ir
pieejama ar ķēžu vai lentes transportieri, kā arī ar atvēru vai slēgtu
priekšējo veltni. Vienkāršotā priekšējā veltņa augstuma
regulēšana ļauj ātri pārslēgties no kukurūzas uz labības kultūrām.

kanālā regulē bez instrumentu palīdzības
− Pazemināta pamatnes plāksne nodrošina vēl
lielāku veiktspēju

Jūsu priekšrocība:
Ir iespējams universāli izmantot visiem hederiem ar darba
platumu līdz 12,30 m vai kukurūzas hederiem līdz 12 rindām.

izsauktas, tiklīdz jūs ar daudzfunkciju vadības sviru aktivizējat
automātisko hedera vadību.
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Apgriezieni:
kad maksimālā veiktspēja kļūst par jaunu normu.

Masas plūsma

Revolucionārs, pateicoties jūsu
priekšlikumiem.
Padevēja kameras kanāls, APS SYNFLOW kulšanas
mehānisms, ROTO PLUS atlikušo graudu separācija,
salmu apstrāde – teorētiski ir daudz parametru, kurus
iespējams uzlabot, lai paātrinātu materiāla plūsmu. Un
tas ir iespējams ne tikai teorētiski, bet arī praktiski.
Cieši sadarbojoties ar mūsu klientiem, mēs esam
pilnībā pārveidojuši visas LEXION sistēmas. Turklāt
mēs esam operatoriem nodrošinājuši atbalstošas
sistēmas, lai viņi varētu šo mašīnu pastāvīgi darbināt
ar maksimāli iespējamo veiktspēju.

Materiāla plūsmas paātrināšana līdz
20 m/sek. nodrošina izcilu veiktspēju.

20
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Jaunās sirds nosaukums ir
APS SYNFLOW HYBRID.

APS SYNFLOW HYBRID

Taisna materiāla plūsma ekonomē degvielu.
450 mm paātrinātājrotors uzsāk sistēmā APS SYNFLOW
HYBRID ļoti efektīvu kulšanu, un tas ļauj panākt vēl nebijušus

3

veiktspējas rādītājus. Tas vienmērīgi paātrina materiāla plūsmu
līdz pat 20 m/sek., tādējādi radot lielu centrbēdzes spēku, kas

2

savukārt nodrošina maksimālu separāciju visās kurvju zonās.
Lieli trumuļu diametri un mazi aptveres leņķi nodrošina īpaši
lēzenu materiāla pāreju no kulšanas uz padeves trumuli, kā
arī uz rotoriem. Tas nozīmē, ka caur kombainu virzās taisna,
degvielu taupoša materiāla plūsma. Turklāt nenotiek
nevajadzīgas ātruma vai plūsmas virziena maiņas.
Tas atvieglo salmu apstrādi un ietaupa degvielu.

1

4

5 Hidrauliski darbināma kuļkurvja berzes

6

plāksne.
Var hidrauliski aktivizēt no kabīnes vai

5

7

manuāli no ārpuses, ja mainās ražas
novākšanas apstākļi.
6 MULTICROP.

1 Maksimāla separācija.

3 600 mm padevējtrumulis.

Īss nomaiņas laiks un dažādu kombināciju

Laidena materiāla paātrināšana līdz

Novāktais materiāls tiek padots

opcijas atvieglo jūsu darbu, mainot

pat 20 m/sek. pa visām kurvju

rotoriem bez aizsprostošanās.

kultūru.

virsmām.
4 Pagriežams kuļstienis.
2 755 mm kuļtrumulis.
Par 26% lielāks kuļtrumulis, lai
nodrošinātu optimālu materiāla

7 Sinhronizēta regulēšana.

Var aktivizēt hidrauliski no kabīnes ar

Priekškurvis un kuļkurvis tiek regulēti

CEBIS, ja ātri jāmaina kultūra.

paralēli. Trumuļu griešanās ātruma
izmaiņas ir sinhronizētas.

plūsmu.
Jo taisnāka ir materiāla
plūsma, jo efektīvāka
būs ražas novākšana.

22

23

JAUNUMS

APS SYNFLOW izkuļ jebkuru kultūru.

Kulšanas mehānisms

Palieliniet veiktspēju par 10%.
Mēs esam revolucionējuši jaunā LEXION kulšanas sistēmu jau

Sinhronizēta ātruma regulēšana.

pašos pamatos. Kombinācija – tangenciālais APS SYNFLOW

Kuļtrumuļa apgriezienus ir iespējams viegli pielāgot jebkādiem

kulšanas mehānisms un aksiālā ROTO PLUS atlikušo graudu

apstākļiem un jebkurai kultūrai. Tos ir iespējams, neatkarīgi no

separācija – ir APS SYNFLOW HYBRID kulšanas mehānismu

ROTO PLUS, iestatīt ar CEBIS, sākot no 330 līdz 930 apgr./min.

padarījusi par pionieri savā klasē. Jūs varat rēķināties, ka

Paātrinātājtrumuļa, kuļtrumuļa un padeves trumuļa griešanās

nākamās ražas novākšanas laikā veiktspēja būs līdz 10% lielāka –

ātrumi mainās sinhroni.

ar viszemāko degvielas patēriņu un vislabāko salmu kvalitāti.
Perfekta kulšanas mehānisma regulēšana.
Ērta priekškūlēja berzes plāksnes un kuļkurvja berzes

Lai LEXION varētu optimāli izmantot jūsu saimniecībā un

plāksnes aktivizēšana.

tas derētu tām kultūrām, kuras audzējat, ir iespēja izvēlēties

Lai reaģētu uz kultūras maiņu vai lai kulšanas un separācijas

kulšanas mehānisma versijas (pavisam tās ir sešas), kā arī trīs

sekcijās elastīgi pielāgotu berzes ceļu, operators var no

pārveidošanas komplektus. Pateicoties šim sortimentam, jūs

ārpuses manuāli ieslēgt priekškūlēja berzes plāksni un

varēsit piemeklēt ideāli piemēroto kulšanas mehānismu rīsiem,

kuļkurvja berzes plāksni. Kuļkurvja berzes plāksni ir iespējams

kukurūzai, pupām un graudaugiem ar augsta vai zema

pasūtīt arī kā hidrauliski darbināmu. Tādā gadījumā tā ir ērti

līmeņa ražu.

vadāma no kabīnes un ir integrēta CEMOS AUTO THRESHING.

Kultūras maiņa
60 sekundēs.

Kuļkurvja paralēla regulēšana.

Ātra kuļkurvja segmenta nomaiņa.

Ar CEBIS ir iespējams hidrauliski pastāvīgi mainīgi, mainīt

Pāriešana ko vienas kultūras uz citu kļūst arvien ātrāka.

kuļkurvja pozīcijas. Tā kā tas ir saistīts ar paralēlu un

Mainot kultūru, galvenie kuļkurvja komponenti paliek mašīnā.

sinhronizētu priekšurvja, kuļkurvja un separācijas kurvja

Jūs varat caur akmeņu slazdu ātri nomainīt priekškūlēja

regulēšanu, jūs varat būt drošs, ka masas plūsma būs

segmentus, un arī kurvja priekšējās daļas segmentu, to

vienmērīga un salmi tiks apstrādāti saudzīgi. Integrētā

izvelkot uz sāniem. Daudzie kombināciju varianti ir tie, kas

pārslodzes aizsardzība novērš aizsprostojumus un

padara LEXION par unikālu MULTICROP labības kombainu.

aizsargā kulšanas mehānismu no bojājumiem.
Hidrauliski pagriežams kuļstienis.
Lai izkultu tīri visos apstākļos, arī tad, kad
akotu un pelavu atdalīšana ir apgrūtināta, kuļstieni ir iespējams
hidrauliski pagriezt, izmantojot CEBIS. Tāpat kā kuļkurvja

3

berzes plāksnes darbināšana, arī šī komforta funkcija ir
integrēta CEMOS AUTO THRESHING.

1
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2

1

Priekškūlēja berzes plāksnes

2

Kuļkurvja berzes plāksne

3

Pagriežams kuļstienis
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ROTO PLUS paņem visu.

ROTO PLUS

3

1

2

4

1

Materiāla padeve bez aizsprostošanās

2

Hidrauliski vadāmas rotoru plāksnes

3

Rotoru variators ir standartā

4

Pašattīrošie pirkstveida kurvji zem
rotoriem

Katru graudu.
Jaunas iezīmes, kas optimizē atlikušo graudus
Ekscentriski uzmontētie ROTO PLUS augstas veiktspējas

separāciju:

rotori rada milzīgu centrbēdzes spēku un atdala atlikušos

− Padeves rotors, kas ir par 57% lielāks, nodrošina, ka

graudus no salmiem. Šie rotori, kuru diametrs ir 445 mm,

nerodas aizsprostojumi, kad novāktais materiāls tiek

bet garums 4200 mm, nodrošina ārkārtīgi lielu separācijas
laukumu.

padots rotoriem
− Zem rotoriem jau rūpnīcā, iespējams uzstādīt dalītas,
hidrauliski neatkarīgi darbināmas aizlēgplāksnes, kas

Graudu, salmu un pelavu maisījums caur pārkulšanas galdu

ir sagatavotas arī automātiskai darbībai nogāzēs.

vispirms nonāk uz celējgalda un tad, šķērsojot cēlējgalda

− Pirkstu rotora kurvji ir pašattīroši un nodilumizturīgi

kaskādes, nonāk uz sietu sekcijas. Tas ievērojami samazina

− Tas viss kopā palielina separācijas veiktspēju, arī

sietu sekcijas noslodzi.

26

sarežģītos ražas novākšanas apstākļos
Hidrauliska rotoru plākšņu darbība

Jaudīga 4D tīrīšanas sistēma.

Jūs varat ar CEBIS izmainīt atlikušo graudu separācijas

Tīrīšanas efektivitāte saglabājas stabila, pat strādājot uz

laukumu pēc vajadzības. Kamēr mašīna ir kustībā, hidrauliskās

reljefainas virsmas: 4D tīrīšanas sistēma automātiski pielāgo

rotoru plāksnes var noslēgt līdz pat četriem rotora kurvja

rotoru plākšņu pozīciju un darbojas fonā, lai tādējādi palīdzētu

segmentiem.

operatoram.
27
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Tīri graudi ir naudas vērti.

Tīrīšanas sistēma

JET STREAM tīra intensīvāk.
Divkārši ventilēta salmu kratītāju kaskāde, izmantojot

Salīdzinot ar standarta tīrīšanas sistēmu, šai tīrīšanai ir ne tikai

JET STREAM tīrīšanas sistēmu, ļauj intensīvi veikt

lielāki sietu laukumi un lielāks graudu šneks, bet arī trīs

sākotnējo tīrīšanu.

galvenās atšķirības:

− Augsta līmeņa tīrīšana, pateicoties ļoti jaudīgai tīrīšanas

− 56% augstāka pirmā kaskāde

sistēmai
− Kompakta sistēma, bet augsta veiktspēja, turklāt maza
slodze uz sietiem

− Garš gaisa plūsmas izlīdzināšanas kanāls ar gaisa
plūsmu virzienā uz augšu
− Papildu turboventilators

3D tīrīšanas sistēma savas spējas parāda nogāzēs.

Cēlājgalds samazina slodzi uz augšējā sieta.

Izmantojot aktīvu augšējā sieta šķērsvirziena vadību, 3D

Primārā materiāla šķirošana notiek uz cēlājgalda: graudi –

tīrīšanas sistēma nodrošina dinamisku, līdz 20% lielu sānu

apakšā, bet pelavas un īsi salmi – augšā, tādējādi samazinot

slīpuma kompensāciju. Materiāls tiek vienmērīgi sadalīts pa

augšējā sieta slodzi un palielinot tīrīšanas veiktspēju.

sietiem, un tīrīšanas veiktspēja paliek nemainīga. Šī

Atsevišķos plastmasas elementus ir iespējams viegli caur

bezapkopes sistēma kombinācijā ar AUTO CONTOUR

akmeņu slazdu izbīdīt uz priekšu un tos iztīrīt.

nodrošina ideālu nogāžu komplektu.
Pārkuļamais materiāls vienmērīgi nonāk kulšanas
Atklājiet, cik efektīvi tiek
tīrīti graudi ar JET STREAM!

GRAINMETER analizē pārkulšanu.

mehānismā.

Izmantojot divus sensorus apakšējā sieta galā, GRAINMETER

Pārkuļamais materiāls nonāk uz paātrinātājtrumuļa, tiek izklāts

reģistrē pārkulšanā nonākušo graudu apjomu. To mērīšanai

un vienmērīgi padots kuļtrumulim. Pārkulšanas padeves

izmanto arī fotoelementus, kas ļauj aprēķināt graudu

ātrums 15 l/sek. prefekti atbilst jaunā LEXION palielinātajai

proporciju attiecībā pret kopējo apjomu pārkulšanas elevatorā.

caurplūdei.

Jutību iestata CEBIS terminālī. Tajā jūs varat arī viegli nolasīt
šos datus un, ja nepieciešams, optimizēt kombaina

Pārkulšanas apjomu mēra elektroniski.

iestatījumus.

Uz pārkulšanas elevatora atrodas fotoelements, kas mēra visu
materiāla apjomu un, pastāvīgi nodrošinot pārkulšanas rādītāju
nolasījumu CEBIS terminālī, atvieglo operatora darbu. Kabīne
ir plānota tā, lai apgaismoto pārkulšanas procesu varētu skatīt
tieši no operatora sēdekļa, tādējādi ļaujot izdarīt secinājumus
par optimāliem mašīnas iestatījumiem.

Pateicoties hidraulisko un mehānisko elementu
kombinācijai, pilnīgi automātiskā 3D tīrīšanas
sistēma spēj iztikt vispār bez elektroniskiem
sensoriem.
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2

Nogādājiet graudus
ātri un droši.

Graudu transportēšana

3

Līdz pat 18 000 litru graudu vienā bunkurā.
Graudu bunkura tilpums līdz 18 000 litriem ir tieši tāds, lai
tas atbilstu palielinātajai LEXION veiktspējai. Ar taustiņiem
uz elkoņbalsta vadiet automātisko graudu bunkura atvēršanu
un aizvēršanu. Papildu kāpšļi un margas ļauj bunkuram
piekļūt vēl drošāk.

1

Graudu bunkura izkraušana ar ātrumu 180 l/sek.

Graudu bunkura izkraušanas tornis ar

Graudu elevators ar ātrumu 80 l/sek.

Ar ātrumu 180 l/sek. jūs varat izkraut LEXION lielo graudu

105° pagriešanas leņķi.

Ņemot vērā palielināto veiktspēju, graudu elevatora padeves

bunkuru rekordīsā laikā. Ātrumu ir iespējams samazināt no

Lai labāk redzētu graudu bunkura izkraušanas torni, tā

ātrums tika palielināts līdz 80 l/sek. Integrētais mitruma

180 l/sek. līdz 90 l/sek. Ja nepieciešams, jūs varat

pagriešanas leņķis ir ticis palielināts no 101° līdz 105°.

mērītājs paņem paraugus tieši no elevatora un, kad mērīšana

nekavējoties šo procesu pārtraukt vai pakāpeniski izslēgt

Jūs varat izvēlēties torņa garumu atkarībā no hedera platuma.

pabeigta, atgriež tos graudu plūsmā.

šnekus, lai vispirms pilnīgi iztukšotu graudu bunkura

Diametrs ir atkarīgs no vēlamā izkraušanas ātruma: 420 mm

izkraušanas torni.

ātrumam 180 l/sek. vai 330 mm ātrumam 130 l/sek.

− Uzticama transporta mašīnu piepildīšana

Atvere, kur var manuāli pārbaudīt graudus, atrodas kabīnes

− Bez zudumiem izkraušanas laikā
Precīza ražas mērīšana.
Lai kalibrētu jauno mērierīci QUANTIMETER, vairs nav

4

elementu, kas atrodas graudu elevatora izmešanas punktā.
Šo sistēmu var kalibrēt no kabīnes.

Graudu bunkura izkraušanas tornis 7XL.

piekļuves zonā. Pat tad, ja graudu bunkura uzpildes līmenis

Graudu bunkura izkraušanas tornis 7XL dod iespēju izmantot

ir zems, ir iespējams paņemt pirmos paraugus, tiklīdz

CTF (Controlled Traffic Farming) principu, lai tādējādi darba laikā

sākas kulšana.

aizsargātu augsni. Transportlīdzeklis var sekot 12 m attālumā pa
sliedēm, pa kurām kombains braucis iepriekšējā gājienā.

nepieciešams hektolitra svars. Tas ātri un precīzi nosaka ražu,
izmantojot plūsmas virzītāju ar tajā integrētu mērīšanas

Ātra labības pārbaude.

1

Graudu elevators

2

GRAIN QUALITY
CAMERA

3

QUANTIMETER ražas
mērīšana

4

Mitruma mērīšana

Precīza GRAIN QUALITY CAMERA.
GRAIN QUALITY CAMERA nodrošina attēlus ar labību
reālā laikā. Programmatūra atrod graudu piemaisījumu
komponentus un bojātos graudus. Tādā veidā jūs ar CEBIS
palīdzību varat jebkurā laikā kontrolēt graudu kvalitāti un tīrību,
kā arī tos digitāli novērtēt.

Jaunā QUANTIMETER mērīšanas
principa vienkāršs skaidrojums.

30

Šādi jūs iztukšojat graudu bunkuru
rekordīsā laikā.
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Tas lieliski apstrādā salmus.

Augstākā smalcināšanas kvalitāte.

Pelavu un salmu kliedēšana

Trīs salmu smalcinātāja piedziņas.

Automātiska izkliedēšanas virziena regulēšana.

Mērķtiecīga pelavu kliedēšana.

Papildus salmu smalcinātāja piedziņai ar manuāli regulējamu

Jūs varat savu LEXION aprīkot ar diviem sensoriem, kas

Vālošanas laikā pelavu pūtējs automātiski pagriežas uz āru.

Lai uzlabotu smalcināmo salmu kvalitāti, izmantojiet

smalcinātāja darba ātrumu ir pieejama arī versija ar hidraulisku

automātiski regulē sasmalcinātā materiāla izkliedes virzienu

Salmi vālā tiek noklāti atsevišķi no pelavām. Savukārt, lai

CEMOS AUTO CHOPPING. Šī sistēma, kam 2019. gadā

ātruma regulēšanu, kuru var ērti vadīt no kabīnes. Šī iespēja ir

atbilstoši reljefa apstākļiem. Sensorus uzstāda mašīnas

izkliedētu smalcinātus salmus un pelavas, pelavu pūtējs

ir piešķirta DLG sudraba medaļa, pastāvīgi nosaka salmu

noderīga tad, ja bieži jāstrādā, mainot kultūras. Vālošanas laikā

aizmugurē, un to stāvoklis regulē deflektora darbības virzienu,

materiālu no sietiem nogādā tieši jaudas kliedētājā, tādējādi

mitruma saturu un daudzumu un salmu smalcinātājā

neitrāls smalcinātāja iestatījums ietaupa degvielu un samazina

strādājot nogāzēs vai stiprā sānvējā, tādējādi nodrošinot

nodrošinot aktīvu visa materiāla izkliedi visā darba platumā.

automātiski pielāgo stacionārā naža un berzes plāksnes

nodilumu.

vienmērīgu smalcinātā materiāla izkliedēšanu. Sistēmas

pozīcijas atbilstīgi pašreizējam salmu stāvoklim. Tas ļauj
ietaupīt līdz 10% degvielas.

jutīgumu iestata ar CEBIS.
Precīzs jaudas kliedētājs.
CLAAS jaudas kliedētājs nozīmē precīzu smalcināto salmu
kliedēšanu – pat tad, ja salmu ir daudz, ir spēcīgs sānvējš vai
darbs notiek nogāzē. Ar konstantu ātrumu strādā divi pretēji
rotējoši izkraušanas rotori. Tie savāc sasmalcināto materiālu

Tehnoloģija, kas salmu apstrādi padara efektīvu:

un pelavas tieši no tīrīšanas sistēmas, vēl vairāk to paātrina un

− SPECIAL CUT sistēma, kurai ir līdz pat 108 naži

vienmērīgi izkliedē visā darba platumā.

− Statiskā pretgriezēja hidrauliska vai mehāniska
regulēšana trīs pozīcijās
− Pārslēgšana uz vālošanu, neizkāpjot no kabīnes

Stacionārais nazis un pagriežamais berzes elements
SPECIAL CUT smalcinātājā.

32

Jaudas kliedētājs ar minimālu jaudas patēriņu
efektīvi izkliedē smalcinātus salmus.

33

Jauda ir vajadzīga ikvienai revolūcijai.
CLAAS POWER SYSTEMS.

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.

34
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DYNAMIC POWER –
saprātīgs veids, kā samazināt enerģiju.

DYNAMIC POWER

Vairāk mākslīgā intelekta dzinējam.
DYNAMIC POWER automātiski pielāgo LEXION dzinēja jaudu
atbilstoši ekspluatācijas apstākļiem. Tas nozīmē, ka, strādājot
daļējas slodzes režīmā, jūs vienmēr izmantojat visefektīvāko
jaudas līkni un varat – piemēram, vālošanas laikā – ietaupīt līdz
10% degvielas. Savukārt strādājot pilnas slodzes režīmā,
piemēram, izkraujot graudu bunkuru un darbinot salmu
smalcinātāju, tiek automātiski uzturēta maksimālā dzinēja jauda.
Zemāki apgriezieni uz ceļa.
Braucot pa ceļu, LEXION nepieciešami tikai 1600 apgr./min.
Šī tehnoloģija ļauj ietaupīt ievērojami vairāk degvielas, rada
mazāku troksni un nodrošina augstu braukšanas
komforta līmeni.

DYNAMIC POWER
Jaunas īpašības, ka palīdz taupīt degvielu:
−− DYNAMIC POWER pielāgo dzinēja jaudu
atbilstoši nepieciešamai jaudai, kāda tiek pieprasīta
−− Ir iespējams ietaupīt degvielu līdz 10%
−− Braucot pa ceļu, dzinēja apgriezieni tiek

hp

samazināti līdz 1600 apgr./min.
−− Tas ievērojami samazina trokšņa līmeni un
degvielas patēriņu
-20 rpm

+20 rpm

Intelektiska jauda.

MAN D42 ar 581 kW / 790 ZS.

Mercedes-Benz OM 473 ar 480 kW / 653 ZS.

DYNAMIC POWER izmanto dažādas jaudas līknes,

−− Vienrindas sešcilindru dzinējs ar 16,2 l darba tilpumu

−− Vienrindas sešcilindru dzinējs ar 15,6 l darba tilpumu

pamatojoties uz dzinēja slodzi. Parametrs, kas iedarbina

−− Samazināti dzinēja apgriezieni 1800 apgr./min.

−− Samazināti dzinēja apgriezieni 1800 apgr./min.

jaudas pielāgošanu, ir dzinēja apgriezienu samazinājums vai

−− Emisijas standarts Stage V ar EGR, DOC / DPF,

−− Emisijas standarts Stage V ar SCR un EGR tehnoloģiju

palielinājums, kas saistīts ar jaudas pieprasījuma izmaiņām.

36

SCR tehnoloģiju
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DYNAMIC COOLING –
gudrs risinājums.

'DYNAMIC COOLING' dzesēšanas sistēma

Degvielu ietaupa mākslīgais intelekts.
DYNAMIC COOLING pamatā ir mainīga ventilatora piedziņa,
kas labības kombainu sektorā ir unikāla. Tā automātiski regulē

Dzesēšana un tīrīšana vienā.
Kas padara DYNAMIC COOLING tik unikālu:

Svaigais gaiss, kas tiek vertikāli ievilkts no augšpuses, iziet

− Ventilatora mainīgā piedziņa nodrošina dzesēšanu,

cauri rotējošam 1,60 m diametra sietam. Pēc tam tas tiek

kad tā nepieciešams

5

virzīts caur dzinēja nodalījumu un pāri sānu dzesēšanas

savu ātrumu un, galvenais, to dara, atbilstoši nepieciešamai

− Nodrošina efektīvu un uzticamu dzesēšanu

spurām. Šī ideālā gaisa plūsma gandrīz nemaz neļauj

dzesēšanas pakāpei.

− Ventilatora maksimālie apgriezieni tiek sasniegti tikai

pacelties putekļiem un ir kā pastāvīga tīrīšanas sistēma.

DYNAMIC COOLING tiek galā ar visām ārējām temperatūrām.

− Samazina putekļu līmeņa pacelšanos

Liels dzesēšanas bloks, lai nodrošinātu pietiekamas

Sistēma ne tikai nodrošina uzticamu dzesēšanu, bet arī

− Mazāk piesārņo radiatora un dzinēja nodalījumu

jaudas rezerves.

izmanto aizkara efekta gaisa plūsmu, kas spēj samazināt

− Kad tiek izlaists graudu bunkura izkraušanas šneks,

4

pie pilnas slodzes

1

Radiators

putekļu apjomu, kāds tiek pacelts gaisā. DYNAMIC COOLING

automātiski palielinās griešanās ātrums un no

2

Eļļas dzesētājs

sistēmai nepieciešama par 20 kW mazāka dzinēja jauda,

dzinēja nodalījuma tiek aktīvi aizpūsti putekļi

3

Pievadītā gaisa starpdzesētājs

tādējādi palīdzot ietaupīt degvielu.

38

− Pagarinās gaisa filtra apkopes intervāli

4

Kondensators

5

Degvielas dzesētājs

3
2
1
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Intelektiskās piedziņas koncepcijas,
kas atmaksājas.

Braukšana un piedziņas koncepcija

Diferenciāļa bloķētājs, lai uzlabotos vilce.

Riepas, kas maksimāli saudzē augsni.

Elektrohidrauliski darbināmais diferenciāļa bloķētājs, ko

Riepas ar diametru līdz 2,15 m uz priekšējā tilta un 1,71 m

aktivizē, vienkārši nospiežot taustiņu centrālajā konsolē,

uz aizmugurējā saudzē augsni. Riepas ir izstrādātas ciešā

nodrošina, ka jūs varat turpināt droši un uzticami strādāt

sadarbībā ar uzticamu zīmolu ražotājiem. Riepas ir paredzētas

smagos apstākļos. LEXION lielā vilce un vilkšanas jauda

palielinātām slodzēm, jo jaunajam LEXION ir lielāki graudu

nogāzēs un uz slapja lauka saglabājas. Diferenciāļa bloķētāju

bunkuru tilpumi un platāki hederi. Riepām ir ievērojami lielāka

var ieslēgt arī zem slodzes.

saskares virsma, tās spēj nodrošināt lielāku vilci, mazāk izslīd
un ļauj samazināt degvielas patēriņu.

Automātiska funkcija, kas nodrošina lielāku komfortu.

Hidrostatiskā braukšana līdz 40 km/h.
Visi LEXION modeļi ir aprīkoti ar divu ātrumu hidrostatisku

Automatizēta stāvbremze jūsu drošībai.

transmisiju. Pārnesumu pārslēgšana notiek ar taustiņiem uz

Ja braucat ilgāk par vienu sekundi ar ātrumu mazāku nekā

elkoņbalsta. Hidrostatiskā motora lielā efektivitāte ietaupa

1 km/h, maināt pārnesumu, izslēdzat dzinēju vai pametat

jaudu, kas pieejama pārējai mašīnai. Gan riteņu mašīnas, gan

sēdekli, LEXION automātiski aktivizē stāvbremzi. Tas uzlabo

TERRA TRAC modeļi var braukt ar ātrumu līdz 40 km / h.

braukšanas komfortu, ja nākas bieži apstāties, kā arī palielina

Diferenciāļa bloķētāja automātiskās ielēgšanas un atslēgšanas

Optimālais spiediens riepās ir nodrošināts automātiski.

funkcija ļauj strādāt ar LEXION īpaši ērti un droši.

LEXION, izmantojot riepu spiediena vadības sistēmu, kas

− Automātiski ieslēdzas, ja braukšanas ātrums ir mazāks par

atrodas uz aizmugurējā tilta, automātiski pielāgo riepu

10 km/h, pagrieziena leņķis mazāks par 15° vai notiek

spiedienu esošajiem apstākļiem uz ceļa vai uz lauka.

buksēšana

Vēlamās vērtības CEBIS terminālī jāiestata tikai vienu reizi.

− Automātiska atslēdzas, ja braukšanas ātrums pārsniedz
10 km/h, pagrieziena leņķis ir mazāks par 15° vai bremzējot

jūsu drošību, kāpjot ārā no kabīnes. Tiklīdz jūs pārvietojat
braukšanas sviru, bremzes atkal tiek atlaistas.

Piedziņas koncepcija, kas ietver:
− Hidrauliski darbināmu sauso sajūgu
− Hidrauliski nospriegotas galvenās siksnas
− Standartizēti siksnas spriegotāji
− Par divām siksnām un divām ķēdēm mazāk
− Uzlabota jaudas pārvade

40
40

− Zemākas apkopju izmaksas
Maksimālais ātrums 40 km/h ir visām riteņu mašīnām un visiem
TERRA TRAC modeļiem.
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Augsne ir jūsu visaugstākā vērtība.

TERRA TRAC

TERRA TRAC jebkurām prasībām.

Trešās paaudzes kāpurķēdes.
Augsne ir jūsu galvenā ražošanas bāze. To nevar pavairot. Lai
no esošās zemes varētu iegūt arvien lielāku ražu, ir vajadzīgas
produktīvākas mašīnas, kuras, pateicoties TERRA TRAC, īpaši
saudzē augsni.
Trešās paaudzes TERRA TRAC gumijas kāpurķēdes ir

TERRA TRAC 635 mm

iespaidīgas – liels ruļļu diametrs, hidropneimatiskā piekare,
uzlabota ķēžu spriegošana un automātiska izlīdzināšana sākot
ar 2 km/h. TERRA TRAC sistēma ievērojami palielina vilci un,
pārvietojoties pa slapju vai mīkstu augsni vai strādājot
nogāzēs, aiz sevis gandrīz nemaz neatstāj pēdas. Tas
ievērojami atvieglo darbu, strādājot ar mašīnām, kas nāks pēc
tam.
TERRA TRAC uz ceļa.

TERRA TRAC 735 mm

− Iespējamais maksimālais ātrums ir 40 km/h
− Pilnībā piemērotas braukšanai pa ceļu ar ātrumu 20, 25,
30 un 40 km/h
− Augsta līmeņa braukšanas drošība un virziena noturība
− Lielāks braukšanas komforts salīdzinājumā ar riteņu mašīnu
TERRA TRAC uz lauka.
− Līdz 66% mazāks spiediens uz virsmu, nekā tas ir riteņu
mašīnām

TERRA TRAC 890 mm

− Labāka vilce kukurūzas laukā, uz slapjas zemes un nogāzēs
− Mazāka izbuksēšana un lielāka stabilitāte sānu nogāzēs
− Mazāka piedziņas pretestība un mazāks degvielas patēriņš
TERRA TRAC rīsu laukā.
− Īpaša ķēde rīsiem, 890 mm plata
− Lielāki velšanās virsmas izciļņu attālumi, kas nodrošina
pašattīrīšanos

TERRA TRAC 890 mm
spieķu dizains

LEXION 8000 TERRA TRAC

42

LEXION 7000 TERRA TRAC

− Liela vilce un kravnesība
− Neiegrims, ja lauks ir slapjš

TERRA TRAC 890 mm Rice
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Produktivitātei ir nepieciešams komforts.

Kabīne

Vairāk atbalsta operatoram.
Izmantojot pašapgūstošās operatoru atbalstošās
sistēmas, piemēram, CEMOS AUTOMATIC, un
visaptveroši izvērstās CEMOS AUTO THRESHING
sistēmas funkcionalitāti, jaunais LEXION spēj nokult
daudz efektīvāk nekā jebkurš no iepriekšējiem
kombainiem – neatkarīgi no tā, vai jūs ar to uzbrauksit
uz lauka agrā rītā vai vēlu vakarā. Jaunajā kabīnē viss ir
ir paredzēts komfortam, lai operatori vienmēr būtu
produktīvi, koncentrēti darbam un nebūtu saspringuši.
Intelektiskā vadīšanas koncepcija atbalsta jūs, veicot
jebkuru uzdevumu.
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Mēs īstenojam to, ko vēlas operatori.

Komforta kabīne

10
14
9

11

12

13
2

3
4

5

Pārvērš nakti par dienu.
Izmantojot LED apgaismošanas komplektus, tiek uzticami
apgaismota visa darba zona, kā arī mašīnas galvenie

6

komponenti.
−− Rugāju apgaismojums
−− Tālās un tuvās gaismas
−− Gabarītgaismas

1

−− Virzienrādītāji
−− Priekšējās zonas apgaismošana
−− Hedera apgaismošana

7

−− Sānu apgaismojums
8

−− Graudu bunkura izkraušanas torni
−− Aizmugurējie prožektori

Izmantojiet visas jaunās LEXION ērtības.

−− Sānu paneļi
−− Atplūde, sietu sekcija, graudu bunkurs

Kabīnes aprīkojums.

−− Stūrējošais tilts

1

JAUNUMS: Regulējams, šaurāks stūres statnis

Vairāk vietas plecu daļai, jauns CEBIS terminālis ar

2

JAUNUMS: CEBIS ar skārienekrānu

11 Priekšējās un sānu žalūzijas

−− Dzinēja nodalījums

skārienekrānu un elkoņbalsts, kurā iestrādāti slēdži svarīgāko

3

JAUNUMS: Vairāk saskarņu un savienojumu iespēju

12 JAUNUMS: Sānu logu apskalošana un tīrīšana

−− Instrumentu kaste

funkciju tiešai regulēšanai, – tie ir tikai daži no daudzajiem

4

CMOTION daudzfunkciju vadības svira

13 Printeris CEBIS sistēmai

−− Kāpšļu apgaismojums

jauninājumiem, kas atvieglo ražas novākšanu ar LEXION.

5

JAUNUMS: Elkoņbalsts nodrošina svarīgāko

14 Liels graudu bunkura pārbaudes logs

−− Degvielas tvertnes iepildes vietas apgaismojums

funkciju tiešu regulēšanu
6

Regulējams operatora komforta sēdeklis

7

Ērts pasažiera sēdeklis

8

JAUNUMS: Dzesēšanas kaste ar aktīvu dzesēšanu

9

Spilgts salona apgaismojums

10 A/C MATIC automātiska klimata kontrole
46
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Uzticieties savai intuīcijai.

Vadīšanas koncepcija

2

1

5

4

3

6

7

7 tiešās regulēšanas slēdži.
Operators var tieši regulēt svarīgākās funkcijas, izmantojot
slēdžus, kurus var atpazīt pēc pašizskaidrojošiem simboliem.
Tajā pašā laikā CEBIS tiek atvērts liels dialoglogs, kurā tiek
parādītas veiktās izmaiņas.

1

12

11

2

Kuļtrumuļa ātrums

2

Kurvja attālums

3

Ventilatora apgriezieni

4

Augšējā sieta regulēšana

5

Apakšējā sieta regulēšana

6

Rotora griešanās ātrumu

7

Rotoru plāksnes

13 funkcijas ar taustiņiem.
CMOTION daudzfunkciju svira ir speciāli izstrādāta, lai ar to

9

7

5

13

1

ergonomiski strādātu, izmantojot labo roku. Trīs pirkstu
3

6
4

4

vadīšanas koncepcija ļauj intuitīvi vadīt vairākas funkcijas,

8

nepārvietojot roku.

10

2

1

3

1

Gaitas ātrums / braukšanas virziens

2

Heders: pļaušanas augstums / spiediens uz augsni

3

Heders: pļaušanas augstuma priekšiestatīšana

4

Heders: manuāla pacelšana un nolaišana

5

Hederu tītavu iestatījumi

6

Heders: apturēšana

7

Favorītu izvēlne, uz augšu

8

Favorītu izvēlne, uz leju

9

Atver favorītus.

10 Aktivizē stūrēšanas sistēmu
11 Graudu tvertnes izkraušanas iesl. / izsl.
12 Graudu tvertnes izkraušanas torņa pagriešana
uz āru / uz iekšu
13

13 No izvēlnēm atkarīgais dinamiskais sviras slēdzis / vērtību
mainīšana favorītos

Drošs darbs trīs veidos.
Atkarībā no operatora izvēles, LEXION iestatījumus var

1

Izmantojot CEBIS skāriena funkciju

regulēt trīs veidos. Vadīšana ir intuitīva, un to var veikt bez

2

Izmantojot CEBIS pagriežamu un piespiežamu slēdzi

iepriekšējām zināšanām. Tas nozīmē, ka pat nepieredzējuši

3

Tieši piekļūt, izmantojot slēdžus

operatori pēc neilga laika spēj pilnībā izmantot šīs mašīnas
potenciālu.
Atklājiet, cik viegli ir vadīt jauno LEXION.
Daudzfunkciju svira ir
kompaktāka alternatīva
CMOTION.
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Tas, kurš ir labs, var kļūt vēl labāks.

Vadīšanas koncepcija

CEBIS piedāvā tūlītēju palīdzību.
CEBIS ir mērījumu glabātuve. Balstoties uz neskaitāmo
LEXION operatoru pieredzi, tajā ir uzkrāti dažādi
problēmrisinājumu scenāriji. Tajos tiek izvērtēti mērījumi un
piešķirtas prioritātes visiem tiem mērījumiem, kas varētu
palīdzēt risināt problēmu. Tāpēc tie ir visaptverošs palīdzības

10

resurss, lai varētu optimāli izmantot mašīnai paredzēto jaudu.
11

13

12

CEBIS vienkāršo izvēlni.

9

Iesācējs, Parasts vai Eksperts: jūs nosakāt savu operatora
tipu, un CEBIS pielāgo izvēlņu sistēmu atbilstoši jūsu
pieredzes līmenim. Tas nodrošina, ka nepieredzējuši operatori

1
Veiktspējas optimizēšana, izmantojot CEBIS.

netiek pārslogoti ar sarežģītās izvēlnēm.

8

CEMOS AUTOMATIC atbalsta operatoru.
Operatoru atbalstošo sistēmu CEMOS AUTOMATIC var ērti
vadīt, izmantojot CEBIS skārienekrānu. Ar vienkārša grafiska

2

slēdža palīdzību jūs paziņojat sistēmai, kuru stratēģiju jūs

4
3
7

vēlaties lietot. Operatora darbu vēl vairāk atvieglo CEMOS
un GRAIN QUALITY CAMERA kombinācija, kas automātiski
nosaka un koriģē graudu, kulšanas un tīrības kvalitātes
standartus.

5

6

Intelektiska vadīšana ar CEMOS AUTOMATIC palīdzību.

Jaunas iespējas, kas CEBIS padara vēl ērtāk
izmantojamu:
−− CEBIS skāriena funkcija un tiešā regulēšana elkoņbalstā
tiek apvienota
−− Kad tiešā regulēšana ir aktivizēta, CEBIS ekrānā atveras
dialoglogs

−− Izmantojot CEBIS, ir iespējama arī tieša piekļuve visām
funkcijām
−− Visus parametrus var viegli mainīt, izmantojot ciparnīcas

7

Veiktspējas rādītāji

1

Mašīnas siluets ar ātru piekļuvi

8

Brīvi konfigurējams displeja laukums

2

Braukšanas ātrums

9

AUTO CONTOUR hedera vadīšana

3

Pārkulšanas apjoms, graudu saturs pie pārkulšanas,

10 Galvenā izvēlne

zudumi sietos un rotoros, graudu piemaisījumu

11 Darba uzdevumu izvēlne

izvēlni vai grafiska slēdža regulēšanas funkcijas CEBIS

komponenti un bojātie graudi

12 Izvēles kultūras (brīvi konfigurējamas ar trim kultūrām)

4

Dzinēja noslodze

13 Pārslēgšana starp mašīnas siluetu un kameras attēlu

5

Mašīnas informācija

6

Favorītu vadība

terminālī.
−− Ciparu tastatūra ļauj operatoram ievadīt precīzas
plānotās vērtības.
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CEBIS jūs precīzi informē.
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CEMOS operatori ir nepārspējami.

CEMOS AUTOMATIC

Ko dara CEMOS AUTOMATIC.

1

Pati labākā ražas novākšana.
Pašapgūstošā operatoru atbalstošā sistēma piedāvā

CEMOS AUTO pats atrod vislabākos iestatījumus,

operatoram pastāvīgu un aktīvu palīdzību visā darba procesā.

kādi vajadzīgi katrā ražas novākšanas brīdī.

Šī sistēma, balstoties uz lauksaimniecības ekonomiskiem

− Tiek ievērojami atslogots operatora darbs

rādītājiem, piemēram, graudu kvalitāti, kulšanas kvalitāti,

− Tiek panākta lielāka caurplūde un augstāka līmeņa

tīrīšanas standartu, salmu kvalitāti un veiktspēju kontrolē

2

3

graudu tīrība

sensorus un iestatījumus, optimizējot LEXION līdz tā tehniskās

− Uzlabojas mašīnas degvielas patēriņš un kopējā

veiktspējas robežām.

efektivitāte
− Nav nepareizu iestatījumu, tāpēc nav arī dīkstāvju

Izlemj operators.

− Jūs efektīvi samazināt izmaksas un pūles

Tas, vai esat apmierināts ar optimizācijas pakāpi un vai vēlaties
akceptēt ieteiktos precīzos regulējumus, izlemjat jūs. Jūs varat

CEMOS AUTO THRESHING.

CEMOS veiktspējas analīze.

CEMOS AUTOMATIC jebkurā laikā manuāli noraidīt, bet to ir

Šī sistēma nodrošina pilnīgi automātisku kuļkurvja atstarpes

LEXION vienmēr jūs informēs par veiktspējas optimizācijas

iespējams arī atkārtoti aktivizēt ar daudzfunkciju sviras palīdzību.

un kuļtrumuļa griešanās ātruma regulēšanu, kā arī pagriežamā

iespējām – daudz precīzāk, nekā to varētu izdarīt operators

kuļstieņa un kuļkurvja berzes plāksnes pozīciju. Turklāt tā

manuāli. Pastāvīgi tiek attēloti būtiskākie faktori, kas ierobežo

nepārtraukti testē dažādus mērījumus, lai optimizētu

veiktspēju:

veiktspēju, tam izmantojot datus no

− CRUISE PILOT, ātrums ir ierobežots (1)

− GRAIN QUALITY CAMERA

− Maksimālais materiāla apjoms padeves kamerā (2)

− GRAINMETER

− Maksimālā dzinēja slodze (3)

− QUANTIMETER

− Kulšanas mehānisma slodze

− CRUISE PILOT sensora

− Zudumi pie separācijas

− Caurplūdes kontroles, atlikušo graudu separācijas un

− Zudumi pie tīrīšanas

Intelektiskā sistēma darbībā.

7

tīrīšanas

8

− Pārkulšanai atgriezto graudu pieļaujamais apjoms

CEMOS AUTO CLEANING.
6
1

Ventilatora apgriezieni un augšējā un apakšējā sieta atvērumi –
ar šiem rādītājiem CEMOS AUTO CLEANING regulē tīrīšanu.
CEMOS AUTO SEPARATION.

5
3

4
2

CEMOS AUTO SEPARATION pastāvīgi optimizē atlikušo
graudu separāciju un, atbilstīgi jebkādām ražas novākšanas
apstākļu izmaiņām, automātiski pielāgo rotoru ātrumu un
rotoru plākšņu pozīciju.
CEMOS AUTO CHOPPING.
Stacionārā naža un kurvja berzes pamatnes pozīcijas tiek

CEMOS AUTOMATIC

automātiski pielāgotas esošajam salmu stāvoklim, lai uzlabotu
CEMOS AUTOMATIC sensori

52

1

CEBIS / CEBIS MOBILE

2

Balsta veltnis padeves kamerā

3

Materiāla mitruma sensors

4

GRAINMETER

5

Veiktspējas kontrole, tīrīšana

6

ROTO PLUS veiktspējas monitorēšana

7

GRAIN QUALITY CAMERA

8

Dzinēja noslodze

sasmalcinātā materiāla kvalitāti.

Manuālu mērījumu optimizāciju operators var veikt tikai laiku pa laikam.
CEMOS AUTOMATIC nepārtraukti optimizē visus iestatījumus.
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Atbalstošās sistēmas nenogurst.

Operatoru atbalstošās sistēmas

AUTO CROP FLOW atpazīst
maksimumslodzes.
Ja tiek pārsniegts iepriekš iestatītais piedziņas izslīdes
CLAAS operatoru atbalstošās sistēmas tika izstrādātas,

ierobežojums, sistēma automātiski aptur materiāla padevi

lai operatori varētu droši strādāt, lai ražas novākšana notiktu

kombainā no hedera. Tādā veidā tiek novērstas dīkstāves,

bez aizķeršanās un lai tiktu samazinātas izmaksas.

kas rodas aizsprostošanās vai bojājumu dēļ, un piedziņu

AUTO CROP FLOW nepārtraukti monitorē attiecīgos

komponenti netiek pārslogoti.

APS SYNFLOW kulšanas mehānisma, atlikušo graudu
separācijas mehānisma un dzinēja griešanās ātrumus.

CRUISE PILOT vada ātrumu.

AUTO SLOPE nodrošina tīrīšanu nogāzēs.

CEMOS DIALOG motivē operatoru.

Optimālais ražas novākšanas ātrums palielina jūsu

Kalnaini lauki ir izaicinājums graudu tīrīšanas sistēmai. Braucot

CEMOS DIALOG iesaka operatoram, kā nonākt līdz pašiem

produktivitāti. CRUISE PILOT to kontrolē automātiski, atkarībā

augšup, ātrums jāsamazina, bet lejup – jāpalielina. AUTO SLOPE

labākajiem iestatījumiem. CEMOS DIALOG tieši realizē

no slodzes. Ir iespējams izvēlēties kādu no trim stratēģijām:

vada ventilatora ātrumu un sietu atvērumu atkarībā no

operatora apstiprinātos iestatījumus.

− Kruīza kontrole: ražas novākšana ar nemainīgu ātrumu

gareniskā sagāzuma.

− Operatori ir motivēti biežāk pārbaudīt iestatījumus

− Veiktspēja: ražas novākšana ar maksimālu materiāla

− Lielāka caurplūde un mazāk graudu zudumu nogāzēs

caurplūdi
− Materiāla caurplūde: ražas novākšana ar maksimālu
veiktspēju, ņemot vērā zudumus

− Tīrīšanas veiktspēja vienmēr paliek nemainīga

− Viņiem ir lielāka drošība par to, vai regulējumi ir pareizi

− Tīrīšanas sistēmā tiek nodrošināta nemianīga materiāla

− Apguves pieredzi novērtē pat pieredzējuši operatori

masas plūsma
− Operatoram ir mazāk darba, strādājot uz nelīdzenā reljefa
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un tos optimizēt

Noderīgs regulēšanas palīgs operatoram ir
bezmaksas CEMOS Advisor viedtālruņa aplikācija.
Tajā integrēta arī graudu zudumu aprēķināšanas
funkcija.
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Sasaiste tīklā ir nākotne.

FLEET VIEW un TELEMATICS

Tīklā sasaistītas mašīnas ir produktīvākas.
Mākslīgais intelekts ir galvenais efektivitātes faktors.

FLEET VIEW koordinē tehnikas parku.

Lai jūs no savām CLAAS mašīnām iegūtu vēl vairāk nekā

Izmantojot FLEET VIEW, jūs varat ražas novākšanas transporta

iepriekš, CLAAS piedāvā dažādus moduļus, lai mašīnas

loģistikā koordinēt graudu izvešanas komandu tā, lai kombaini

un saimniecību sasaistītu tīklā.

turpinātu strādāt bez dīkstāvēm. Šī aplikācija reālā laikā
informē jūs par mašīnu atrašanās vietām un to graudu tvertņu

Ražas kartēšana paver jaunas perspektīvas.

uzpildes līmeņiem. Jūs vienmēr zināsiet, kura mašīna būs

Sensori LEXION kombainā mēra ražu un graudu mitrumu.

jāizkrauj nākamā. Tādā veidā jūs varat izvairīties no dīkstāvēm

CEBIS izmanto GPS satelītus, lai papildinātu šos datus ar

un nevajadzīgiem braucieniem, ietaupīt degvielu un pilnībā

ģeogrāfiskajām koordinātām. Komplektā iekļautā

izmantot ražas novākšanas mašīnu veiktspēju.

AGROCOM MAP programmatūra apvieno abas šīs datu
kopas, lai ģenerētu informatīvas ražas kartes, kas būtiski
ietekmēs jūsu turpmāko ražošanas stratēģiju.
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Remote Service jums neko nemaksā.

TELEMATICS reģistrē jūsu panākumus.

CLAAS Remote Service ir svarīgs mašīnu tīklā sasaistes

Jūsu kombaina darba datus, joslas un ražas datus ir

elements. Tas ievērojami vienkāršo apkopi un pakalpojumu

iespējams pastāvīgi atrast un reģistrēt, pateicoties

sniegšanu. Mašīna informē servisa partneri par to, ka ir

TELEMATICS. Izmantojot mobilo sakaru tīklu, visi dati tiek no

nepieciešama apkope, vai arī, ja rodas kāda kļūme,

iekārtas pārsūtīti uz serveri, kur tie tiek apstrādāti un saglabāti.

nekavējoties nosūta paziņojumu. Servisa partnerim ir pieeja

Jūs varat caur TELEMATICS vietni piekļūt saviem datiem un

attiecīgajiem datiem, un viņš var abos šajos gadījumos

izvērtēt tos tiešsaistē reālā laikā vai retrospektīvi, tam

optimāli sagatavoties. Remote Service izmaksas sedz CLAAS.

izmantojot saimniecības datoru, klēpjdatoru vai viedtālruni.

Serviss tiek nodrošināts pirmos piecus gadus. Viss, kas jums

Šos jūsu datus ir iespējams arī eksportēt uz jebkuru esošu

jāizdara, ir jādod sava piekrišana.

saimniecības pārvaldības programmatūras programmu.
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JAUNUMS

Bezkompromisa precizitāte līdz centimetram.

Automātiskās stūrēšanas sistēmas

Samaziniet gājienu skaitu līdz minimumam.
Stūres sistēmas ir neaizstājami palīgi ikdienas darbā.
Pateicoties tām, precizitāte līdz centimetram vairs nav māksla.
LEXION ir aprīkots ar trim automātiskām stūres sistēmām, un
tās izvēlas atkarībā no veicamā darba: elektroniski-optisko
LASER PILOT, digitālo AUTO PILOT vai uz satelītu balstīto
GPS PILOT.
LASER PILOT labības kreisajai malai.
LASER PILOT elektrooptiskais sensors izmanto gaismas
impulsus, lai skenētu malu starp starp nopļauto un nepļauto
platību un šādā veidā automātiski virza LEXION gar labības
kreiso malu. LASER PILOT ir salokāms un atrodas hedera
kreisajā pusē.
JAUNUMS: LASER PILOT ar FIELD SCANNER.
Ja vēlaties, jūs varat sensorus, kas atrodas uz hedera ārējām
malām, nomainīt ar FIELD SCANNER, ko uzstāda centrā uz
kabīnes jumta.
− Jums vairs nav jānoloka sensora tausti uz iekšu un uz āru
pirms un pēc to lietošanas
− Vairs nav jāraizējas par kalibrēšanu
− Taustiņus uz vadības sviras izmanto, lai aktivizētu trīs
stūrēšanas režīmus: pa labi vai pa kreisi gar kultūras malu,
vai pa tehnoloģisko sliedi
AUTO PILOT.
Divi digitālie sensori, kas atrodas vienā no kukurūzas hedera
noraušanas rullīšiem, automātiski vada LEXION pa kukurūzas
rindām un nodrošina, ka tas kultūrā atrodas visoptimālākā

GPS PILOT ar vēl nepārspētu stūrēšanas precizitāti.

S10 terminālis sistēmām ISOBUS un GPS.

pozīcijā.

Ar satelītiem kontrolētā CLAAS automātiskā stūrēšanas

− Augstas izšķirtspējas 10,4 collu skārienekrāns

sistēma ir pastāvīgi integrēta mašīnā un atbalsta jūs visos

− Darbina un vada GPS stūrēšanas sistēmu un ISOBUS

darbos, kur nepieciešama maksimāla atkārtojamības

pievienotos agregātus

precizitāte.

− Iespēja pieslēgt līdz četrām kamerām

− Aktīvi vada mašīnas stūrēšanas sistēmas hidrauliku

− References joslas pārvaldība, SECTION VIEW un

− Precīzi vada jūs pāri laukam ar jebkādu ātrumu

TURN IN ir standartaprīkojums

− Pat miglainā vai tumšā laikā
− Pieejami korekcijas signāli, kas atbilst jebkurai precizitātei

S7 terminālis sistēmai GPS.
− Augstas izšķirtspējas 7 collu skārienekrāns
− Vada pa paralēlām joslām vai GPS stūrēšanas sistēmu
− USB interfeiss datu apmaiņai un pārvaldībai
− References joslas pārvaldība, SECTION VIEW un
TURN IN ir standartaprīkojums
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JAUNUMS

Arī lielas mašīnas ir iespējams viegli uzturēt.

Apkope

Optimāla piekļuve
No jauna izstrādātais, izturīgais dzinēja nodalījuma vāks
ievērojami atvieglo piekļuvi graudu bunkuram un ļauj ērtāk tur
veikt nepieciešamo apkopi. Vāks ir neslīdošs un paredzēts, lai
pa to staigātu. Margas un saliekamais kāpslis nodrošina
papildu drošību.
Kāpnēm ar platajiem pakāpieniem ir prettriecienu aizsardzība,
un tās var pagriezt uz priekšu. Kāpnes pieejamas arī saliekamā
versijā, lai tās varētu izmantot ar 8 rindu CORIO hederu.
Labi pārdomāta komforta pakotne.
Ērtā apkopes pakotne piedāvā vairākus praktiskus
risinājumus, lai lietotājiem atvieglotu ikdienas apkopi:
−− Drošs kronšteins, kur uzglabāt smērvielu pistoli
−− 15 litrīga ūdens tvertne
−− Noņemama, lai uzpildītu
−− Atsevišķs krāns sānos, instrumentu nodalījumā,
kur nomazgāt rokas
Automātiska gaisa šļūtenes spole.
Jaunā LEXION ērti izmantojamā apkopes komplektācijā
iekļauta arī šļūteņu spole ar 15 m saspiestā gaisa šļūteni, kuru
var ērti un akurāti attīt un satīt. Tiklīdz šļūtene ir attīta, spole
tiek bloķēta. Šļūteni nedaudz pavelkot, to var atkal automātiski
satīt atpakaļ. Tas ļauj vēl ērtāk iztīrīt mašīnu darba starplaikos.

Mazāka nepieciešamā apkope.
Inovācijas, kas vienkāršo apkopi:
Jaunais LEXION, tāpat kā visi tā priekšgājēji, tiek izcelti kā

−− Centrāli izvietotām dzinēja eļļas un hidrauliskās

modeļi, kam nepieciešama tikai neliela apkope. Apkopes

sistēmas eļļas iztecināšanas šļūtenēm var viegli

intervāli ir gari: eļļas maiņas intervāls darba hidrauliskajā

piekļūt

sistēmā ir 1000 stundas. Bet, kad pienācis laiks veikt apkopi,

−− Visi variatori ir savienoti ar centrālo eļļošanas sistēmu

šo darbu atvieglo ērtā piekļuve visiem apkopes punktiem.

−− Gaisa kompresors ar rezervuāru ļauj ātri veikt
tīrīšanas darbus pat atrodoties uz lauka

Uzticama eļļošana.
Centrālā eļļošanas sistēma pēc nepieciešamības ar smērvielu

−− Graudu bunkuram var viegli piekļūt, izmantojot dalītā
dzinēja nodalījuma vāku, pa kuru drīkst staigāt

automātiski apgādā visus eļļošanas punktus, ieskaitot arī
variatorus. Eļļošanas punkti un intervāli ir jāprogrammē tikai
vienu reizi.
Skatiet, cik viegli varat piekļūt LEXION.
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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.

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

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 ko tas prasītu.

simtprocentīgi droši ekspluatējama.

novākšanas procesam.
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Īsumā par revolūciju.

Tehniskās specifikācijas

10

15

1

14

12

11

9

13

2
3

8
16

6
20
5

17

4

18

21
7

19

1

FIELD SCANNER sensors

9

2

Komforta kabīne

10 Graudu bunkurs ar tilpumu līdz

3

CEMOS AUTOMATIC

4

Padeves kamera ar putekļu
nosūcēju

5

APS SYNFLOW HYBRID
kulšanas mehānisms

6

600 mm padevējtrumulis

7

JET STREAM tīrīšana

8

ROTO PLUS atlikušo graudu
separācija
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Graudu elevators ar QUANTIMETER
18 000 l

11 Graudu bunkura izkraušanas tornis
pagriežas par 105°
12 Graudu bunkura izkraušana ar
ātrumu līdz 180 l/sek.
13 Graudu bunkura izkraušanas torņa
pārsegs

15 MAN / Mercedes-Benz dzinēji
16 CEMOS AUTO CHOPPING
17 Pelavu pūtējs
18 Radiālais kliedētājs
19 TERRA TRAC ar maksimālo ātrumu
40 km/h
20 Atplūdes galds atlikušo graudu
separācijai
21 3D tīrīšanas sistēma

14 'DYNAMIC COOLING' dzesēšanas
sistēma
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Argumenti sirdij un prātam.

LEXION

Precizitāte.

−− APS SYNFLOW HYBRID ir revolucionējusi

−− CEMOS AUTOMATIC pastāvīgi optimizē kulšanas

−− Liels kuļkurvis un padevējtrumulis nodrošina taisnu,
vienmērīgu un ātru labības plūsmu
−− DYNAMIC COOLING nodrošina dzesēšanu pēc vajadzības

mehānismu, tīrīšanas sistēmu un materiāla plūsmu
−− CEMOS AUTO THRESHING terminālī CEBIS nosaka

7700 / 7700
TERRA TRAC

7600 / 7600
TERRA TRAC

7500 / 7500
TERRA TRAC

7400

LEXION

Kuļkurvja aptveres leņķis
Galvenā kuļkurvja laukums
Kuļmašīna rīsiem

●
mm
1700
mm
755
apgr./min. 330-930
apgr./min. 170-460 /
330-930
grādi
132
1,55
m2
○

●
1700
755
330-930
170-460 /
330-930
132
1,55
○

●
1700
755
330-930
170-460 /
330-930
132
1,55
○

●
1420
755
330-930
170-460 /
330-930
132
1,30
○

●
1420
755
330-930
170-460 /
330-930
132
1,30
○

●
1420
755
330-930
170-460 /
330-930
132
1,30
○

●
1420
755
330-930
170-460 /
330-930
132
1,30
○

Atlikušo graudu separācija
ROTO PLUS augstas veiktspējas rotori
Padeves trumuļa diametrs
Rotora garums
Rotora diametrs
Rotora segmenti
Rotora griešanās ātrumu

Smalcinātājs
SPECIAL CUT smalcinātājs, naži
Daudzums 108
STANDARD CUT smalcinātājs, naži
Daudzums 64
Radiālais kliedētājs
○
Hidrauliski nomaināms no kabīnes
●
(braukšana pa ceļu, vālošana, smalcināšana)
Hidrauliski regulējami pretgriezēja naži un
○
berzes plāksne
Pelavu kliedētājs
○
Pelavu pūtējs ar radiālo jaudas kliedētāju
○
Automātiska izkliedes virziena regulēšana
○

Daudzums
mm
mm
mm
apgr./min.
apgr./min.

2
600
4200
445
6
450-1250

2
600
4200
445
6
450-1250

2
600
4200
445
5
370-1050

2
600
4200
445
5
370-1050

2
600
4200
445
5
370-1050

2
600
4200
445
5
370-1050

2
600
4200
445
5
370-1050

●
8 turbīnas
●
●
○
6,20
○
○

●
8 turbīnas
●
●
○
6,20
○
○

●
8 turbīnas
●
●
○
6,20
○
○

●
6 turbīnas
●
●
○
5,10
○
○

●
6 turbīnas
●
●
○
5,10
○
○

●
6 turbīnas
●
●
○
5,10
○
○

●
6 turbīnas
●
●
○
5,10
○
○

15000/18000
105
130/180
○

15000
105
130/180
○

12500/13500
105
130/180
○

13500
105
130/180
○

12500
105
110/130
○

11000/12500
105
110/130
○

10000 /11000
105
110/130
○

Tīrīšanas sistēma
JET STREAM
Turbīnventilators
Ventilatora regulēšana, hidrauliska
Divpakāpju ventilēšana
4D tīrīšanas sistēma
Kopējais sietu laukums
Pārkulšanas attēlojums CEBIS displejā
GRAINMETER
Graudu tvertne
Tilpums (saskaņā ar ANSI/ASAE S312.2)
Izkraušanas šneka pagriešanas leņķis
Izkraušanas ātrums
QUANTIMETER ražības mērītājs

m

2

l
grādi
l/sek.

−− JET STREAM nevainojami tīra graudus

−− LASER PILOT un GPS stūrēšana līdz minimumam

Dzinējs Stage IV
Ražotājs / Tips

samazina gājienu skaitu
−− Remote Service paātrina servisa atbalsta saņemšanu
−− CEMOS AUTO CHOPPING optimizē smalcināmā
materiāla kvalitāti un ekonomē degvielu
Lielāks augstums un

11080 mm / 36,51 pēdas (7XL)

sasniedzamība, lai to varētu

9710 mm / 31,86 pēdas (5XL)
8960 mm / 29,40 pēdas (4XL)

viegli izkraut.

8560 mm / 28,04 pēdas (3XL)

7020 mm / 23,03 pēdas (garš)

svarīgākajām funkcijām
−− Jūs varat ātri reaģēt uz kultūras nomaiņu
−− Jaunais 105° pagrieziena leņķis ļauj labāk redzēt
graudu bunkura izkraušanas torni

−− Galvenā piedziņa ir ieslēdzama, izmantojot sauso sajūgu
−− Lentes transportieris, salīdzinājumā ar ķēžu transportieri,
nodrošina vienmērīgāku gaitu un ilgāku kalpošanas laiku
−− Centrālā eļļošanas sistēma nodrošina, ka tiek ieeļļotas

8800 / 8800
TERRA TRAC

8700 / 8700
TERRA TRAC

7700 / 7700
TERRA TRAC

7600 / 7600
TERRA TRAC

7500 / 7500
TERRA TRAC

7400

108
64
○
●

108
64
○
●

72
52
○
●

72
52
○
●

72
52
○
●

72
52
○
●

○

○

○

○

○

○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○

○

○

○

○

○

–

○
●
○
○
●

○
●
○
○
●

○
●
○
○
●

○
●
○
○
●

○
●
○
–
●

○
●
○
○
●

○
●
–
○
●

MAN D42

Mercedes-Benz
OM 473 LA
6/15,6
480/653
○
1150
110
●
●

Mercedes-Benz
OM 473 LA
6/15,6
430/585
○
1150
110
●
●

MAN D26

MAN D26

6/12,4
404/549
○
1150
110
●
●

6/12,4
373/507
○
1150
110
●
●

Mercedes-Benz
OM 470 LA
6/10,7
340/462
○
1150
110
●
●

Mercedes-Benz
OM 470 LA
6/10,7
300/408
○
1150
110
●
●

skaits/litri 6/16,2
kW/ZS
581/790
○
l
1150
l
110
●
●

Datu uzskaite
TELEMĀTIKA
Darba uzdevumu pārvaldība
Ražas kartēšana
Remote Service

●
○
○
○

●
○
○
○

●
○
○
○

●
○
○
○

●
○
○
○

●
○
○
○

●
○
○
○

Operatoru atbalstošās sistēmas
CRUISE PILOT
CEMOS AUTO THRESHING
CEMOS AUTO CLEANING
CEMOS AUTO SEPARATION
CEMOS AUTO CHOPPING
AUTO SLOPE
AUTO CROP FLOW
CEMOS DIALOG
GRAIN QUALITY CAMERA

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
19700/22400
(TERRA TRAC)

○
○
19700/22400
(TERRA TRAC)

○
○
19700/22400
(TERRA TRAC)

○
○
18700/21400
(TERRA TRAC)

○
○
18700/21400
(TERRA TRAC)

○
○
○
○
18700/21400 18700
(TERRA TRAC)

5030 mm / 16,50 pēdas
5030 mm / 16,50 pēdas

−− Tiešās regulēšanas funkcija elkoņbalstā ļauj piekļūt

augsto efektivitāti

4320 mm / 14,17 pēdas
4430 mm / 14,53 pēdas

−− CMOTION daudzfunkciju sviru var darbināt intuitīvi

4830 mm / 15,85 pēdas

−− Pilnveidotā piedziņas koncepcija pārsteidz ar tās
4730 mm / 15,52 pēdas

−− CEBIS skārienekrāns ir tikpat viegli lietojams kā viedtālrunis

1030 mm /
708 mm /
3,38 pēdas
2,32 pēdas

4580 mm / 15,03 pēdas

Uzticamība.

Cilindri / tilpums
Maksimālā jauda (ECE R 120)
Degvielas patēriņa mērīšana
Degvielas tvertnes tilpums
Karbamīda tvertnes tilpums
'DYNAMIC COOLING' dzesēšanas sistēma
DYNAMIC POWER

Stūrēšanas sistēmas
GPS PILOT, LASER PILOT, AUTO PILOT
Svars (var mainīties atkarībā no aprīkojuma) kg
bez hedera, salmu smalcinātāja un pelavu
kliedētāja, ar pilnu degvielas tvertni, pilnu
karbamīda tvertni

7990 mm / 26,21 pēdas (XXL)
7420 mm / 24,34 pēdas (XL)

Komforts.

8900 / 8900
TERRA TRAC

Šasija
TERRA TRAC gumijas ķēdes ar
hidropneimatisku amortizāciju
POWER TRAC pilnpiedziņa
Divu ātrumu manuāla transmisija
40 km/h
Diferenciāļa bloķēšana riteņu mašīnai
Automatizēta gaitas vadība

kuļstieni un berzes plāksni
−− AUTO SLOPE atvieglo darbu nogāzēs

−− Ar ātrumu 40 km/h jūs ātri nokļūsiet galamērķī

8700 / 8700
TERRA TRAC

kuļtrumuļa griešanās ātrumu, kuļkurvja attālumu,

−− DYNAMIC POWER ietaupa degvielu līdz 10%
−− 18 000 l tiek izkrauti 100 sekundēs

8800 / 8800
TERRA TRAC

Kulšana un sākotnējā separācija
APS SYNFLOW HYBRID
Kuļtrumuļa platums
Kuļtrumuļa diametrs
Kuļtrumuļa ātrums
ar reduktoru

Efektivitāte.
materiāla caurplūdi

8900 / 8900
TERRA TRAC

visas eļļojamās vietas, ieskaitot variatorus
−− Drošību uzlabo automātiskā stāvbremze
VARIO 770 (7,69 m / 25,25 pēdas)
VARIO 930 (9,22 m / 30,25 pēdas)
VARIO 1080 (10,74 m / 35,25 pēdas)
VARIO 1230 (12,27 m / 41 pēdas)

> 130 l/s
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● Standartā

VARIO 1380 (13,79 m / 45,25 pēdas)

○ Izvēles opcija

□ Pieejams

– Nav pieejams

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

LEXION

8900 / 8900 8800 / 8800 8700 / 8700 7700 / 7700 7600 / 7600 7500 / 7500 7400
TERRA TRAC TERRA TRAC TERRA TRAC TERRA TRAC TERRA TRAC TERRA TRAC

Dzenošā tilta riepas
Riepu izmērs
1250/50 R 32
VF 900/60 R 42 CFO
900/60 R 42 CHO
800/70 R 42 CHO
680/80 R 42 CHO
VF 900/60 R 38 CHO
900/60 R 38 CHO
IF 800/70 R 38 CFO
800/70 R 38 CHO
IF 680/80 R 38 CFO
680/80 R 38 CHO
900/60 R 32
IF 800/70 R 32 CFO
800/70 R 32
710/75 R 34
IF 680/85 R 32 CFO
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TERRA TRAC 635 mm
TERRA TRAC 735 mm
TERRA TRAC 890 mm
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LEXION
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8900 / 8900 8800 / 8800 8700 / 8700 7700 / 7700 7600 / 7600 7500 / 7500 7400
TERRA TRAC TERRA TRAC TERRA TRAC TERRA TRAC TERRA TRAC TERRA TRAC

stūrējošā tilta riepas
Riepu izmērs
710/60 R 30
VF 620/70 R 30
620/70 R 30
VF 520/85 R 30
500/85 R 30
500/85 R 34
VF 500/85 R 34
VF 620/70 R 26
750/65 R 26
600/65 R 28
500/85 R 24
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Priekšējie agregāti
VARIO hederi
CERIO hederi
Aprīkojums rapsim
Salokāmi hederi
SUNSPEED
rindas
MAXFLEX
CONVIO FLEX
CONVIO
VARIO heders rīsiem
CERIO rīsu hederi
SWATH UP
Maināms priekšējā agregāta piedziņas
apgr./min.
ātrums (elektrohidraulisks)
Pakāpjveida priekšējā agregāta piedziņa
apgr./min.
Hedera bremze (tūlītēja hedera apturēšana)

VARIO 13801, VARIO 12301, VARIO 1080, VARIO 930, VARIO 770, VARIO 680, VARIO 620, VARIO 560
CERIO 930, CERIO 770, CERIO 680, CERIO 620, CERIO 560
Visiem standarta un VARIO hederiem, nav pieejams CERIO hederiem
C 540, C 450
16, 12, 8
MAXFLEX 930, MAXFLEX 770, MAXFLEX 620, MAXFLEX 560
CONVIO FLEX 13801, CONVIO FLEX 12301, CONVIO FLEX 1080, CONVIO FLEX 930, CONVIO FLEX 770
CONVIO 13801, CONVIO 12301, CONVIO 1080, CONVIO 930, CONVIO 770
Pieejami kā HD versijas ar rīsu aprīkojuma komplektu
Pieejami kā HD versijas ar rīsu aprīkojuma komplektu
SWATH UP 450
284-420
332, 420
○

Nodrošināt labāku ražas novākšanu.

Baltic Agro Machinery SIA
Lauksaimniecības tehnikas departaments
Rubeņu ceļš 46C
Jelgava, LV-3002
Tālr. 63001725
info@kesko.lv
balticagromachinery.lv
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Tikai LEXION ar TERRA TRAC

claas.lv
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