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Uzticamība bez kompromisiem.
CLAAS JAGUAR pašgājēsmalcinātāji.

Jaunie standarti

Jūsu spēcīgākie lopbarības novākšanas palīgi.
Standartu nosakoša kvalitāte. Vēl nebijusi veiktspēja. Komforts un vadāmība,
kādu jūs sagaidāt. Bezkompromisa uzticamība – lūk, tāda ir CLAAS
JAGUAR sērija.
Ja runa ir par ražas novākšanu, nepieļaujiet nekādus kompromisus: nākamajās lappusēs jūs uzzināsit par galvenajām CLAAS JAGUAR pašgājējsmalcinātāja priekšrocībām. CLAAS tirdzniecības pārstāvis ar prieku sniegs jums
detalizētu informāciju par visiem jauninājumiem un izdevīgajiem finansēšanas
pasākumiem.

claas.com/feldhaecksler
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Jūtas kā mājās uz jebkura lauka.
CLAAS JAGUAR 900 sērija.

Pasaules tirgus
līderis.

Pasaules tirgus līderis

Kvalitāte bez kompromisiem
– ar SHREDLAGE® tas ir
tipiski.

Top līmenis.

Klusākā kabīne ar intuitīvi un
ērti darbināmām vadības
ierīcēm.

Nosaka jaunus standartus.

Efektīvs spēlētājs.

Atbalsts, ko sniedz intelektiskās sistēmas.

Ātra piekļuve visām funkcijām.

Ar vairāk nekā 40 000 mašīnām, kas izgatavotas kopš 1973.

JAGUAR 408-925 ZS nodrošina izcilu veiktspēju un augstu

Pateicoties intelektiskām lopbarības apstrādes sistēmas, ir

Galveno funkciju darbināšanai nepieciešamas tikai dažas,

gada, pasaulē veiksmīgākais pašgājējsmalcinātājs nodrošina,

efektivitāti: CEMOS AUTO PERFORMANCE intelektiskā dzi-

iespējams palielināt dienas izslaukumu pat par litru. Un gadī-

loģiski izkārtotas centrālās vadības ierīces. Šīs koncepcijas

ka katru dienu miljoniem cilvēku bauda glāzi veselīga piena.

nēja vadības sistēma nodrošina par 7% lielāku jaudu un 12%

jumā, ja šīm sistēmām rodas kāda problēma, –– cauru dien-

centrs ir CEBIS skārienekrāna vadības sistēma, kas ir intuitīvi

Tas ir bijis iespējams tādēļ, ka esam JAGUAR nepārtraukti

degvielas ietaupījumu.

nakti un visā pasaulē ir pieejams CLAAS Service.

un ātri apgūstama.

CLAAS Service & Parts.

Komforts.

uzlabojuši, lai tas atbilstu jūsu prasībām.
Zems degvielas patēriņš.
Uzticieties pasaules čempionam.

Tā kā tas patērē tikai 0,41 l/t , jūs ietaupīsit degvielu pat strā-

Mūsu servisa un rezerves daļu speciālisti koncentrējas uz

Kabīne ir ideāla darba vieta. No tās ir izcila redzamība, darbs

−− 40 000 pašgājējsmalcinātāji, kas saražoti vairāk nekā

dājot ar maksimālu jaudu. Tāpēc tas savā veiktspējas klasē ir

problēmrisināšanu, lai jūs šajā ziņā saņemtu pašu labāko.

tajā ir klusāks, bet ergonomisko sēdekli var pielāgot katrs ope-

neapšaubāmi efektīvs.

Rezultāts: uzticamas un izturīgas mašīnas.

rators individuāli.

Maksimāla efektivitāte.

Lopbarība vislabākajā veidā.

Operatora palīgi, kas atslogos jūsu darbu.

Novākt 400 t/h un tomēr uzturēt zemu degvielas patēriņu? Tir-

Intelektiski vadāmās operatoru atbalstošās sistēmas ļauj vien-

AUTO FILL, AUTO PILOT, CEMOS AUTO PERFORMANCE un

gus salīdzinājumos tā piedziņas sistēma pārsteidz ar savu

mēr sasniegt augstu skābbarības kvalitāti. Starp citu ar

dinamiskā stūrēšana – tās ir tikai dažas no funkcijām, kas palī-

izcilo efektivitāti. Dzinēja jauda precīzi atbilst piedziņas sistē-

CLAAS JAGUAR jūs varat strādāt tā, lai degvielas patēriņa un

dzēs veiksmīgi novākt ražu ilgajās darba dienās.

mām.

ražas attiecība (l/t) būtu optimāla.

45 gadu laikā

1

−− 80 000 īpašnieku, ņemot vērā vienreizēju mašīnas tālākpārdošanu
−− 160 000 JAGUAR operatoru ar vismaz diviem operatoriem
uz vienu mašīnu
−− 18 000 000 JAGUAR zirgspēku (aplēse) visos tirgos līdz šim
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Pamatojoties uz iekšējiem CLAAS mērījumiem
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Jūsu efektivitāti paaugstina inovācijas.

Saturs

JAGUAR 990 ar 925 ZS jūs būsit
visiem priekšā.
2. lappuse

CEMOS AUTO PERFORMANCE uztur nemainīgu dzinēja griešanās ātrumu un atbilstoši novāktajam daudzumam regulē dzinēja
jaudu un braukšanas ātrumu.
48. lappuse

Jaunie standarti

2

Pasaules tirgus līderis
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Masas plūsma

10

Darba agregāti

10

Padeves kamera

12

Hedera piedziņa

14

Padeves mehānisms un sākotnēja

JAUNUMS

Tuvā infrasarkanā starojuma spektrometrs nosaka
sausnas un sastāvdaļu atsauces vērtību kukurūzā,
zālē un pilnaugos.
59. lappuse

on ⅔ x

off 2 ½ x

Lai riteņus pagrieztu līdz galam, dinamiskai
stūrēšanas sistēmai nepieciešams tikai ⅔ stūres
rata apgriezienu.
52. lappuse

6

Skābbarības piedevu aplikācija atrod
pareizos skābbarības piedevu iesmidzināšanas
iestatījumus atkarībā no skābbarības
piedevas un kultūras.
30. lappuse

JAUNUMS

Divas hedera piedziņas
Grābekļa un padeves šneka ātrumus
vada atsevišķi.
15. lappuse

CEBIS ar skārienekrānu ļauj
JAGUAR vadīt daudz ērtāk nekā
jebkad iepriekš.
42. lappuse

Lai pārbrauktu no viena lauka un
nākamo, pateicoties automātiskai
transporta aizsardzības sistēmai,
nav jāizkāpj no kabīnes.
10. lappuse

saspiešana

16

V-MAX nažu trumulis

18

Smalcināšanas agregāts

20

MULTI CROP CRACKER

22

SHREDLAGE®

24

Izkraušana

26

Skābbarības kvalitāte

28

CLAAS POWER SYSTEMS

32

Piedziņas koncepcija

34

Dzinēji

36

Ritošā daļa

38

JAGUAR TERRA TRAC

40

Kabīne un ērtības

42

Vadība

44

Komforta kabīne

46

Operatoru atbalstošās sistēmas

48

CEMOS AUTO PERFORMANCE

50

Stūrēšanas sistēmas

52

AUTO FILL

54

Ražas mērīšana

56

CLAAS NIR sensors

58

Apkope un serviss

60

Uzticamība

62

Apkopes koncepcija

64

Hidraulikās un elektriskās sistēmas

66

PREMIUM LINE

68

CLAAS Service & Parts

70

Tehnoloģija tuvplānā

72

Ieguvumi

74

Specifikācijas

75

7

8

9

Optimāla augu masas plūsma sākas ar hederu.

Darba agregāti

Izmanto visā pasaulē.
Prasība pēc arvien augstākām ražām nozīmē to, ka pieaug arī
prasības lopbarības kombainiem. Tīra augu masas paņemšana, izturīga tehnoloģija un universālums – tie visi ir svarīgi
faktori. Ar JAGUAR tiek novāktas ļoti daudzas kultūras, un to
izmanto visā pasaulē. Hederus var viegli uzstādīt un noņemt,
izmantojot ātrdarbīgos savienotājus, turklāt hederi izcili kopē
virsmas reljefu.

Unikāls.
Maksimālā dzinēja jauda un maksimālais darba platums, turklāt ar transporta platumu tikai 3 m, lai varētu
pārbraukt no lauka uz lauku.

Atrodiet savam
JAGUAR pareizo hederu.

PICK UP 300 / 380.

DIRECT DISC 600 / 500 un 600 P / 500 P.

ORBIS 900 / 750 / 600 / 600 SD / 450.

Adapters hederiem CORIO un CONSPEED.

−− Divi neatkarīgi vadāmi piedziņas mehānismi padeves šne-

−− Vāla piespiedējrullis, lai masas plūsma būtu ļoti vienmērīga

−− Kukurūzas hederi ar darba platumu no 4,5 m līdz 9,0 m

−− Ātra un ērta hedera pievienošana kombainam, piemēram,

−− MAX CUT pļaujmašīnas pamatne, ar kuru var ļoti akurāti

−− Nav jāizkāpj no kabīnes, pateicoties automātiskai transporta

kam un pacēlēja grābeklim, kas automātiski pielāgojas
smalcināšanas garumam un gaitas ātrumam
−− Izturīgs vāla piespiedējrullis ar lielu padeves šneku, lai
nodrošinātu lielu augu materiāla caurplūdi
−− AUTO CONTOUR, lai nodrošinātu automātisku augsnes reljefa kopēšanu
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nopļaut zāli
−− Lāpstveida veltnis – lai novācot īsu kultūru, veidotos optimāla masas plūsmu
−− Ļoti liels padeves šneks nodrošina lielu augu materiāla caur-

aizsardzībai ORBIS 900-600 modeļiem
−− ORBIS 900-450 ar 3 m transporta platumu
−− AUTO CONTOUR – lai automātiski kopētu virsmas reljefu uz
izmantotu automātisko stūrēšanas mehānismu

lai pievienotu kukurūzas vālīšu plūcēju
−− Integrēts padeves rullis, lai masas plūsma būtu vēl vienmērīgāka
−− Piedziņas pieslēgšana JAGUAR pašgājējsmalcinātājam,
izmantojot ātrdarbīgo savienotāju

plūdi
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Augsta veiktspēja un mazs patēriņš.

1. Hedera piedziņas varianti

3. V-MAX nažu trumulis

−− Standarta piedziņa ir tieša, caur ātrās atvienoša-

−− Nodrošina lielu caurplūdi

nas savienotāju. Izmantojot pastāvīgu vai mainīgu ātrumu un attiecīgi regulējot optimālu smalcināšanas kvalitāti, augu materiāls tiek no hedera

Padeves kamera

Taisna, ātra augu masas plūsma taupa
enerģiju.
JAGUAR optimizētā augu masas plūsma ievērojami palielina

−− Nažu piestiprināšanai izmanto tikai divas skrū-

dienā saražoto. Materiāls plūst taisnā līnijā cauri visai mašīnai,

ves, lai apkope būtu minimāla

nekur nepagriežoties. Tas tiek katrā solī paātrināts un ar V

−− Naži nav jāregulē

veidā izvietotajiem nažiem un paātrinātājlāpstiņu palīdzību cen-

vienmērīgi padots padevējruļļiem
−− Izvēles opcija: papildus otrā piedziņa ar neatkarīgu pacēlēja grābekļa ātruma regulēšanu.
Visefektīvākai lopbarības uzņemšanai un materiāla padevei atbilstoši mašīnas veiktspējai.

4. MULTI CROP CRACKER

trēts. Tas nodrošina ne tikai ļoti uzticamu darbību, bet arī mak-

−− Augstas kvalitātes kukurūzas skābbarības saga-

simālu ražīgumu ar minimālu degvielas patēriņu un iespaidīgu
tās patēriņu – litru stundā.

tavošanai
−− Sākot no sīki sasmalcinātas līdz pat SHRED-
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LAGE®, ar garumu, kas pārsniedz 25 mm
2. Padeves kamera
−− Hidrauliska sākotnēja saspiešana, lai nodrošinātu
izcilu sasmalcinātā materiāla kvalitāti
−− Nažu trumulim var viegli piekļūt, pateicoties

5. Regulējama masas paātrināšana
−− Paātrinātāja atstatumu ir iespējams iestatīt no
kabīnes

QUICK ACCESS

4
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2

1

SHREDLAGE®
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Piedziņas jauda pielāgojas hederam.

Hedera piedziņa

Hedera piedziņa.
Visas hedera piedziņas ir integrētas galvenajā piedziņas mehā-

1

4

nismā. Tādā veidā hedera piedziņa, padeves sistēmas piedziņa, trumuļa griešanās ātrums, paātrinātājs un placinātājs
spēj vienādi reaģēt uz dzinēja griešanās ātruma izmaiņām.
Jūsu priekšrocība ir tā, ka griezums vienmēr ir vienāda
garuma.
1. Mehāniskā piedziņa der visiem hederiem.
−− Parastai lietošanai, kad vienmērīgos ražas novākšanas apstākļos nav nepieciešama automātiska ātruma regulēšana
−− Piedzen ar pilnīgi mehānisku, konstanta ātruma nažu trumuļa vārpstu
−− Darbina ar siksnas sajūgu caur automātisko savienotāju
2. Dalītas jaudas hedera piedziņa.
−− Hederu darbina mehāniski, caur nažu trumuļa vārpstu,

2

izmantojot hidrostatisku balstu un maksimālu jaudas pārvadi ar nemainīgiem apgriezieniem.
−− Piemērots tiešai mehāniskai DIRECT DISC un kukurūzas
plūcēja piedziņai.
−− Noņemot labās puses piedziņas siksnu, hederiem PICK UP
un ORBIS tiek nodrošināta hidrauliska hedera piedziņa ar
mainīga ātruma regulēšanu.

4. JAUNUMS: divas neatkarīgas un maināmas hedera

−− Mainīga ātruma regulēšana, ko ir iespējams automatizēt,

piedziņas.

lai augu masas plūsma būtu vienmērīga un sasmalcinātais

−− Piemērots PICK UP ar divām piedziņām – padeves šnekam

materiāls būtu augstākās kvalitātes.

un pacēlēja grābeklim, kas strādā neatkarīgi viens no otra
−− Mainīga padeves šneka piedziņa, izmantojot ātrdarbīgo

3. Mainīga hedera piedziņa kukurūzas hederam ORBIS un

−− Izmanto visiem hederiem ar hedera piedziņu
Priekšrocība: efektīva masas plūsma atbilstoši mašīnas veiktspējai pat ekstremālos apstākļos

savienotāju

PICK UP

−− Hidrauliska piedziņa pacēlēja grābeklim

−− Pilnībā hidrostatiska piedziņa
−− Manuāla vai automātiska ātruma regulēšana atbilstīgi

3

iepriekš iestatītajam smalcināšanas garumam, maz patērējot jaudu

Automātiska pacēlēja grābekļa darbības regulēšana
PICK UP padves šneka un grābekļa ātrumus regulē neatkarīgi
viens no otra, atbilstoši dažādiem ražas novākšanas apstākļiem. Tiek automātiski vadīti, ņemot vērā smalcināšanas
garumu un braukšanas ātrumu. Jūsu priekšrocības:
−− vienmērīga augu materiāla plūsma pat tad, ja ir ļoti liels ražīgums.
−− Efektīva masas padeve lielā novākšanas ātrumā.
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Labai lopbarībai nepieciešams liels spiediens.

Padeves mehānisms un sākotnēja saspiešana

1

3

3

Intelektiska sākotnēja saspiešana

Pat ja ir samazinājies materiāla plūsmas biezums, vāla piespie-

Aizmugurējais vāla piepiedējrullis, kas darbojas, izmantojot

dējrullis vienmēr piespiež augu masas kārtu ar vienu un no

divus hidrauliskus, ar spiediena akumulatoriem aprīkotus cilin-

pašu spiedienu. Šādi tiek panākta nemainīgi laba smalcināša-

drus, augu masai pielieto noteiktu spiediena līmeni. Lai sākot-

nas kvalitāte pat tad, ja ar JAGUAR nākas pārvietoties lēnāk,

nējā saspiešana būtu automātiska un tā mainītos atkarībā no

izbraucot no kultūras vai strādājot nevienmērīgi izaugušā kul-

augu masas plūsmas kārtām, tiek izmantoti speciāli kontroles

tūrā.

rādītāji.
−− Pateicoties hidrauliski vadāmai sākotnējai piespiešanai,
2

Kontroles rādītāju pamatā ir šādi kritēriji:

novāktais materiāls tiek sagatavots tā, ka smalcināšanas

−− Augu masas tips, izmantojot hedera atpazīšanu

kvalitāte vienmēr būs augsta

−− Smalcināšanas garuma diapazons, izmantojot padeves sis-

2

tēmas darbības ātruma signālu
−− JAGUAR modelis, kura pamatā ir dzinēja jauda / caurplūde
Novāktā materiāla ideāla sagatavošana jau

−− Augu masu ļoti saudzējoša plūsma
−− Ātrdarbīgs mehānisms, kas atvieno nažu trumuli un sākotnējās piespiešanas sistēmas korpusu
−− Ērta apkope, pateicoties hidrauliski darbināmiem vāla pie-

no paša sākuma.

piedējruļļiem

−− COMFORT CUT automātiski pielāgojas dzinēja griešanās ātrumam un nažu trumuļa
griešanās ātrumam
−− Smalcināšanas garuma regulēšana atkarībā
no sausnas (izvēles opcija)
−− Intelektiska hidrauliskā sākotnējā piespiešana

1

Demferis, kas uztur vienmērīgu piespiešanas spēka sadali uz abiem ruļļiem

2

Hidrauliska piespiešana, lai augu masu saspiestu ar noteiktu spēku jau no
paša sākuma

3

Spriegošanas atsperes, lai materiālu ievilktu un saspiestu

Ļoti jutīgi detektori.
−− Metāla detektors, kuru var regulēt atbilstoši situācijai, aizsargā JAGUAR no magnētiskiem svešķermeņiem. Precīza
norāde CEBIS monitorā – kur tieši svešķermenis atrodas –
atvieglo tā atrašanu.
−− Papildu aizsardzību nodrošina STOP ROCK detektors. Arī

Nemainīgi augstas kvalitātes sasmalcināts
materiāls.

šajā gadījumā operators var iestatīt detektora jutīgumu
Ar CEBIS jūs varat ērti iestatīt vajadzīgo smalcināšanas
garumu. Uzstādot NIR sensoru (tuvā infrasarkanā starojuma

atbilstoši konkrētai situācijai.
−− Ja svešķermenis tie atklāts ar iedarbinātu DIRECT STOP,

spektrometrs), jūs varat noregulēt smalcināšanas garumu

tad braukšana uz priekšu tiek tūlītēji apturēta. Tas šajā situ-

Pastāvīgi maināmā smalcināšanas garuma regulēšanas sis-

atbilstoši izmērītajam sausnas saturam. Piemēram, ja sausnas

ācijā samazina augu masas uzkrāšanos.

tēma COMFORT CUT, ko ir iespējams automatizēt, visu laiku

saturs ir 40%, garumu iestatīta uz 4 mm, bet ja tas ir 30%, tad

uztur nemainīgu smalcināšanas garumu. COMFORT CUT pie-

garumu iestata uz 8 mm. Līdz ar to JAGUAR automātiski

dziņa automātiski pielāgojas jebkurām dzinēja vai nažu trumuļa

sagatavo perfektu skābbarību, ko pēc tam sablīvē skābbarī-

griešanās ātruma izmaiņām.

bas bedrē.
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Lopbarības smalcināšana ar milimetra precizitāti.

V-MAX nažu trumulis

V-MAX 28

Pusnažu komplekts, asimetrisks, izmantošanai bez placinātāja.

Pusnažu komplekts, simetrisks, izmantošanai ar placinātāju.

Plaši pielāgojams.

−− Ļoti vienmērīga, jaudu ekonomējošu darbība: smalcinātāj-

V-MAX nažu trumuļi ļauj paplašināt smalcināšanas diapazonu.

nažu izliektā forma nodrošina optimālu ražas plūsmu

Materiāla smalcināšana garumā līdz 30 mm ir iespējama arī ar

−− Liela izturība: smalcināšanas spēkus pa tiešo uzņem zvaig-

placinātāju. Izmantojot V-MAX 36 / 28 / 24, jūs vienkārši nore-

žņveida cilindrs

gulējiet nažu turētāju pozīciju un uz pusi samaziniet nažu

−− Viegli uzstādāms: tikai divas skrūves vienam nazim, un nav

skaitu. Izmantojot simetrisko materiāla padevi, tiek nodroši-

jāregulē vai jāpielāgo

nāta ļoti augsta darbības uzticamība un ar placinātāju panākta

−− Simetriska augu masas izmešana: izmantojot pusi no visiem

ļoti vienmērīga apstrāde.

nažiem un mainot nažu turētājus; ļauj izmantot arī placinātāju līdz smalcināšanas garumiem, kas nepārsniedz 30 mm

V-MAX 42 nažu trumulis.
V-MAX nažu trumuļi ir perfekti pielāgojami jūsu prasībām, un

Tas, izmantojot pilnu dzinēja jaudu, precīzi sasmalcina īsos –

tiem ir piecas versijas. V-MAX 42 nažu cilindrs, kas tagad

no 3,5 līdz 12,5 mm – garumos. Lielākus garumus var panākt,

nodrošina līdz pat 25 200 griezumiem minūtēm, nodrošina

lietojot vienu trešdaļu no nažu skaita. V-MAX 42 piejams kā

īpaši lielu masas caurplūdi.

izvēles opcija JAGUAR 990, 980 un 970.

Smalcināšanas garumi, ko nodrošina nažu trumuļi V-MAX
mm

apgr./

Augsta veiktspēja. Visi garumi.
−− V-MAX 42 nažu trumulis, kas nodrošina ļoti lielu
caurplūdi un īsi sasmalcina
−− Lai panāktu lielākus smalcināšanas garumus, jālieto
trešdaļa no nažiem un jāizmanto placinātājs

V-MAX

min

1/1

1/2

1/3

V-20

12000

20 (2x10)

–

–

6000

–

10 (2x5)

–

V-24

14400

24 (2x12)

–

–

7200

–

12 (2x6)

–

V-28

16800

28 (2x14)

–

–

8400

–

14 (2x7)

–

V-36

21600

36 (2x18)

–

–

10800

–

18 (2x9)

–

7200

–

–

12 (2x6)

25200

42 (2x21)

–

–

8400

–

–

14 (2x7)

V-42

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

5 - 26,5
10 - 53
4 - 22
8 - 44
4 - 18,5
8 - 37
3,5 - 14,5
7 - 29
10,5 - 43,5
3,5 - 12,5
8 - 37

–		Nav pieejams
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Asums nozīmē precīzāku smalcināšanu.

Hidrauliski bloķējams pretgriezējs.

Nažu asināšana atbilstoši masas caurplūdei.

Pretgriezējs ir droši pieskrūvēts montāžas blokam ar četrām

Lai ieprogrammētu nažu asināšanu, kas jāveic ik pēc noteikta

skrūvēm, un tas mazāk nekā 60 sekundēs kopā ar bloku tiek

laika perioda vai atkarībā no caurplūdes, jūs varat izmantot

precīzi pagriezts uz naža trumuļa pusi, kas griežas uz priekšu.

CEBIS. Kad būs pienācis laiks asināt, CEBIS jums par to atgā-

Hidrauliskā sistēma atlaiž sānu pretgriezēja skavu un, kad

dinās. Naža materiāla nodilšana parasti sākas iekšējās nodi-

regulēšana ir pabeigta, to atkal aiztaisa. Tādā veidā tiek uztu-

luma zonas priekšpusē. Cietā aglomorētā zona dilst ilgāk,

rēts precīzai sagriešanai nepieciešamais iestatījums.

nodrošina izcilu veiktspēju un tai ir pašasināšanas efekts.

Smalcināšanas agregāts

Trumuļa pamatnes attālumu var
regulēt atsevišķi

Automātiska trumuļa pamatnes regulēšana.
Trumuļa pamatnes priekšpuse atbalstās uz montāžas bloka,
bet aizmugurē tā ir nostiprināta ar šarnīrveida balstiem. Kad
pretgriezējs ir noregulēts, trumuļa pamatne automātiski novietojas attiecībā pret nažu trumuli. Šis izkārojums nodrošina
Asi naži, lai smalcināšana būtu precīza.

−− Vienkāršs palīgrīks, lai nomainītu galodu

−− Nažu asināšana ir atkarīga no laika vai augu masas

−− Hidrauliskā pretgriezēja fiksācija uzticami saglabā

caurlplūdes
−− Precīza, vienmērīga asināšana, pateicoties precīzai galodas virzībai
−− Optimāla aizsardzība pret netīrumiem un troksni

vienmērīgu augu masas padevi visā nažu kalpošanas laikā.

pareizo attālumu līdz nažu trumulim

Vienkārša trumuļa pamatnes attāluma regulēšana.

−− Trumuļa pamatne pielāgojas automātiski, nodrošinot

Atkarībā no ražas novākšanas apstākļiem trumuļa pamatnes

vienmērīgu masas padevi jebkādos ražas novākšanas

attālumu ir iespējams regulēt atsevišķi.

apstākļos

Palīgs galodas regulēšanai

20
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Augstāko kvalitāti nodrošina placinātājs.
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MULTI CROP CRACKER
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JAUNUMS: MCC MAX četras reizes jaudīgāks.

MCC CLASSIC.

MCC MAX.

MCC SHREDLAGE®.

1

Ilgs kalpošanas laiks, jo, pateicoties BusaCLAD pārklāju-

Parastajam MCC CLASSIC ir praksē pārbaudītais zāģa profils,

MCC MAX ruļļiem ir 30 gredzenveida segmenti, un tiem ir

Tehnoloģija, kas izstrādāta ASV, ļauj sasmalcināt materiālu ļoti
garos smalcināšanas garumos, sākot no 26 līdz 30 mm.

mam, tiek nodrošināta augsta nodilumizturība

un tas darbojas ar standarta ātruma starpību 30%. Šo sistēmu

zāģzobu profils. Gredzenveida segmentu izvietojums un spe-

2

Maksimāla graudu placināšana

var veiksmīgi izmantot, novācot īsu kukurūzu biogāzes staci-

ciālā ģeometrija nodrošina, ka materiāls tiek apstrādāts ne

3

Tiek panākta maksimāli iespējamā caurlplūde (sasniegta ar

jām vai sagatavojot skābbarību piena liellopiem un gaļas liel-

tikai drupinot un beržot, bet arī griežot un cērtot. Tas intensī-

Ruļļiem ir zāģveida profils, pretēji rotējoša spirālveida rieva, un

JAGUAR 990 ar dzinēja jaudu līdz 925 ZS)

lopu nobarošanai beigu posmā. Vēlamo graudu placināšanu

vāk saplacina kukurūzas graudus, kā arī ļauj apstrādāt

to ātruma starpība ir 50%. Tādā veidā MCC SHREDLAGE®

Maksimāla elastība, lai atbilstu dažādām prasībām

panāk, palielinot ātruma starpību.

sašķiedrotus stiebru fragmentus.

ļauj kārtīgi sasmalcināt kukurūzas graudus, pilnībā saberzt

4

vālīšu fragmentus un efektīvi saplucināt lapas. Papildus šīm
3160 ha kukurūzas, kas novākta trīs sezonu laikā

Salīdzinot ar parastajiem placinātājiem, MCC MAX ir daudz

apstrādes darbībām spirālveida rieva, radot uz kātu materiālu

Darbuzņēmējs Meijers (Mepene-Apeldorna) izmantos

plašāks pielietojums attiecībā par smalcināšanas garumiem un

sānisko efektu, noberž no tiem mizu. Tajā pašā laikā mīkstā

MCC MAX arī ceturtajai kukurūzas novākšanas sezonai.

sausnas īpatsvaru. Tajā pašā laikā apstrāde ir ļoti kvalitatīva.

serde tiek sadalīta gareniski. SHREDLAGE® skābbarību ir

Lopbarības apstrādi ir iespējams veikt atbilstoši visdažādāka-

iespējams ļoti labi sablietēt, jo materiāls uzglabāšanas laikā

jām lauksaimnieku prasībām un nav jāmaina mašīnas aprīko-

sajaucas un atlēkšanas efekts ir minimāls.

jums.

MULTI CROP CRACKER darbības režīmi

CLASSIC

MAX

SHREDLAGE®

Regulējama placinātājruļļu atstarpe

□

□

□

Zobu skaits vienam rullim materiāla uzņemšanai un grauda izmērs

125 / 125 izmēram

120 / 130 izmēram

110 / 145 izmēram

250 mm Ø

245 / 265 mm Ø

250 mm Ø 95 / 120

100 / 100 izmēram

izmēram 196 mm Ø

196 mm Ø
Ruļļu ātruma starpība berzes efektam

30%

30%

50%

Gredzena segmenti, kas iesaistās, lai rastos smalcināšanas efekts

–

□

–

Ieslīpie gredzena segmentu zobi rada bīdes efektu

–

□

–

Pretējā virzienā rotējoša spirāles rieva, kas nodrošina pīlinga efektu

–

–

□

□		Pieejams						–		Nav pieejams
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SHREDLAGE® augstvētīgam pienam un gaļai.

SHREDLAGE®

Pareizais atstatums samazina izmaksas.

MULTI CROP CRACKER sagatvo pašu labāko lopbarību.

Tas, cik intensīvi augu materiāls tiek apstrādāts, ir atkarīgs no

−− Ļoti liela caurplūde ar optimālu smalcināmās masas

atstarpes lieluma starp ruļļiem. Šeit ir jāievēro princips: tikai tik
intensīvi, cik nepieciešams. Jo mazāka ir atstarpe, jo intensī-

apstrādi
−− Izturīga konstrukcija, pateicoties lielajiem gultņiem un cieši

vāk notiek augu masas apstrāde un lielāka jauda tiek prasīta
no JAGUAR. Tas savukārt nozīmē, ka lopbarības novākšanas

noslēgtajam korpusam
−− Siksna, lai nodrošinātu maksimālu jaudas pārvadi, tiek visu

izmaksas būs liekākas.

laiku hidrauliski spriegota, un tai nav jāveic apkope
−− Ruļļiem var ērti piekļūt, lai tos apkoptu vai nomainītu
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SHREDLAGE® arī liellopu nobarošanas beigu posmā.

9 30 mm
28 2

cina ganāmpulka veselību.

RE

nas laikā govs spureklī.

27

ejamībai. Turklāt spureklim labvēlīgā skābbarības struktūra vei-

SH

bas fizisko ietekmi, vienlaikus palielinoties arī cietes satura pie-

skābbarības gatavošanas laikā, bet pats galvenais – gremoša-

26

riāla virsmu. Tas ievērojami uzlabo baktēriju fermentēšanos

25

pierādīja, ka SHREDLAGE® krasi palielina kukurūzas skābbarī-

MC

GE
DLA
RE
SH

Pētījumi, kas tika veikti Viskonsinas Universitātē Medisonā,

Intensīvā augu masas apstrāde palielina sasmalcinātā mate-

25

CC
M

SHREDLAGE® kvalitāte sākas ar lopbarības novākšanu.
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MCC MAX

Tas, kāda ir ietekme uz gaļas liellopiem nobarošanas beigu

150%

posmā, tos barojot ar SHREDLAGE , gandrīz nav pētīta.
®

MCC CLASSIC

Tāpēc Osnabrikas Lietišķo zinātņu universitāte pirmo reizi

Aufbereitungsintensität
Processing intensity MCC SHREDLAGE ®

100%

veica nobarošanas izmēģinājumu ar 72 Fleckvieh gaļas liello-

150%

piem.
Nobarošana ar SHREDLAGE® pozitīvi ietekmē liemeņa ražu.
Augstāka liemeņa uzbūves klase nozīmē augstākās raudzes
preci un ievērojami zemāku tauku klasi.
MULTI CROP CRACKER

Labāka mājlopu veselība – tā ir tikai viena no daudzajām
priekšrocībām, ko nodrošina SHREDLAGE®. Tā kā cietes pieejamība ir optimizēta, jūs varat samazināt barības koncentrāta
daudzumu. Ir pat iespējams ierobežot vai pat vispār nedot

V-42

V-36

V-28

V-24

V-20

šķiedrvielu piedevas, piemēram, salmus.

3,5-12,5 mm / ** 8-37 mm 3,5-14,5 mm / * 7-29 mm
JAGUAR 900

24

4-18,5 mm / * 8-37 mm

4-22 mm / * 8-44 mm

5-26,5 mm

* Halbe oder ** drittel Messeranzahl bis 30 mm nur bei symmetrischer Gutabgabe (Messerträger versetzen) für den Einsatz mit Corncracker.
Half or third set of knives up to 30 mm only with symmetrical crop delivery (offset knife carrier) for use with corncracker.
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Ātra un uzticama materiāla satveršana.

Izkraušana

Enerģiju ekonomējoša paātrināšana.
Paātrinātājs JAGUAR mašīnā ir novietots ideāli piemērotā
vietā. Materiāla plūsmai nedrīkst traucēt neērti leņķi, un to centrē ar V veida paātrinātājlāpstiņām. Tas samazina enerģijas
patēriņu un nodilumu uz sānu sienām.
Izkraušanas jaudu ir iespējams viegli palielināt.
Lai apstrādātu smagas kultūras, jūs varat līdz pat 10 mm hidrauliski palielināt atstarpi starp paātrinātāju un aizmugurējo
sienu. Tā rezultātā vēl vairāk samazinās nepieciešamais enerģijas daudzums. Ja jūs, piemēram, strādājat ļoti sausā zālē vai
sākat smalcināšanu jaunā laukā un jums nepieciešama liela
izkraušanas jauda, atstarpi ir iespējams būtiski samazināt. Šo
regulēšanu jūs varat ērti veikt ar CEBIS, arī atrodoties ceļā, un
to automātiski pielietot, uzsākot smalcināšanu.
Lai veiktu apkopi (piemēram, lai nomainītu nodilušu detaļu),
augu masas paātrinātāju ir iespējams ātri un viegli noņemt. To
var izdarīt divi pieredzējuši mehāniķi, un tas prasīs apmēram
stundu.

Uzticama materiāla padošana darba platumā līdz 9 m.

Trīs pagarinājuma moduļi, kuru izmērs ir M, L un X, ļauj strādāt

Augsta izturība un zema pašmasa – tās ir galvenās izkrauša-

darba platumā līdz 9 m. Visa izkraušanas torņa aizmugure ir

nas torņa īpašības. Ļoti koncentrēto masas plūsmu ir iespē-

saskrūvēta tā, lai mugurpuses loksnes vienlaikus kalpo kā

jams virzīt vēl uzticamāk un ar vēl maziem zudumiem. Pateico-

nodilumloksnes.

ties modulārai uzbūvei, sistēmai ir iespējams regulēt darba
platumu.

Elastīga izkraušana.
−− Jūs ietaupāt jaudu, kāda nepieciešama, lai paātrinātu
−− Ja nepieciešams, jūs varat palielināt izkraušanas
veiktspēju tieši no kabīnes
−− Izkraušanas tornim ir modulāra uzbūve
−− Ir iespējami darba platumi līdz 9,0 m

Vienkārša paātrinātāja noņemšana un uzstādīšana

26

27

Visas piedevas tiek precīzi dozētas.

Skābbarības kvalitāte

Koncentrāts no termiskas tvertnes.

3

Dubultas sienas ACTISILER 37 tvertne aizsargā skābbarības

10

piedevu koncentrātu no augstām temperatūrām. Piemēram, ja
tvertne ir piepildīta ar koncentrātu pie 19°C, tad desmit darba
stundu laikā, ja ārējā temperatūra ir 40°C, koncentrātam tā
pacelsies līdz 23°C. Sūknis nodrošina precīzu dozēšanu no
0,2-20 l/h vai, pamatojoties uz caurplūdi – no 10 līdz 50 ml/t.
5

1
8

4

7

6

Operators atbilstoši ieprogrammē CEBIS.
1

CEBIS precizē atbilstošos iestatījumus

2

QUANTIMETER mēra caurplūdi

3

Izmēra sausnu un veido pamatu 4., 5. un 6.

4

Smalcināšanas garumu iestata automātiski

5

Ļoti koncentrēta piedeva no ACTISILER 37 tiek dozēta
automātiski

2

6

Skābbarības piedeva no ūdens tvertnes tiek dozēta

40 104

automātiski

35

95

30

86

25

77

20

68

tvertnei roku mazgāšanai

15

59

Iespēja nomazgāt rokas

10

50

10 TELEMATICS pārsūta datus

5

41

9

7

Placinātāja atstarpi var iestatīt elektriski

8

Pacelšanas funkcija ACTISILER 37 tvertnei un ūdens

9

Lopbarība vislabākajā veidā.

cīzi dozētām piedevām (0,5 l/t līdz 2,0 l/t uz 200 t/h) no

Dozēšana ar CEBIS.

375 litru tvertnes vai ar ļoti koncentrētām piedevām no jaunā

CEBIS sniedz operatoram skaidru pārskatu par automātisko

Augstas kvalitātes skābbarība palielina izslaukumu un ilgter-

ACTISILER 37. Smalcināšanas garumam un piedevu iestatīša-

mijiedarbību starp smalcināšanas garumu un skābbarības pie-

miņā stiprina dzīvnieku veselību. JAGUAR intelektiskās sistē-

nai izmanto sausnas satura vērtību, ko noteicis tuvā infrasar-

devas dozēšanu, ko piemēro, pamatojoties uz izmērītās saus-

mas ir pamats tam, ka lopbarības kvalitāte sanāk izcila: ar pre-

kanā starojuma spektrometrs (NIR sensors).

nas saturu.

28

1

Smalcināšanas garuma indikācija

2

Devu piemēro, ņemot vērā pašreizējo sausnas saturu

3

Ieprogrammētā deva no 375 l tvertnes

4

Ieprogrammētā deva ACTISILER 37

0
°C

32
°F 0

23 °C / 73,4 °F
19 °C / 66 °F

5

10

15

20

h
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Optimizējiet skābbarības kvalitāti.

Skābbarības kvalitāte

Precīza dozēšana, izmantojot CLAAS skābbarības piedevas aplikāciju.

CLAAS Connect –
iegūstiet skābbarības
piedevu aplikāciju
tagad.

Izmantojot skābbarības piedevu īpašības un lopbarības tipu,
aplikācija palīdz atrast pareizos iestatījumus, lai nodrošinātu
nepieciešamo dienas devu, ņemot vērā izvēlētās tvertnes ietilpību. Kad ir ievadīti ražotāja ieteiktie skābbarības piedevas
norādījumi un JAGUAR galvenie dati, aplikācija aprēķina precīzu devu kultūrai un novākšanas procesam. Skābbarības piedevu aplikācija pieejama operētājsistēmām Android un Apple
caur CLAAS Connect
Galvenie dati precīzai devai.
−− Cik liela ir paredzamā raža (t/ha)?
Aplikācija: palīdz noteikt pareizo skābbarības piedevas devu

−− Kāds ir novācamās platības lielums (ha)?
−− Kāds ir ieteicamais skābbarības piedevas daudzums (gr/t)?
−− Cik daudz skābbarības piedevu ir iepakojumā (gr)?
Atbilstoši konkrētajai situācijai.
Kolīdz aplikācija ir parādījusi, cik daudz skābbarības piedevu ir
nepieciešams, jūs varat iestatīt devu. Šim nolūkam nepieciešama papildu informācija:
−− Kura skābbarības piedevu sistēma jāizmanto (ACTISILER
vai skābbarības ūdens tvertne)?
−− Cik pilna ir konkrētā tvertne?

Skābbarības piedevu tvertnes uzpilde

−− Kāds ir darba platums (m)?

Ūdens, lai novērstu aglutināciju

JAUNUMS: skābbarības piedevas iesmidzināšana ar

−− Kāds ir paredzamais darba ātrums (km/h)?

Kad jūs novācat augus, kuriem ir augsts cukura līmenis,

ātrumu līdz 800 l/h.

−− Vai smalcinot vēlaties dozēt pēc l/t vai l/h?

ieprogrammētā ūdens iesmidzināšana konkrētos augu mate-

Ja skābbarības piedeva jāpievieno ļoti daudz, tad, lai deva

riāla plūsmas ceļa punktos – tie var būt padeves sistēma, virzī-

tiktu padota divreiz ātrāk – no 400 l/h uz 800 l/h – ir iespējams

Tad atliek tikai ievadīt aprēķināto devu CEBIS terminālī un

tājplāksne, paātrinātājs un tornis – samazina augu materiāla

izmantot otru skābbarības piedevas sūknis. Šīs funkcijas

doties ceļā! Labojumus var ievadīt jebkurā brīdī smalcināšanas

aglutināciju.

vadība un displejs, protams, ir integrēti CEBIS.

laikā. Piemēram, ja novācat ražu ātrāk nekā sākotnēji plānots.
Katru reizi, kad augu materiāla plūsma apstājas, piemēram, lai
laukmalā apgrieztos, vai kad tiek mainītas lopbarības piekabes, ūdeni ir iespējams iesmidzināt automātiski. Ūdens no 375
litru tvertnes atmiekšķē augu materiālu, kas ir plūsmas ceļā.
Kad tas sāk atkal plūst, nākošais novāktais materiāls attīra šo
plūsmas ceļu. Pēc tam var iesmidzināt skābbarības piedevu
no ACTISILER 37 tvertnes.

(Aplikācijas rekomendētā ievadīšana CEBIS termnālī)
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Jauda, kādu jums vajag, un degvielas patēriņš,
kas jums patiks.

CLAAS POWER SYSTEMS

Kas ir mūsu dzinējspēks: pašu labāko komponentu mijiedarbība.
Jūsu CLAAS mašīna nav tikai tās atsevišķo detaļu

Nosaukumā CLAAS POWER SYSTEMS (CPS) mēs esam

kopums. Maksimāla veiktspēja tiek sasniegta tikai tad, ja

apvienojuši augstākās kvalitātes komponentus, lai izvei-

visas detaļas ir ideāli saskaņotas un tās visas kopā strādā

dotu intelektisku piedziņas sistēmu, kas tagad ir noteikusi

optimāli.

jaunus standartus. Pilna dzinēja jauda tikai tad, kad tā
nepieciešama. Piedziņas, kas piemērotas veidam, kam
mašīnas tiek izmantotas. Degvielu taupošas tehnoloģijas,
kas ātri atmaksājas.
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Tā piedziņa ir nepārspējama.

Tiešais salīdzinājums parāda ievērojamu degvielas ietaupījumu.

Piedziņas koncepcija

−− COMFORT CUT vāla piespiedējruļļa piedziņa ir integrēta
galvenajā piedziņā

JAGUAR 950 salīdzinājumā ar konkurentiem; pie 8 mm smalcināšanas garuma

−− Viss padeves mehānisms – izturīgās piedziņām, lielie gultņi
un zobrati – ir paredzēts, lai tas būtu maksimāli uzticams,

cepcija, kāda šobrīd tirgū pieejama. Smalcināšanas mehā-

ļoti izturīgs un ilgi kalpotu

neprasošu, lineāru jaudas padeves sistēmu (Powerband).

−− Hedrus pievieno JAGUAR ar ātrdarbīgu savienotāju, un tos

Degvielas patēriņš l/t

nismu aktivizē tieši, no dzinēja kļoķvārpstas, caur garu, apkopi

var darbināt standarta, dalītās jaudas vai mainīgā režīmā.
Otru neatkarīgo hedera piedziņu var izmantot PICK UP grā-

Salīdzinošajos testos, ko TÜV Nord veica 2018. gadā, 585

beklim.

zirgspēku JAGUAR 950 ar caurplūdi 164 5 t/h degvielas eko-

−− Augu masas paātrinātāju ir iespējams darbināt ar lielu caur-

nomijas ziņā atstāja aiz sevis daudzus konkurentus. Tas patē-

plūdi, vai arī – lai taupītu jaudu – ar platākiem atstarpes ies-

rēja tikai 0,53 l/t.

tatījumiem

Palielināts degvielas patēriņš

0,70
0,70
0,60
0,60
0,50
0,50

100%
100%

++
13%
13%

++
20%
20%

++
24%
24%

++
26%
26%

0,40
0,40

180
180
160
160

100%
100%

140
140

0,30
0,30
0,20
0,20

Caurplūde

200
200

Caurplūde (t/h)

JAGUAR piedziņas sistēma ir gluži vienkārši visefektīvākā kon-

++
0,6%
0,6%

- 2,3%
2,3%

- 3,9%
3,9%

- 7,7%
7,7%

120
120
585
585
PSPS 653
653
PSPS 626
626
PSPS 625
625
PSPS 626
626
PSPS

100
100

585
585
PSPS 653
653
PSPS 626
626
PSPS 625
625
PSPS 626
626
PSPS
Avots: TÜV NORD Mobilität rezultāti

Lielāka caurplūde. Mazāk degvielas.
1

−− JAGUAR galvenā piedziņa ir: tieša, jaudīga, izturīga
un tai nepieciešama pavisam neliela apkope
−− Piedziņas sistēmai ir: visaugstākā efektivitāte tirgus
salīdzinājumos

3

4

2

Piecas īpašības, kas nodrošina augstāko efektivitāti.
1

Šķērsām iebūvēts dzinējs

2

Tieša jaudas piedziņa no dzinēja uz
−− Smalcināšanas agregāts
−− Paātrinātāju
−− COMFORT CUT
−− Hedera piedziņa

3

Tieša Powerband piedziņa no paātrinātāja uz graudu
placinātāju

4

Izslēdzot galveno piedziņu, QUICK STOP ātri aptur
augu materiāla plūsmu

5

5

Četras iespējamās hedera piedziņas: pastāvīgā, mainīgā, dalītas jaudas vai divas neatkarīgi mainīgas
piedziņas
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Lai strādātu ar jaudu līdz pat 925 ZS.

Dzinēji

Jauda un intelektiskums no
MAN un Mercedes-Benz.
Visi dzinēji atbilst Stage V emisijas standarta prasībām.

Liela
dzinēja
jauda - JAGUAR 970.
JAGUAR
970
Nm
5000

JAGUAR 960-930 modeļu izplūdes gāzu emisijas attīra ar

4500

izplūdes gāzu recirkulāciju, kā arī ar selektīvo katalītisko redu-

4000

cēšanu (SCR) kombinācijā ar kvēpu filtru. JAGUAR 990-980

3500

modeļi izmanto paši savu SCR sistēmu, JAGUAR 970 ir aprī-

3000

kots ar izplūdes gāzu recirkulāciju un SCR sistēmu. Līdz ar
Stage V posma ieviešanu trim JAGUAR modeļiem ir tikusi

PS
1000
900
790

800

3400

700
600

2500

500

palielināta jauda: JAGUAR 970 dzinēja jauda tika palielināta

2000

par 15 ZS, sasniedzot 790 ZS. JAGUAR 960 saņēma papildu

1500

300

27 zirgspēkus, un tagad tas attīsta 653 ZS. JAGUAR 940

1000

200

500

100

jaudu palielināja par 14 ZS, tātad līdz 530 ZS, savukārt
JAGUAR 990 ar jaudu 925 ZS ir visjaudīgākais jaunās paaudzes modelis.

0

400

1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

U/min

Nm

JAGUAR 970 ir aprīkots ar jaunu MAN sešu cilindru rindas dzi-

PS

Dzinēja

nēju ar 790 ZS un darba tilpumu 16,15 l. Darba tilpums – gandrīz 3 l vienam cilindram – sola stabilu jaudas līkni un noturīgu

0

V posms

tilpums

griezes momentu. Tas nozīmē, ka jūs varat braukt pa visblī-

JAGUAR dzinēji

Tips

kW

ZS

litri

vāko kukurūzu un patērēt tikai līdz 0,41 l degvielas uz tonnu1,

990 ar MAN V12

D2862

680

925

24,24

un tā ir iespaidīgi zema vērtība šajā veiktspējas klasē.

980 ar MAN V12

D2862

625

850

24,24

970 ar MAN R6

D4276

580

790

16,15

960 ar MB S6

OM 473

480

653

15,60

950 ar MB S6

OM 473

430

585

15,60

940 ar MB S6

OM 471

390

530

12,80

930 ar MB S6

OM 471

340

462

12,80

−− Common rail augstspiediena iesmidzināšanas tehnoloģija
(līdz 2500 bar)
−− Griezes moments tiek nodrošināts plašā dzinēja apgriezienu
diapazonā
−− Maza pašmasa un augsts jaudas blīvums
−− Ļoti zems degvielas patēriņš

Liela tilpuma degvielas tvertne.

−− V posma emisijas standarts
−− Mainīga ventilatora piedziņa DYNAMIC COOLING
Tīra dzesēšana.
JAGUAR mašīnās horizontālie paneļu radiatori nodrošina efektīvu dzesēšanu jebkādos ražas novākšanas apstākļos. Lielais
radiatora ekrāna virsmas laukums ļauj uzturēt mazu gaisa
plūsmas ātrumu, tādējādi samazinot netīrumu uzkrāšanos.
Rotējošs izvelkams tīrītājs uztur tīru radiatora ekrānu.

Papildu deg-

MAN V12 D2662

MAN S6 D4276

Mercedes-Benz OM 473

Mercedes-Benz OM 471
1

36

Pamatojoties uz iekšējiem CLAAS mērījumiem

Degvielas

vielas

Degviela,

Karbamīda

JAGUAR

tvertne

tvertne

kopā

tvertne

990-930

1050 l

450 l

1500 l

130 l
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Pielieto spēku tur, kur tas vajadzīgs – uz augsnes.

Priekšējais tilts ar divkāršu hidrostatisku motoru.

Diferenciāļa bloķētājs ar trim iestatījumiem.

JAGUAR uz priekšējā tilta standartā ir uzstādīts divkāršs hid-

Lai uzlabotu saķeri, jūs varat piedziņas tiltus vienkārši izslēgt ar

rostatisks motors. Tam ir liels apgriezienu diapazons un tas ir

daudzdisku sajūgu. Jūs varat izmantot kādu no trim iestatīju-

jaudīgs uz ceļa, uz lauka un nogāzēs. Divu ātrumu pārnesum-

miem:

Ritošā daļa

kārba tam piešķir ne tikai lielu vilkmes spēku, bet ļauj arī attīstīt
ātrumu līdz 40 km/h.

1

Automātiskā ieslēgšanās sistēma atpazīst piedziņas tilta
riteņa buksēšanu un automātiski bloķē priekšējo tiltu. Šis
iestatījums ir ieteicams, novācot ražu ar AUTO PILOT

Riteņu mašīna pirmajā ātrumā var attīstīt ātrumu līdz 22 km/h.
Tāpēc, strādājot uz lauka, tā ir labāk pielāgojama, nodrošina

2

Automātiskā atslēgšanās sistēma parasti notur daudzdisku

lielāku komfortu un ērtības. Automātiskā apgriezienu samazi-

sajūgu aiztaisītu. Tas no jauna attaisās, ja ātrums pār-

nāšanas sistēma ieekonomē degvielu un samazina dzinēja

sniedz 15 km/h, kā arī stūrējot vai bremzējot

troksni, kad tiek izmantoti

3

Manuāla ieslēgšana der īslaicīgai lietošanai, ja virsmas relRiepu spiediena regulēšanas sistēma, lai nodrošina

POWER TRAC – lai nodrošinātu lielāku vilkšanas spēku.

vēl mazāki – līdz 1200 apgr./min, mašīnai apstājoties vai

labāku augsnes aizsardzību.

Ja JAGUAR darbina klasiskajā divu riteņu piedziņas režīmā un

nomainot piekabi. Braucot pa ceļu, dzinēja apgriezieni samazi-

Strādājot uz mitras augsnes vai arī tad, ja ir slikta saķere, jūs

ieslēdz POWER TRAC pilnpiedziņu, tiek nodrošināta līdz pat

nās līdz 1290 apgr./min.

varat attiecīgi regulēt riepu spiedienu (izvēles opcija). Turklāt

40% lielāka vilces jauda. Novācot ražu ar PICK UP, stūrējošā

pielāgošanās braukšanai pa ceļu un darbam uz lauka ir auto-

dzenošā tilta vilce automātiski samazinās.

ātrumi, kas ir līdz 1400 apgr./min (apgriežoties laukmalā) vai

jefs ir ļoti sarežģīts un pa to ir grūti pārvietoties

mātiska. Pazemināts gaisa spiediens riepās nozīmē, ka
mašīna ļoti saudzē augsni un tai pašā laikā nodrošina maksi-

Lielas riepas lielākam klīrensam.

mālu saķeri un samazina degvielas patēriņu līdz pat 5%1.

JAGUAR ar standarta riepām nodrošina klīrensu līdz 450 mm.
Ja vēlaties vēl lielāku klīrensu, jūs varat kā izvēles opciju izvēlē-

Automātiska stāvbremze lielākai drošībai.

ties lielās riepas: to maksimālais izmērs priekšā ir 900/60 R 38

Ja daudzfunkciju vadības svira ir neitrālā pozīcijā, stāvbremze,

un diametrs ir 2,05 m, bet aizmugurē maksimālais izmērs ir

mašīnai apstājoties, tiek iedarbināta automātiski. Tas novērš

620/70 R 30.

iespēju, ka mašīna varētu pa nogāzi nejauši ripot. Turklāt jūs
varat ērti mainīt pārnesumu, neizmantojot bremžu pedāli. Ja

Aizmugurējā tilta ģeometrija nodrošina mazu apgriešanās

automātiskās stāvbremzes funkcija ir izslēgta, hederus ir

rādiusu.

iespējams ērti sakabināt, izmantojot ļoti jutīgo atvilkšanas

Pateicoties aizmugurējā tilta ģeometrijai, ar JAGUAR ir iespē-

reakciju.

jams viegli manevrēt un, atkarībā no uzstādītajām riepām,
nodrošināt pagrieziena rādiusu, kas mazāks par 12,50 m.

1

Dienvidvestfālenes Lietišķo zinātņu universitātes lauka pētījums

JAGUAR TERRA TRAC priekšrocības:
−− Braukšanas ātrums līdz 15,5 km/h pirmajā pārnesumā
−− Dzinēja apgriezieni samazinās līdz 1400 apgr./min, apgriežoties laukmalā un līdz 1200 apgr./min, kad mašīna stāv
−− Braucot pa ceļu, dzinēja apgriezieni samazinās līdz
1750 apgr./min
38
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Augsne ir jūsu kapitāls.

JAGUAR TERRA TRAC

Augsnes aizsardzība un maksimālā veiktspēja
iet roku rokā.
JAGUAR 990, tāpat kā jau pazīstamais JAGUAR 960 TERRA
TRAC, arī ir pieejams ar kāpurķēdēm. Ar savu patentēto
ģeometriju šī piedziņas koncepcija rada ievērojami mazāku
spiedienu uz virsmu nekā riteņu mašīna. Izmantojiet kāpurķēžu
sistēmas priekšrocības uz visām virsmām un cauru gadu.
−− Samazina augsnes sablīvēšanu uz lauka
−− Stabils uz nogāzēm
−− Liela vilce smagiem darbiem
−− Komforts braukšanas laikā
Riteņu mašīna

−− Šaurs uz ceļa
Pieejami trīs sliežu platumi:
−− 635 mm līdz 3,00 m platai mašīnai
−− 735 mm līdz 3,35 m platai mašīnai

TERRA TRAC bez laukmalas
aizsargfunkcijas

TERRA TRAC ar laukmalas
aizsargfunkciju

bar

bar

bar

1.00

1.00

1.00

0.50

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00
Spiediens pie zemes

−− 890 mm līdz 3,49 m platai mašīnai

Vēl saudzīgāks uz apgriešanās joslas

Kad ir sasniegts noteikts stūrēšanas leņķis, laukmalas aizsar-

Pētījumi par augsnes sablīvēšanu un augsnes bojājumiem lie-

dzības sistēma automātiski spiež uz leju kāpurķēžu vadīklas

cina, ka JAGUAR TERRA TRAC pie apgriešanās panāk gan-

ruļļus un uz zemes paliek tikai piedziņas ritenis un vadīklas ruļļi.

drīz tikpat labus rādītājus kā riteņu mašīna ar nosacījumu, ka šī

Pagriežoties tas par trešdaļu samazina ķēžu kontaktlaukumu,

mašīna ir aprīkota ar laukmalas aizsardzības sistēmu.

un ir pierādīts, ka tas neļauj kāpurķēdēm bojāt velēnu.

100% kontaktlaukums: kāpurķēžu priekšējais veltnis pilnībā saskaras ar zemi.

40

15 cm

25 cm

66% kontaktlaukums: kāpurķēžu priekšējo veltni paceļ augšā līdz 100 mm.
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Efektivitāte satiekas ar intuīciju.

Kabīne un ērtības

Nekas nenovērš jūsu uzmanību.
Jūs pavisam ātri sapratīsiet, ka JAGUAR var vadīt intuitīvi. Zems trokšņa līmenis kabīnē un optimāla redzamība uz lauka ļauj pilnībā koncentrēties darbam.
Stūres statni un operatora sēdekli ir iespējams regulēt, lai tie precīzi atbilstu
jūsu vajadzībām.
Galvenās funkcijas tiek vadītas ar daudzfunkciju sviru CMOTION un dažām,
loģiski izkārtotām, centrā novietotām vadības ierīcēm. Pateicoties CEBIS skārienekrānam, ir iespējams ātri un ērti piekļūt visām mašīnas funkcijām.

42
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Tas nekad nav bijis tik vienkārši.

Reaģējiet ātrāk, izmantojot skārienekrānu.

Vadība

1

JAGUAR ir iespējams vadīt bez iepriekšējām zināšanām par
šo mašīnu. Tas nozīmē, ka to var uzticēt arī mazāk pieredzējušiem operatoriem.
Pateicoties CEBIS skārienekrānam, visām mašīnas funkcijām
ir iespējams ātri un ērti piekļūt. Vissvarīgākās ir iespējams
regulēt tieši, izmantojot slēdžus uz elkoņbalsta. Precīzs darbs
tiek nodrošināts jebkuros apstākļos – vai tas ir paugurains
lauks, vai operators, kurš tikai sāk pierast pie šīs mašīnas.
JAGUAR jūs varat regulēt un vadīt četros veidos.

3

JAGUAR ir ideāli piemērots jūs veicamajam

4

2

darbam.
−− Loģiskā izvēļņu sistēma ļauj personalizēt displeju
−− Ātra piekļuve ar CMOTION vadības sviru
−− Monitora pozīciju var noregulēt pēc vajadzības, lai
panāktu vislabāko redzamību

1 CEBIS skārienekrāns.

2 CMOTION favorītu pārvaldība.

3 CEBIS pagriežams/piespiežams slēdzis un taustiņš.

4 Tieša piekļuve slēdžiem.

CEBIS nekavējoties reaģē, jau pieskaroties skārienekrānam.

Jūs varat ieprogrammēt septiņus iestatījumus un tām piekļūt

Izmantojot pagriežamo/piespiežamo slēdzi un Escape un

Jūs varat operēt ar septiņām pamatfunkcijām tieši, izmantojot

Jūsu rīcībā ir tieša piekļuve visām mašīnas funkcijām – piemē-

ar slēdzi uz CMOTION vadības sviras. Tāpēc jūs varat koncen-

Favorītu taustiņus, jūs varat ērti lietot CEBIS vadības paneli pat

piešķirtos slēdžus, piemēram, lai ar sekciju slēdzi regulētu

ram, CEMOS AUTO PERFORMANCE.

trēties uz to, ko darba heders un kā notiek masas plūsma.

strādājot pa paugurainu virsmu un veikt tādus darbus kā nažu

darba platumu.

asināšana vai pretgriezēja regulēšana.
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Intuitīvi un komfortabli: mūsu līdz šim klusākā
kabīne.

Komforta kabīne

Jūsu darba vieta JAGUAR mašīnā.
JAGUAR nav nekas tāds, kas novērstu jūsu uzmanību. Te ir
pietiekami daudz vietas, tajā jūs esat pasargāts no trokšņiem,
un nekas netraucē redzamībai visapkārt.
−− Plaša VISTA CAB kabīne, kurā ir divi sēdekļi
−− Ir iespējams izvēlēties komforta līmeni – ādas sēdekli vai
apsildāmu un ventilējamu premium sēdekli
−− LED darba lukturi (tie apgaismo līdzīgi dienasgaismai) uz
kabīnes jumta, aizmugurē un uz izkraušanas torņa ļauj optimāli uzraudzīt ražas novākšanu

Izstrādāta, lai tajā varētu atrasties ilgstoši
−− Ļoti klusa un plaša darba vieta
−− Vienkārša un intuitīva vadība
−− Ļoti laba lauka un ceļa pārredzamība
−− Aprīkots atbilstīgi augsta standarta komfortam

Ergonomiska komforta kabīne.

Plašs aprīkojuma variantu klāsts.

Izklaidei.

Dienasgaismas apgaismojums.

Stūres statni un operatora sēdekli katrs var regulēt un pielāgot

Nolaižamas žalūzijas, gaisa kondicionētājs, radio un dzesēts

Ar ādu pārklātajā elkoņbalstā ir integrēta radiostaciju meklē-

LED darba lukturi uz kabīnes jumta un aizmugurē ļaus naktī

pēc vajadzības. Pateicoties saprotami izkārtotajiem displejiem

nodalījums dzērieniem – tās ir papildu ērtības, lai operators

šana un skaļuma kontrole, kā arī tālruņa (izmantojot Bluetooth)

redzēt tikpat labi kā dienā. LED lukturi uz izkraušanas torņa

un vadības ierīcēm, JAGUAR kabīnē jūs uzreiz jutīsieties kā

justos spirgts un modrs.

vadības ierīces.

pagriežas līdz ar materiāla plūsmu. JAUNUMS: iespēja pasūtīt

mājās.

46

LED lukturus braukšanai pa ceļu
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Prieks strādāt un – ekonomē laiku un degvielu.

Operatoru atbalstošās sistēmas

Atvieglo darbu jūsu operatoriem.
Operatoram izvirzītās prasības katrā saimniecībā un
katram darbam ir savas, bet tās var būt ļoti augstas un
pastāvīgi paaugstināties. CLAAS operatoru atbalstošās
sistēmas tika izstrādātas tā, lai operatori varētu strādāt
droši, ražas novākšana notiktu bez aizķeršanās un
samazinātos izmaksas. Tāpēc jūs varat izmantot
JAGUAR vēl efektīvāk visas darba dienas laikā.

48

49

Mums ir lieliska atbalsta komanda.

CEMOS AUTO PERFORMANCE

DLG sudraba medaļa par
CEMOS AUTO PERFORMANCE.

CEMOS AUTO
PERFORMANCE
pieredze
novācot ražu

CEMOS ir CLAAS elektronisko iekārtu optimizācijas sistēma.
CEMOS AUTOMATIC ir vispārīgs termins visām funkcijām, kas
automātiski optimizē mašīnu un konkrētus procesus. CEMOS
AUTO PERFORMANCE ir JAGUAR intelektiska dzinēja vadības un ritošās daļas piedziņas koncepcija, kas ir apbalvota ar
DLG sudraba medaļu.
CEMOS ļauj novākt ražu efektīvāk: ir iespējams uzlabot platību/stundā (ha/h) līdz pat 7%, ietaupot 12% degvielas. Lai
palielinātu efektivitāti un samazinātu degvielas patēriņu,
JAGUAR uztur operatora iestatītos dzinēja apgriezienus un
pielāgo dzinēja jaudu un ātrumu atbilstoši novācamam apjomam. Apjomam palielinoties, braukšanas ātrums samazinās.
Savukārt apjomam samazinoties, automātiski samazinās dzinēja jauda.
Piecas CEMOS AUTO PERFORMANCE priekšrocības:
−− Konstanti dzinēja apgriezieni vienmērīgam ražas novākšanas procesam
−− Vienmērīga masas plūsma ļoti uzticamai darbībai
−− Mazāks degvielas patēriņš, dzinējam darbojoties efektīvu
apgriezienu diapazonā, it īpaši daļējas slodzes režīmā
−− Komforta braukšana – nav pēkšņu slodzes izmaiņu
−− Sarežģītās ražas novākšanas situācijās operatora darbs ir
kļuvis vieglāks
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apgr./min

8

5

8

8
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10/10

10/10

7/10

km/h
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Četri palīgi, kas ražas novākšanas
laikā ļoti precīzi stūrē.
Viegla stūrēšana.

Lenksysteme

Dinamiskā stūrēšana.

Precīzai stūrēšanai ir ļoti nozīmīga loma visā ražas novākšanas
procesā. Dinamiskā stūrēšana ļauj var ievērojami palielināt
braukšanas komfortu, apgriežoties laukmalas joslā. Automā-

on ⅔ x

off 2 ½ x

Ar dinamisko stūrēšanas
režīmu: ⅔ stūres rata apgriezienu, stūri griežot līdz galam

Bez dinamiskās stūrēšanas
režīma: 2 ½ stūres rata apgriezienu, stūri griežot līdz galam

tiskās stūrēšanas sistēmas, piemēram, CAM PILOT, AUTO
PILOT un uz satelītiem balstītā GPS PILOT, var būtiski atvieglot
darbu.
Dinamiskā stūrēšana braucot ar JAGUAR .
Lai stūres ratu pagrieztu no viena gala stāvokļa līdz otram,
mašīnai ir jāveic pieci šādi apgriezieni. Tāpēc daudzi operatori,
lai apgrieztos lauka malā, dod priekšroku vieglākai stūrēšanai.
Jaunā dinamiskā stūrēšanas sistēma ļauj pāriet no braukšanas
taisni līdz pilnai stūres sagriešanai jau divās trešdaļās no stūres
rata apgrieziena, braucot ar ātrumu, kas mazāks par 10 km/h.
Dinamiskās stūrēšanas sistēmas reakcijas intensitāti ir iespējams pēc vajadzības regulēt ar CEBIS. Tas nozīmē, ka jūs
varat ieprogrammēt individuālus iestatījumus ar dažādām
reakcijām atkarībā no tā, vai heders ir darba pozīcijā, vai nav.

Redzēt ar CAM PILOT.
CAM PILOT pārņem JAGUAR stūrēšanas vadību kombinācijā
ar PICK UP. Ar dubultā objektīva kameru vāls tiek uztverts kā
trīsdimensiju attēls. Atbilstošie signāli par vāla formas vai virziena maiņu tiek nodoti stūrēšanas sistēmai. Stūrējošais tilts
pēc tam reaģē uz šīm stūrēšanas komandām. Tas atvieglo
operatora darbu, braucot ar ātrumu līdz 15 km/h.
Uz satelītu balstīta GPS PILOT stūrēšana.
Uz sensora balstīta AUTO PILOT stūrēšana.

GPS PILOT izmanto satelītu signālus un ar nepārspētu precizi-

toties uz gaismas apstākļiem. Tā strādā naktī vai sliktas redza-

Arī no rindām neatkarīgie kukurūzas hederi parasti seko

tāti vada JAGUAR pa paralēlām joslām, lauka izvirzījumiem vai

mības apstākļos tikpat precīzi kā dienā. Jūs saņemat

kukurūzai, kas iesēta rindās, un to izdarīt tiem palīdz AUTO

pa references joslām, kurus ir noteicis operators. Tas ļauj ope-

korekcijas signālus jebkurai jums vajadzīgajai precizitātes

PILOT. Divi sensora tausti skenē kukurūzas rindu. Šo taustu

ratoram izmantot visu darba platumu un ievērojami samazināt

pakāpei. Esošās GPS kustības trajektorijas, ko, piemēram, ir

signāli tiek pārvērsti koriģējošos stūrēšanas impulsos. Divrindu

pārklājumus. Jūs ar daudzfunkcijas sviras palīdzību sākat

izveidojis vālotājs zāles novākšanas laikā vai tikušas ģenerētas

uztveršana ļauj automātiski stūrēt pa rindām, un to platums

izmantot GPS PILOT. Tā aktīvi vada stūrēšanas sistēmas hid-

kukurūzas sēšanas laikā, ir iespējams ISO XML formātā

var būt no 37,5 cm līdz 80 cm.

rauliku un precīzi vada jūs pa lauku ar jebkuru ātrumu, neska-

izmantot kopā ar JAGUAR GPS stūrēšanas sistēmu.

Uzziniet vairāk par rūpnīcā integrēto
GPS PILOT un tā priekšrocībām:
steering.claas.com
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Tik precīzi piepildīt piekabi var tikai automātiska
sistēma.

AUTO FILL

210°
225°

AUTO FILL – automātiska savācējpiekabes iepildīšana.

OPTI FILL – lai strādātu maksimāli ērti.

AUTO FILL ir balstīta uz digitālā 3D attēla analīzi. Sistēma kon-

Optimizētā izkraušanas torņa vadības sistēma ļauj viegli pār-

trolē izkraušanas torņa stāvokļa vadību uz sāniem vai uz aiz-

valdīt izkraušanu. Liels pagriešanas leņķis līdz 225° ļauj opti-

muguri. Smalcināšanas palaišanas režīmā jums atliek tikai

māli redzēt notiekošo. Kad izkraušanas tornis ir pagriezts,

izvēlēties virzienu, kurā notiks izkraušana. Lai automātiski pie-

deflektors tiek automātiski noregulēts tā, lai kraušanas pro-

pildītu piekabi uz aizmuguri, ir jānorāda tikai vēlamais trāpīša-

cess notiktu paralēli braukšanas virzienam.

nas punkts. Sānvējā vai stāvās nogāzēs trāpīšanas punktu var
paregulēt pa kreisi vai pa labi.

Divas pastāvīgi ieprogrammētas torņa pozīcijas atvieglo tā
pagriešanu, atrodoties lauka galā, piemēram, smalcinot turp

AUTO FILL variantā izkraušanas tornis ir aprīkots ar LED

un atpakaļ pa vienu lauka malu. Turklāt, nospiežot taustiņu,

apgaismojumu. Tas nozīmē, ka ar JAGUAR ir iespējams turpi-

torni ir iespējams automātiski atgriezt stāvēšanas pozīcijā.

nāt strādāt arī tumsā, vienlaikus samazinot operatora darba
slodzi.

Ražas novākšana ir droša, uzticama un nav
zudumu.
−− Automātiska savācējpiekabes piepildīšana, kas
atvieglo operatora darbu
−− Izmantojot AUTO FILL, automatizēta ir arī izkraušana
uz aizmuguri
−− Video displejs ar simboliem – piemēram, attēlojot
izkraušanas torņa pozīciju
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Precīza ražas reģistrēšana ar caurplūdes un
komponentu mērīšanu.
Svarīgi ir pārvaldīt datus.

Ražas mērīšana

Jūsu mašīnas dokumentēšanā svarīga loma ir ražības,
mitruma satura un komponentu (šos rādītājus nodrošina

Dati jau sen ir kļuvuši par svarīgu un neaizstājamu resursu. Lai

QUANTIMETER un NIR sensors) reģistrēšanai tiešsaistē.

tie būtu derīgi, vienmēr ir rūpīgi jāseko līdzi rezultātiem un

Lai to panāktu, ir jāpārliecinās, ka visas sistēmas, mašīnas un

jāzina, kā tos efektīvi izmantot.

darba procesi ir sasaistīti tā, lai rezultāti būtu lietderīgi. Ģenerētie dati tiek sūtīti uz ļoti dažādām vietām, lai tos analizētu.

QUANTIMETER.
Caurplūdes noteikšana.

DLG testa rezultāti.

Jūsu priekšrocības:

Tiek reģistrēta vāla piespiedējruļļu novirze un pastāvīgi

38 mērījumu ciklos DLG Fokus Test 6168 F tika noteikta 0,2%

−− Caurspīdīgi dati par ražas novākšanu katrai mašīnas

mērīta masas plūsma. Izmantojot kalibrēšanu ar pretsvaru

novirze. Sausnas pastāvīga mērīšana paaugstina esošās caur-

var panākt ļoti augstas precizitātes pakāpi caurlaides mērī-

plūdes mērījuma precizitāti.

jumos.

atrašanās vietai
−− Netiek pārslogotas lopbarības piekabes
−− Precīzi dati par avota plūsmas uzskaiti un mēslošanas līdzekļu pielietojumu

NIR sensors.
Nosaka sausnas saturu.

DLG testa rezultāti.

Jūsu priekšrocības:

Mērīšana, izmantojot tuvā infrasarkanā starojuma spektro-

DLG testi apliecina, ka 95% no mērījumiem kukurūzā un 88%

−− Rēķina izrakstīšana, ņemot vērā sausnas saturu.

metru, ražas novākšanas laikā notiek nepārtraukti. Gais-

no mērījumiem zālē novirze sausnas saturā ir mazāka par 2%.

−− Ir iespējama automātiska skābbarības piedevu

mas avots augšējā izkraušanas torņa augšā ir pavērsts uz

Neviens testa paraugs neuzrādīja novirzi, kas ir lielāka par 4%.

dozēšanu un smalcināšanas garuma vadība

augu materiālu, kas tam plūst garām. Gaisma tiek atstarota dažādos veidos atkarībā no ražas mitruma līmeņa.

atbilstoši sausnas saturam
−− Lopbarības kvalitāte tiek reģistrēta jau ražas novākšanas laikā

NIR sensors.
Nosaka sausnu un sastāvdaļas.

Jūsu priekšrocības:

NIR sensors sniedz ne tikai datus par sausnas saturu, bet

−− Uzticams lopbarības kvalitātes rādītājs

arī informāciju par dažādu kultūru veidu komponentiem.

−− Ja šķirnei ir atšķirīga kvalitāte, tad augkopības plā-

Piemēram, noteikto koppelnu daudzumu var izmantot kā

nošanas laikā ir iespējams pieņemt lēmumu, piemē-

indikatoru, lai iestatītu grābšanas augstumu LINER vālotā-

ram, attiecībā par cietes saturu

jam.
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CLAAS NIR sensors. Visiem, kas vēlas zināt
precīzi.
Automatizēta apstrāde

Augstāka skābbarības
kvalitāte

Precīza
dokumentēšana

CLAAS NIR sensors

Praktiski ieguvumi
Neviens nesagatavo zāli tā, kā to dara
CLAAS.
CLAAS NIR sensors nosaka komponentus un mēra
sausnas saturu kultūrā. Šis sensors tirgū ir vienīgais, ko
par mērījumiem zālē atzinis DLG (Vācijas Lauksaimniecības biedrības) (DLG testa ziņojums 7020).

Precīza skābbarības piedevu
dozēšana, balstoties uz caurplūdi un sausnes saturu

Uzlabojas fermentācijas procesa un aerobās pārstrādes
procesa stabilitāte

Skābbarības piedevas devas
daudzuma dokumentēšana

Ja izmaksas par skābbarības
piedeva uz tonnu svaigas
masas ir 2 - 5 eiro, ir jādozē
precīzi un stratēģiski

Automātiska smalcināšanas
garuma vadība atkarībā no
sausnas satura

Nodrošina vienmērīgu blīvēšanu un apstrādi

Mašīnas iestatījumi pieejami
tiešsaistē

Piemēram, automātiska smalcināšanas garuma regulēšana no
30 mm (pie 30% sausnas) līdz
26 mm (pie 35% sausnas) optimāli apstrādātai SHREDLAGE
skābbarībai

Sausnas satura monitorēšana
turpat uz lauka zālē, pilnaugos
un kukurūzā,
DLG sertificēts

Kultūras novākšanas brīža
noteikšana atkarībā no tās
gatavības pakāpes

Visi ražas dati pieejami precīzā
veidā

Ja raža nav optimālajā sausnas
satura diapazonā, var veidoties
skābbarības noteksula, var būt
cietes zudums un nepietiekama
fermentācija

Precīza dokumentēšana un
automātiskā ražas datu pārsūtīšana

Ir jānosaka cietes, kopproteīna,
kopšķiedras, koppelnu, koptauku un cukura saturs

Tieša informācija par skābbarības bedrē uzglabātās skābbarības kvalitātes kontroli

Ir noteikti jāzina, kāds ir optimāls barības devas sastāvs

Sausnas saturs ir svarīgs parametrs, piemēram, pie pārdošanas vai izbarošanas

Dati kā pamats, piemēram, lai
nākamai sezonai izvēlētos kultūraugu šķirni

Lai, pamatojoties uz sausnas
saturu, varētu precīzi un līdz ar
to pamatoti izrakstīt rēķinus

Garantē labāku lopbarību

Sensora dotas vērtības
(komponenti)

Zāle

Pilnaugi

Kukurūza

Sausna

●

●

●

Mitrums

●

●

●

Ciete

–

●

●

Kopproteīns

●

●

●

Kopšķiedra

●

●

●

Koppelni

●

●

●

Koptauki

●

●

●

Cukurs

●

–

–

●		Standarts						–		Nav pieejams
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Jūs varat paļauties uz cilvēku, un arī uz mašīnu.

Apkope un serviss

Samaziniet dīkstāvi līdz minimumam.
JAGUAR vēl uzticamāku padara tā nodilumizturīgie
komponenti. Un apkope, kas neaizņem daudz laika.
Arī praktiskas lietas, piemēram, standartaprīkojumā
esošā saspiestā gaisa sistēma, kas atvieglo mašīnas
tīrīšanu. Un CLAAS servisa komandas mehāniķi, kuri
pieejami 24 stundas dienā.
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Tā uzticamība ir jūsu spēks.

Uzticamība

Optimizēta padeves sistēma
−− Hidrauliskā priekšsablīvēšana standarta komplektācijā ir
tikai JAGUAR
−− Pastiprināts padeves rullis, kas paredzēts lielai caurplūdei
−− Lielākas bīdāmās plāksnes vāla piespiedējruļļa sānos samazina netīrumus un troksni
−− Apkopi atvieglo skavu izmantošana ruļļu nostiprināšanai

Pilnveidots nažu trumuļa korpuss.
−− Ir dubultots trumuļa gultņu kalpošanas laiks
−− Ievērojami uzlabotās asināšanas sistēmas hermētiskums
samazina netīrumu iekļūšanu un samazina troksni
−− Flat-face (plakanās virsmas) savienojumi ļauj vieglāk apkopt
padeves sistēmas un nažu trumuļa korpusu

Mūsu risinājumi līdz niansēm uzlabo mašīnas
ekspluatācijas uzticamība.

Uzticamas mašīnas ir jūsu saimniecības mugurkauls. Tāpēc

Pastiprināts izkraušanas torņa pagriešanas gredzens.

JAGUAR ir būvēts, lai tas būtu maksimāli uzticams, ļoti izturīgs

−− Lieli zobrati nodrošina augstu uzticamību

un ilgi kalpotu. Lai jūs varētu paļauties uz savu mašīnu katrā

−− Ir ticis pastiprināts izkraušanas torņa pagriešanās gredzens

Bieži vien lopbarības novākšanas laikā svarīga ir katra minūte.

ražas novākšanas posmā, mēs pārbaudām katru detaļu un

−− Nodilumizturīgs, ilgu kalpojošs materiāls palielina uzticamību

Laikietilpīga apkope ir traucēklis, turklāt par to ir jāmaksā, un

sistemātiski tās uzlabojam.

tas samazina produktīvo stundu skaitu un – arī peļņu.
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JAGUAR ir ātri un viegli apkopjams.

Apkopes koncepcija

Sēdekļa kontaktslēdzis automātiski izslēdz darba
hederu un galveno piedziņu.

LED kāpšļu apgaismojums, lai varētu droši iekāpt
komfortablajā kabīnē un no tās izkāpt.

QUICK ACCESS ļauj pārbaudīt smalcinātāju dažu
minūšu laikā.

Laba piekļuve.

Uzticama Remote Service.

Lieli sānu paneļi ar diviem atvēruma augstuma aizturiem, kas

CLAAS Remote Service ir ideāli piemērots, ja problēma jāatri-

paredzēti, lai īsāka vai garāka auguma darbinieki varētu ērti

sina ātri vai arī jāsaplāno preventīva apkope. Konstatējot

piekļūtu dzesēšanas sistēmai, graudu placinātājam un paātri-

defektu, mašīna informē operatoru un automātiski nosūta

nātājam. QUICK ACCESS ļauj ātri un viegli piekļūt smalcināša-

defekta ziņojumu servisa partnerim. Pakalpojuma partnerim ir

nas mehānismam. Ja nepieciešama apkope, paātrinātāju ir

piekļuve visiem attiecīgajiem datiem; defekts tiek noteikts attā-

iespējams noņemt vienas stundas laikā, un to var izdarīt divi

lināti, lai viņš būtu gatavs iejaukties un to novērst.

cilvēki.
Remote Service ļauj vieglāk plānot regulāro apkopi. Mašīna
Apkopes apgaismojums tikpat spilgts kā dienā.

informē CLAAS servisa partneri, ka nepieciešama tehniskā

−− LED apkopes apgaismojums sānos apakšā, zem aizmugu-

apkope. Servisa partneris iesaka, kurā laikā šo apkopi veikt,

res paneļiem un uzglabāšanas nodalījumā
−− Rokas lukturis ar magnētisku pamatni priekšas apgaismoju-

un atkarībā no apkopes apjoma savlaicīgi pasūta CLAAS
ORIGINAL rezerves daļas.

mam
−− LED lukturu gaismas ģenerēšanas funkcija pēc aizdedzes
izslēgšanas
−− Kāpšļu LED apgaismojums

Remote Service ir jūsu mašīnu intelektiskais tīklā sasaistes
centrālais elements. CLAAS pirmos piecus gadus sedz
Remote Service izmaksas. Jums tikai jādod sava piekrišana.

Jūsu drošībai un ērtībai.
−− Atstājot operatora sēdekli, darba agregāts un galvenā piedziņa tiek automātiski izslēgti pēc attiecīgi 7 un 12 sekun-

Viss, lai tehniskā apkope būtu vienkārša.

dēm
−− Liels nodalījums instrumentu un palīgierīču drošai glabāšanai

JAGUAR īpaša iezīme vienmēr ir bijusi labā piekļuve. Visos
modeļos ir QUICK ACCESS sistēma, kas ļauj ātri pārbaudīt
smalcinātāju. LED darba apgaismojums ļauj redzēt svarīgus
apkopes punktus arī tumsā. Kas attiecas uz laika un naudas
ekonomiju, tad sava loma ir arī bremžu sistēmai, kam nav
nepieciešama apkope, kā arī Longlife hidrauliskai eļļai.
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Lietotājam draudzīgs plānojums nodrošina
vienkāršu vadību.

Skaidri saprotama hidrauliskās sistēmas vadība.

−− Ātra funkciju komandu izpilde

Hidrauliskie vārsti ir loģiski izkārtoti mašīnas kreisajā pusē. Kad

−− Efektīva vadība, pateicoties līmeņošanas vārstiem

tornis un heders darbojas automātiskā režīmā, šīs sistēmas

−− Zemas apkopes izmaksas, pateicoties maztilpuma eļļas sis-

vienmērīgi vada līmeņošanas vārsti. Ar CEBIS ir iespējams

Hidraulikās un elektriskās sistēmas

tēmai

regulēt pacelšanas un nolaišanas ātrumu, kā arī sāniskās līme-

−− Hidrauliskā eļļa jāmaina tikai ik pēc 1000 darba stundām

ņošanas sistēmas ātrumu. Tas nozīmē, ka jūs varat, piemē-

−− Praktiskas pogas kabīnes ārpusē, lai apturētu / reversētu

ram, izmantojot ORBIS, panākt vienmērīgi līdzenu rugāju pro-

hederu, paceltu / nolaistu darba hederu un izliktu / ievilktu

filu arī tad, ja strādājat ar lieliem braukšanas ātrumiem.

ORBIS transporta sistēmu
−− Flat face savienojumi hidraulisko līniju ātrai savienošanai

Ērti apkopjama elektriskā sistēma.

−− PROFI CAM

Automātiska amortizācijas sistēma.

Ērti vadāmai koncepcijai nepieciešama ātra un uzticama elek-

−− 'OPTI FILL' un 'AUTO FILL'

Hidrauliski vadāmā amortizācijas sistēma ieslēdzas automā-

triskā sistēma. JAGUAR pašgājējsmalcinātājā visi svarīgākie

−− ACTISILER 37

tiski, tiklīdz ir sasniegta lauka mala un heders pacelts pāri

komponenti ir droši un centralizēti izvietoti kabīnē. Paplašinā-

−− NIR sensors

darba augstuma līmenim. Tādējādi tiek arī saudzē mašīna, pie-

juma bloks, kas atrodas JAGUAR apokopes nodalījumā, ļauj

−− Hdrauliska piespiešana

mēram, kad tā šķērso sliedes, ko atstājis miglotājs. Hederu

viegli uzstādīt papildu opcijas.

−− Mainīga hedera piedziņa

aizsargā balstiekārta, kas nodrošina attiecīgi saudzīgāku

−− Papildu degvielas tvertne

amortizācijas gājienu.

−− Paātrinātāja atstarpes regulēšana
−− Riepu spiediena regulēšanas sistēma
−− DYNAMIC COOLING
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Dažreiz vienkārši ir jābūt stingram.

PREMIUM LINE

Lielāka ekspluatācijas drošība, pateicoties PREMIUM LINE aizsardzībai pret nodilumu.
12 13

11

PREMIUM LINE hederam ORBIS

Pat pašos sarežģītājakos ražas novākšanas apstākļos CLAAS

Īpaši nodilumizturīgas detaļas ir ieteicamas ekstremālos eks-

PREMIUM LINE rezerves daļas nodrošina ļoti augstu nodi-

pluatācijas apstākļos, piemēram, vietās kur ir daudz smilšu vai

lumizturību un ilgu kalpošanas laiku. Daudzos gadījumos tie

mašīnai jādarbojas ilgus periodus. Volframa karbīda pārklā-

nav jāmaina pat pēc vairākām ražas novākšanas sezonām. Šī

jums nodrošina ilgu nažu kalpošanas laiku. Griešanās ātruma

paaugstinātā izturība ir iespējama, pateicoties īpašiem ražoša-

starpība starp nažu disku un padeves disku rada pašasināša-

nas procesiem, augstas kvalitātes materiāliem un īpašiem pār-

nas efektu.

klājumiem.

10

Nažu diskiem un padeves diskiem ir modulāra konstrukcija, un

8

PREMIUM LINE koncepcijas mērķis ir panākt, lai detaļas kal-

tajā ir seši segmenti. Tāpēc bojājuma gadījumā ir jānomaina

potu vismaz divas vai trīs reizes ilgāk nekā standarta detaļas.

tikai attiecīgais segments, nevis visa iekārta.

Mūsu praktiskā pieredze rāda, ka šis mērķis patiešām ir

9

7

Garantēts veiktspējas līmenis.

sasniegts. Tāpēc mēs garantējam* noteiktu veiktspējas līmeni

6

rūpnīcā uzstādītām PREMIUM LINE detaļām, pamatojoties uz

5

to ekspluatācijas stundām vai vecumu.

4
2

3

1

Izvēlieties vienu no trim
PREMIUM LINE garantijas
pakotnēm.

CLAAS PREMIUM LINE

Advanced

Professional

1 Padeves ruļļa nomaināmās līstes

–

●

2 Trumuļa ruļļa šneka skrāpis

●

●

3 Trumuļa pamatne

●*

●*

4 Virzītājlāpstiņas

●*

●*

5 Zāles torņa aizmugurējā siena

●*

●*

6 Paātrinātāja lāpstiņas

–

●*

7 Divdaļīgs paātrinātāja korpuss

–

●*

8 Paātrinātāja korpusa puses, labā / kreisā

–

●*

9 Paātrinātāja aizmugurējā siena

●*

●*

10 Torņa deflektors, priekša / aizmugura

●*

●*

11 Torņa pagriešanas gredzens

●*

●*

12 Visas izkraušanas torņa nodiluma plāksnes

●*

●*

13 Pirmā maināmā plāksne uz izkraušanas torņa

–

–

●		Pieejams						–		Nav pieejams
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1

Īpašais pārklājums nozīmē, ka padeves trumuļi ir nodilumizturīgi

2

Iekšējās virzītājplāksnes ir izgatavotas no tērauda (standarta aprīkojums)

3

Ārējās virzītājplāksnes ir izgatavotas no tērauda

4

Nodilumizturīgi elementi, kas aizsargā lielos smalcināšanas diskus

5

Nažiem ir pārklājums, lai tie būtu nodilumizturīgi

6

Vāks deflektora uzstādīšanai

7

Maza disku skrāpis

8

Piemetināts skrāpis

* JAGUAR PREMIUM LINE komplektācijas Advanced un Professional nodrošina ekspluatācijas garantiju visām ar * apzīmētajām
detaļām: šī garantija ir spēkā piecus gadus vai noteiktu dzinēja darba stundu skaitu (atkarībā no tā, kurš tiek sasniegts pirmais).
Precīzu stundu skaitu, lūdzu, skatiet JAGUAR produkta lapā, un tam ir iespējams piekļūt, izmantojot iepriekš minēto QR kodu.
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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

gandrīz 200 000 dažādu rezerves daļu, un tās noliktavas pla-

vienmēr jums sniegsim nepieciešamo servisu un nodrošināsim

visaptverošā produktu klāsta, lai jūsu mašīna būtu simtprocen-

lauksaimniecības darbiem, kādi vien ir jūsu saimniecībā.

tība pārsniedz 183 000 m2. Šī centrālā rezerves daļu noliktava

saziņu ar kontaktpersonām. CLAAS tirdzniecības partneri

ātri un uzticami nogādā ORIGINAL rezerves daļas uz jebkuru

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

vietu pasaulē. Tas nozīmē, ka vietējais CLAAS tirdzniecības

jums palīdzētu. Ar zināšanām, pieredzi, apņemšanos un ar

partneris var ļoti īsā laikā piedāvāt risinājumu jūsu saimniecībai

pašu labāko tehnisko aprīkojumu. Lai ko tas prasītu.

tīgi droši ekspluatējama.

vai jūsu ražas novākšanas procesam.
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Tas, kas ir pamanāms
uzreiz.

Tehnoloģija tuvplānā
10
12

11
9

4

1

13

3

14

15

12
8

2

16
20

20
7
19

6
18

5
17

19

1

CEBIS ar skārienekrānu

2

Stūres statnis, kas regulējams trīs
veidos

3

9

Ērts elkoņbalsts ar tajā integrētiem
slēdžiem, lai varētu regulēt tieši

4

CMOTION vadības svira ar piekļuvi
ieprogrammētajiem
taustiņiem – favorītiem

PREMIUM LINE rezerves daļas, kas

15 990 ir top modelis ar 925 ZS

nodrošina ilgu kalpošanas laiku

16 CEMOS AUTO PERFORMANCE ir

Izolēta ACTISILER 37 tvertne ar ļoti

operatora palīgs attiecībā par auto-

koncentrētu skābbarības piedevu

mātisko dzinēja vadību un ritošo

10 NIR sensors, kas nosaka sausnas
saturu un komponentus
11 AUTO FILL sānu un aizmugures piepildīšana izmantojot torņa pozīcijas

daļu
17 TERRA TRAC modeļiem 960 un 990
modeļiem
18 Dinamiskā stūrēšana, kas nodrošina

5

Hdrauliska piespiešana

6

V-MAX 42 – lielai masas caurplūdei

12 V posma emisijas standarts

19 Automātiska transporta aizsardzība

ar īsiem smalcināšanas garumiem

13 970 ar lielāku dzinēja jaudu un MAN

20 Otra hidrauliskā hedera piedziņa, lai

7

MULTI CROP CRACKER MAX ar
BusaGLAD pārklājumu
®
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8

radījuma simbolu

S6 dzinēju
14 960 un 940 ar lielāku dzinēja jaudu

mazāk stūres rata pagriezienu

neatkarīgi un mainīgi regulētu PICK
UP grābekļa griešanās ātrumu.
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925 ZS jauda ir tikai viena no daudzajām
iespaidīgajām priekšrocībām.

JAGUAR 900

990

980

970

960

950

940

930

VISTA CAB
CEBIS ar skārienekrānu
A / C MATIC gaisa kondicionēšana
Printeris
Komforta sēdeklis
Pagriežams sēdeklis
Premium sēdeklis, ventilējams, apsildāms
Ādas sēdeklis, vēdināms, apsildāms
Pasažiera sēdeklis

●
●
○
○
○
○
○
○

●
●
○
○
○
○
○
○

●
●
○
○
○
○
○
○

●
●
○
○
○
○
○
○

●
●
○
○
○
○
○
○

●
●
○
○
○
○
○
○

●
●
○
○
○
○
○
○

Apkope
Centrāla eļļošana, smērvielas tvertnes tilpums 16 l
Servisa apgaismojums

●
○

●
○

●
○

●
○

●
○

●
○

●
○

mm
mm

6495
6335

6495
6335

6495
6335

6495
6335

6495
6335

6495
6335

6495
6335

mm
mm

3945
3985

3945
3985

3945
3985

3945
3985

3945
3985

3945
3985

3945
3985

kg

14150

14150

13550

13300

13300

12900

12900

Izmēri un svars
Darba platums
Darba platums ar izkraušanas torņa pagarinājumu
XL
Transporta augstums
Standarta augstums ar izkraušanas torņa pagarinājumu XL
Svars bez hedera, ar standarta aprīkojumu1
JAGUAR 900 TERRA TRAC

Masas plūsma.

Komforts un ērtības.

−− Augu masa pa visu mašīnu plūst taisnā līnijā, nekur nepa-

−− Plašā komforta kabīne jūs pārsteigs ar tā zemo trokšņa

griežoties
−− Hedera mainīgā piedziņa un COMFORT CUT ir integrētas
galvenajā piedziņas mehānismā
−− 42 naži un 25 200 griezieni minūtē – V-MAX 42 nažu trumulis nodrošina īpaši augstu veiktspēju
−− Izkraušanas mehānisms uzticami padod masu līdz pat 9 m
darba platumam
−− JAUNUMS: skābbarības piedevu aplikācija ļauj ērti pielietot
skābbarības piedevas

līmeni, optimālo redzamību un apgaismojumu
−− CEBIS skārienekrāns nodrošina ātru un ērtu piekļuvi visām
mašīnas funkcijām
−− Svarīgākās mašīnas funkcijas ir iespējams regulēt tieši,
izmantojot slēdžus uz elkoņbalsta

Izmēri un svars
Darba platums
Darba platums ar izkraušanas torņa
pagarinājumu XL
Transporta augstums
Standarta augstums ar izkraušanas torņa
pagarinājumu XL
Transporta platums ar 635 mm kāpurķēdēm
Transporta platums ar 735 mm kāpurķēdēm
Transporta platums ar 890 mm kāpurķēdēm
Svars bez hedera, ar standarta aprīkojumu1

990 TT

960 TT

mm
mm

7509
6335

–
–

–
–

7509
6335

–
–

–
–

–
–

mm
mm

3960
3985

–
–

–
–

3960
3985

–
–

–
–

–
–

mm
mm
mm
kg

2990
3300
3490
18600

–
–
–
–

–
–
–
–

2990
3300
3490
17900

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

−− Ieprogrammēto funkciju – favorītu – vadības sistēmu var ērti
un tieši vadīt, izmantojot vadības sviru CMOTION
−− Labu pārskatu, līdzīgi dienasgaismai, par mašīnas darbībām
nodrošina LED darba lukturi, kas ir uz jumta, aizmugurē un
uz izkraušanas torņa

CLAAS POWER SYSTEMS.

Operatoru atbalstošas sistēmas.

−− JAUNUMS: Hedera otrā piedziņa PICK UP pacēlējam ar
grābekļa neatkarīgu piedziņu
−− CLAAS piedziņas sistēma ir sasniegusi visaugstāko efektivitātes pakāpi, kāds tirgū pieejams
−− MAN un Mercedes-Benz dzinēji darbojas ar jaudu līdz 925
ZS un darba tilpumu 24,24 l
−− Automātiska dzinēja apgriezienu samazināšana līdz pat
1200 apgr./min ļauj ietaupīt degvielu
−− JAGUAR 960 un JAGUAR 990 ir pieejami arī ar TERRA
TRAC kāpurķēdēm

−− Uz satelītu balstīta stūrēšanas sistēma un ražas kartēšana.
Vairāk skatiet steering.claas.com
−− CEMOS AUTO PERFORMANCE palielina braukšanas komfortu un efektivitāti, kā arī mazāk patērē degvielu
−− Trīs dažādas stūrēšanas sistēmas ļauj precīzi strādāt un
atvieglo darbu
−− Dinamiskā stūrēšanas sistēma palielina braukšanas komfortu, apgriežoties lauka malā
−− AUTO FILL un OPTI FILL ļauj novākt materiālu bez zudumiem
−− Pateicoties automātiskai transporta aizsardzības sistēmai,
nav jākāpj ārā no kabīne un nekas nav jāmontē, lai pārbrauktu no viena lauka uz citu.
1

74

V-MAX 24, hedera standarta piedziņa, standarta augu masas plūsma, izkraušanas torņa pagarinājums M bez aizmugures balasta, degvielas un karbamīda tvertnes
tukšas.

●		Standarts						○		Izvēles opcija						□		Pieejams						–		Nav pieejams

JAGUAR 900

990

980

970

960

950

940

930

Dzinējs
Ražotājs

MAN

MAN

MAN

D2862
V 12
l
24,24
kW (ZS) 680 (925)
●
l
1050 + 450

D2862
V 12
24,24
626 (850)
●
1050 + 450

D4276
R6
16,15
580 (790)
●
1050 + 450

Mercedes-
Benz
OM 473 LA
R6
15,60
480 (653)
●
1050 + 450

Mercedes-
Benz
OM 473 LA
R6
15,60
430 (585)
●
1050 + 450

Mercedes-
Benz
OM 471 LA
R6
12,80
390 (530)
●
1050 + 450

Mercedes-
Benz
OM 471 LA
R6
12,80
340 (462)
●
1050 + 450

l

130
○

130
○

130
○

130
○

130
○

130
○

130
○

●

●

●

●

●

●

●

○

○

○

○

○

○

○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
●
○

○
●
○

○
●
○

○
●
○

○
●
○

○
●
○

○
●
○

Tips
Cilindri
Dzinēja tilpums
Maksimālā jauda (ECE R 120)
SCS izplūdes gāzu pēcapstrāde (Stage V)
Devielas tvertne (standarta) + papildu tvertne (izvēles
opcija)
Karbamīda tvertne
Degvielas patēriņa mērīšana
Ritošā daļa
Braukšana: divu pārnesumu automātiskā OVERDRIVE
transmisija (hidrostatiska)
Riepu spiediena regulēšana dzenošajam tiltam un stūrējamam tiltam
Diferenciāļa bloķētājs
Stūrējošais tilts, standarta
Stūrējošais tilts, 3 regulējumi, 2510 / 2970 /
3130 mm
Stūrēts dzenošais tilts, POWER TRAC, hidraulisks
Ūdens / skābbarības piedevas tvertnes tilpums 375 l
Skābbarības koncentrāta sistēma, ACTISILER 37, tilpums 37 l
Darba agregāti
ORBIS 900 / 750 / 600 SD / 600 / 450
Darba platumi 8,93 / 7,45 / 6,04 / 6,15 / 4,48 m
PICK UP 380 / 300,
Darba platums 3,60 / 2,62 m
DIRECT DISC 600 P / 500 P,
Darba platums 5,96 / 5,13 m
DIRECT DISC 600 / 500,
Darba platums 5,96 / 5,13 m
Hedera piedziņa
Hedera piedziņa, mehāniska
Hedera piedziņa, pastāvīgi mainīga
Hedera piedziņa - dalītas jaudas piedziņa DIRECT DISC
hederam un kukurūzas hederam
Hedera mainīga piedziņa; PICK UP dubulta piedziņa
Padeves kamera
Platums 730 mm
Padeves kameras un primārās blīvēšanas veltņi, nr. 4
Hidrauliska primāra blīvēšana
COMFORT CUT bezgalīgi maināma smalcināšanas
garuma regulēšana
Smalcinātājnažu rotors
Platums 750 mm
Diametrs 630 mm

○ ORBIS
○ ORBIS
○ ORBIS
○ ORBIS
○ ORBIS
○ ORBIS
○ ORBIS
900/750/600 900/750/600 900/750/600 900/750/600 900/750/600 750/600/450 750/600/450
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●
○
○

●
○
○

●
○
○

●
○
○

●
○
○

●
○
○

●
○
○

○

○

○

○

○

○

○

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●
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Nažu konfigurācija V-MAX
V20 (2 × 10), 5-26,5 mm
V24 (2 × 12), 4-22 mm
V28 (2 × 14), 4-18,5 mm
V36 (2 × 18), 3,5-14,5 mm
V42 (2 × 21), 3,5-12,5 mm
Automātiska nažu asināšana no kabīnes
Automātiska pretgriezēja regulēšana no kabīnes

○
○
○
○
○
●
●

○
○
○
○
○
●
●

○
○
○
○
○
●
●

○
○
○
○
–
●
●

○
○
○
○
–
●
●

○
○
○
○
–
●
●

○
○
○
○
–
●
●

MULTI CROP CRACKER
MCC CLASSIC M, ø 196 mm
MCC CLASSIC L, ø 250 mm
MCC MAX, ø 265 mm
MCC SHREDLAGE® M, ø 196 mm
MCC SHREDLAGE® L, ø 250 mm

–
●
○
–
○

–
●
○
–
○

–
●
○
–
○

●
○
○
○
○

●
○
○
○
○

●
–
–
○
–

●
–
–
○
–

Masas paātrinātājs
Platums 680 mm
Diametrs 540 mm
Atstarpes iestatījums 2-10 mm

●
●
○

●
●
○

●
●
○

●
●
○

●
●
○

●
●
○

●
●
○

Izkraušanas tornis
Aizsardzības sistēma
210° pagriešanas leņķis
Pagriešanas leņķis ar OPTI FILL / AUTO FILL, 225

●
●
○

●
●
○

●
●
○

●
●
○

●
●
○

●
●
○

●
●
○

Operatoru atbalstošās sistēmas
AUTO PILOT vidējais sensors (kukurūza)
CAM PILOT vāla atpazīšana (zāle)
GPS PILOT
Dinamiskā stūrēšana (nav pieejams, ja ir TERRA TRAC)
STOP ROCK
QUANTIMETER
Automātiska smalcināšanas garuma vadība
OPTI FILL, optimizēta torņa vadība
AUTO FILL, automātiska savācējpiekabes iepildīšana
NIR sensors, kas mēra sausnas īpatsvaru un komponentus
DYNAMIC POWER
CRUISE PILOT
CEMOS AUTO PERFORMANCE
TELEMATICS
Darbu uzskaite
Ražas kartēšana

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○

○
○
○
○
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CLAAS pastāvīgi uzlabo savus produktus, lai tie atbilstu klientu prasībām. Tas nozīmē, ka visiem produktiem var tikt veiktas izmaiņas, iepriekš par to nebrīdinot. Visas specifikācijas un apraksti šajā materiālā ir aptuveni un var ietvert aprīkojumu, kas nav standarta aprīkojums. Šis materiāls ir paredzēts izmantošanai visā pasaulē. Lūdzu, sazinieties ar savu tuvāko CLAAS tirdzniecības pārstāvi, lai saņemtu
sīkāku informāciju. Lai precīzāk parādītu attiecīgā mezgla funkcijas, fotografēšanas brīdī ir noņemti aizsargpaneļi. Nekad neveiciet šo aizsarglīdzekļu demontāžu, jo tas var apdraudēt jūsu drošību. Lietojiet tehniku tikai saskaņā ar lietotāja rokasgrāmatā dotajām pamācībām.
Visas tehniskās specifikācijas, kas attiecas uz dzinējiem, ir balstītas uz Eiropas emisiju regulējošiem standartiem: Stage (posms). Visas atsauces uz Tier standartiem, kas minēti šajā dokumentā, ir paredzētas tikai informācijai un lai padarītu tās saprotamākas. Tas neattiecas uz reģioniem, kuros emisijas netiek regulētas, izmantojot Tier.

●		Standarts						○		Izvēles opcija						□		Pieejams						–		Nav pieejams

●		Standarts						○		Izvēles opcija						□		Pieejams						–		Nav pieejams

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