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CLAAS techniek voor uw bedrijf.

claas.com

Geachte heer, mevrouw.
Welkom in uw persoonlijke gids door de wereld van CLAAS techniek.
In de stal en op het land draait het uiteindelijk allemaal om feiten en resultaten. Als
landbouwmechanisatie bedrijf is het voor ons van primair belang u zo goed mogelijk
te ondersteunen om het beste resultaat te halen. Laten we daarom eens kijken naar
een paar feiten die vooral voor uw bedrijf heel interessant kunnen zijn.
Vanaf 2,20 tot 10,70 meter werkbreedte, onze MAX CUT maaibalk met hoge levensduur
garandeert de beste maaikwaliteit onder alle omstandigheden. Droog of nat, klei of zand,
ACTIVE FLOAT zorgt voor optimale bodemdruk om vervuiling van het voer te minimaliseren.
Deze is eenvoudig tijdens het werk in te stellen vanuit uw bestuurderstoel.
De CLAAS JAGUAR is voorzien van de modernste techniek om snel en eﬃciënt te werken met
de mogelijkheid alle denkbare data van veld en gewas te rapporteren. Van gewas inhoud stoﬀen
tot plaat speciﬁeke opbrengstdata. Alles is aan boord om uw bedrijfsvoering te optimaliseren. De
JAGUAR voorzien van de juiste voorzetstukken om alle mogelijke gewassen schoon te oogsten,
optimaal te hakselen van 3 mm tot 50 mm met verschillende korrelkneuzers om de nutriënten
optimaal beschikbaar te maken voor uw dieren. Schoon oogsten betekent ook automatiseren
met stuurautomaten en AUTOFILL om transportwagens goed te vullen zonder verliezen. CEMOS
zorgt voor maximale capaciteit om de oogst tot een minimum aan tijd te beperken.
Met de nieuwe LINER zwadharken verlegt CLAAS de grens opnieuw op gebied van kwaliteit,
levensduur en capaciteit. Snel harken met bekende techniek in TREND en COMFORT
uitvoeringen.
De nieuwe QUADRANT EVOLUTION raapt met vijf rijen tanden nu nog grondiger. Uit de
praktijk is inmiddels gebleken dat de componenten van deze machine over een heel lange
levensduur beschikken.
Details zoals deze zijn slechts een paar goede argumenten voor de technologieën en digitale
oplossingen van CLAAS. Uw contactpersonen bij uw CLAAS dealer en bij Kamps de Wild
geven u graag persoonlijk advies. Neem contact met ons op voor oplossingen op maat. En
voor ﬁnanciering die perfect op uw bedrijf is afgestemd.
We kijken alvast uit naar een goed adviesgesprek met u.

www.kampsdewild.nl
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We bieden u alle ondersteuning
om de beste te zijn.
Onze medewerkers hebben met onze producten slechts één doel voor
ogen: ervoor zorgen dat u succes oogst. Op uw percelen en daarbuiten.
Met innovaties en persoonlijke aandacht. En uiteraard met digitalisering.
Voor grote en kleine landbouwbedrijven.

Betrokken.
Sinds de oprichting van het bedrijf is innovatiekracht tweede natuur bij CLAAS. Dat
innovatie heel hoog in het vaandel staat bij CLAAS, wordt niet alleen bewezen door de
4000 patenten die het bedrijf op zijn naam heeft staan, maar ook door de recentelijke
investering van 44 miljoen euro in de maaidorserfabriek in Harsewinkel en 40 miljoen in
de nieuwe CLAAS tractorfabriek in Le Mans om de techniek nog verder te verbeteren.
Een sterk punt van de innovatiekracht van CLAAS is de allesomvattende overdracht
van kennis. Een goed voorbeeld daarvan zijn de CLAAS TERRA TRAC rupsbanden.
De bodem van een perceel ontzien is namelijk van groot belang.

CLAAS TERRA TRAC
De bodem ontzien levert winst op.
4
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Digitaal.
Digitale oplossingen zijn voor ons geen doel op zich maar zijn ervoor om u te
ondersteunen bij het besparen van tijd en kosten. En nauwkeurig te kunnen
werken. Dankzij onze technologie kan uw papieren administratie automatisch
worden gedocumenteerd. Door nauwkeurig te zaaien en bemesten worden uw
werkzaamheden op het land geautomatiseerd. Ook wordt met behulp van de
veelzijdige CLAAS assistentiesystemen niet alleen tijd bespaard maar worden
chauffeurs ook actief ontlast.

CLAAS CEMOS

Persoonlijk.

Meer efficiëntie. Lagere kosten.

Bij CLAAS ‘kent iedereen elkaar’. We werken heel nauw met onze dealers samen - voor u. Dankzij een
wijdvertakt netwerk en zes centra voor de levering van vervangingsonderdelen zijn wij altijd heel dicht
bij u in de buurt. Het gaat ons erom om zaken goed doordacht en samen met u uit te voeren. Daarbij
bieden we niet alleen ondersteuning met uitgekiende techniek maar ook met financieringen en digitale
oplossingen op maat voor uw bedrijf.

Allesomvattend.
Bij CLAAS vindt u professionele techniek in al onze modellen,
van de kleinste tot de grootste. Het succesvolle CMOTION
multifunctionele hendel wordt niet alleen in al onze tractoren
gebruikt, van de XERION tot de ARION 500, maar ook in
onze maaidorsers en veldhakselaars. De MAX CUT maaibalken
daarentegen worden in alle DISCO frontmaaiers en DISCO
achtermaaiers gebruikt.

NIEUW

Nu is de beste tijd om te investeren.
Zeker. Flexibel. Individueel.
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CLAAS financiering.

Uw CLAAS machine nu financieren
met een rente vanaf 0%.
Uw CLAAS machine kunt u even gemakkelijk financieren
dan gebruiken dankzij de financial lease oplossing van
CLAAS FINANCIAL SERVICES.
Dankzij deze oplossing wordt u meteen eigenaar van de
machine terwijl uw kredietlijnen onaangetast blijven.
Bovendien garanderen wij:

Maximale flexibiliteit.
Flexibele duurtijden en
aangepaste leasetermijnen.

Gegarandeerde zekerheid.
Door de aanschaf van uw CLAAS
machine kiest u voor de zekerheid
van marktleiders in landbouwmachines
en financiering. U bent gegarandeerd
in goede handen.
Snelle en vlotte afwikkeling
van uw aanvraag.
Zowel de levering van de machine als de
afwikkeling van uw financieringsaanvraag
worden zo snel mogelijk geregeld door
een team van experts. Snelle en discrete
kredietanalyse.

Vraag vandaag nog naar de
financieringsvoorwaarden
bij uw CLAAS dealer!

CLAAS connect.

Mens. Machine. Systeem.

Met CLAAS connect stapt u in uw persoonlijke
CLAAS productwereld. Ontdek nieuwe services
met echte meerwaarde, voor u gebundeld in de
portal en de CLAAS connect-app. Het begint
allemaal met uw geregistreerde machine.

Overzicht van
onze producten.

Activeer de camera van uw mobiele
telefoon en scan de code.

CHAUFFEURSTRAINING.
Gedetailleerd.
Uitgebreid.
Succesvol.
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Nog betere CLAAS chauffeurs.
Zodra een machine aan CLAAS connect is
toegevoegd, hebt u toegang tot de trainingsdocumentatie en -video‘s. Op deze wijze kan
iedere chauffeur van een CLAAS machine,
ongeacht of dit een maaidorser, tractor of
pers is, perfect geschoold aan het nieuwe
seizoen beginnen. De perfecte aanvulling
voor uw persoonlijke training ter plekke.

CLAAS CONNECT APP.

Mobiel. Uitgebreid. Modern.

Altijd de gegevens van uw machines bij de hand.
Voor elk van uw geregistreerde machines staat gedetailleerde informatie ter
beschikking. Naast handleidingen en een smeermiddelenleidraad om snel
de juiste olie op te zoeken, kunnen na een verdere validatie ook afzonderlijke
prestatiegegevens of de licentiestatus van uw machines heel eenvoudig op
de CLAAS connect-app worden geraadpleegd.

TOEGANG
SHOPS.
Snel. Gedetailleerd. Praktisch.

Mobiel vervangingsonderdelen bestellen.
U kunt nu op het betreffende platform of met
een mobiele telefoon heel eenvoudig de juiste
vervangingsonderdelen in Parts Doc opzoeken en
daarna in de Parts Shop bestellen. Bovendien
kunt u in de Parts Shop een uitgebreid,
merkonafhankelijk assortiment bekijken.
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Digitale wereld.

Met volledige ondersteuning digitaliseren.

In de digitale wereld wordt documentatie vereenvoudigd, tijd
bespaard en hulpbronnen ontzien dankzij van tevoren vastgelegde
planning. Tegelijkertijd zorgen assistentiesystemen voor heel veel
gemak. Uiteraard wordt u daarbij individueel en volledig op maat
begeleid door onze CLAAS Connectivity-verkoopadviseurs, vanaf
het instellen van uw systemen tot de gebruiksapplicaties.
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Inbedrijfname.

CLAAS en Taakkaart.nl bieden
ter plekke ondersteuning op uw
bedrijf met een Connectivityverkoopadviseur van uw dealer.
Op deze wijze wordt de
inbedrijfname van uw applicaties
en services nog eenvoudiger
voor u.

Gegevensanalyse.

Om verdere verwerking van uw
oogstgegevens en de overdracht
daarvan aan uw klanten te
vereenvoudigen, kunt u gebruikmaken van de als optie leverbare
TELEMATICS-gegevens. Haal
meer uit uw gegevens. CLAAS
ondersteunt u samen met uw
dealer ter plekke.

Taakkaart.nl

Eenvoudig documenteren.
Wilt u uw werkzaamheden niet langer
met pen en papier vastleggen? Met
hét merkonafhankelijke platform voor
precisielandbouw Taakkaart.nl en
CLAAS TELEMATICS beschikt u over
een optimale instap in de digitale
wereld, waarmee documenteren heel
eenvoudig wordt. Deze Active System
en Data Connect gegevens kunt u ook
onafhankelijk van uw machinepark
gebruiken.

Gewassensor.
Effectief werken.

CLAAS en zijn verkooppartners
ondersteunen u ook met andere
precisielandbouwtoepassingen om
uw beslissingen over gewasbeheer
nog verder aan te scherpen. Met de
gewassensor kunt u naar behoefte
meststoffen toedienen en ook
gewasbescherming direct tijdens
het rijden in het veld uitvoeren – zo
kunt u ook het technische potentieel
van uw machine volledig benutten.

Digitaal pakket.

Tijd besparen en gemak.
Wilt u het potentieel van uw perceel
en machine volledig uitbuiten? Een
combinatie van CLAAS AUTOPILOT
besturing met een Trimble GPS systeem.
U bent volledig ontzorgd met het
Kamps de Wild digitaal pakket op
uw nieuwe tractor.
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HIGHLIGHTS

Schoon ruwvoer
oogsten.
Bij CLAAS voederwinningsmachines is compromisloze betrouwbaarheid
gecombineerd met innovatieve oplossingen voor schoon en energierijk
voer. Met PROFIL frontmaaiers, ACTIVE FLOAT ontlastingssystemen voor
achtermaaiers, het MAX SPREAD gewasstroomconcept voor schudders of de
nieuwe 3D-rotorgeleiding voor zwadharken. Door technische mogelijkheden
volledig te benutten oogst u meer energie per hectare.

ACTIVE FLOAT ontziet de graszode.
Grote achtermaaiers kunnen door zijdelingse krachten
schade veroorzaken aan de graszode. Met de hydropneumatische ontlasting kan de chauffeur de oplegdruk tijdens
het maaien aanpassen, waardoor de tractor het gewicht
van de maaier draagt en de bodem de maaier geleidt.
Deze techniek van CLAAS waarborgt schoon voer bij
grote achtermaaiers. NIEUW: ACTIVE FLOAT is nu ook
beschikbaar voor de LINER zwadharken met 2 rotoren
met middenaflegging.
14

PROFIL. Betere frontmaaiers.
CLAAS frontmaaiers beschikken over een laag bij de
grond aangebracht PROFIL draaipunt voor uitstekende
aanpassing aan de bodem in lengterichting. Hierdoor
wordt de maaier over de bodem geleid zonder daarin
te blijven steken. Dankzij deze constructie kan schoon
voer worden opgenomen en wordt een snelle uitworp
zonder beschadiging van de graszode gewaarborgd.

MAX SPREAD tanden
voor snellere opname.
3D-geleiding voor zwadharken.
De hoge bewegingsvrijheid van de
zwadharkophanging aan de bovenzijde
zorgt samen met de dicht bij de wielen
aangebrachte tanden voor uitstekende
geleiding van de tanden voor een
schone opname en uitstekende kwaliteit
van het basisvoer. De originele CLAAS
silagetanden zijn voorzien van een licht
gekromd uiteinde en nemen het voer
feilloos van de stoppels op.

De tangentiële rangschikking van de tanden zorgt voor een circa
30% groter werkoppervlak aan de voorzijde. Op deze manier
wordt het voer schoon opgenomen en gelijkmatiger verdeeld.
Met MAX SPREAD kan er sneller met de schudder in de silage
worden gereden of in het hooi het toerental worden verminderd
om brokkelverlies te voorkomen.

Techniek voor beter voer ontdekken.

bestesfutter.claas.com
Activeer de camera van uw mobiele telefoon en scan de code.
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NIEUW

Goed ruwvoer
begint met maaien.
CLAAS maaiers voor grote oppervlakken beschikken over een werkbreedte van
8,30 tot 10,70 meter. Het standaard ACTIVE FLOAT systeem ontziet niet alleen
de graszode maar maakt ook de maaier heel licht. De hydropneumatische
ontlasting draagt het overgrote deel van het gewicht van de maaier over op
de tractor, waardoor de waardevolle graszode wordt ontzien en stabiliteit
op hellingen wordt gewaarborgd. Omdat er met lage toerentallen kan worden
gewerkt, kan er tijdens het maaien tot 15% brandstof worden bespaard.
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DISCO tijdens
het werk ervaren.

Activeer de camera van uw mobiele
telefoon en scan de code.

MAX CUT. Veilig maaien.
De hoogwaardige coating van wolfraamcarbide en
standaard SAFETY LINK veiligheidsmodule staan garant
voor bedrijfszekerheid en een lange levensduur van de
DISCO maaiers. De uitgekiende vormgeving van de maaibalk
aan de voor- en onderzijde zorgt ervoor dat de maaier soepel
over de graszode glijdt.

Betere frontmaaiers van CLAAS.
Met drie verschillende uitvoeringen
voor frontmaaiers beschikt CLAAS over
een assortiment met een uitstekende
prijs-prestatieverhouding, perfect
afgestemd op uw bedrijf. Het MOVE
aanbouwframe biedt voor grote tractoren
en zware maaier-kneuzers perfecte
ontlasting en een snelle reactie, terwijl
de korte DISCO 3150 zich uitstekend
aan de bodem aanpast.

Afgestemd op elk gebruik.
De drie modelseries achtermaaiers
bieden een perfecte oplossing voor
elk gebruik. De middenophanging met
ACTIVE FLOAT zorgt voor ontlasting
voor brede maaiers met kneuzers.
Ontlasting van het zwaartepunt komt
vooral goed van pas wanneer met
kleinere maaiers zonder kneuzers op
steile taluds wordt gewerkt.

NIEUW: DISCO 4400 met
vectoropklapmechanisme.
Het perfecte alternatief voor triplecombinaties. De nieuwe DISCO 4400
CONTOUR wordt hydraulisch licht naar
achteren in een veilige transportstand
opgeklapt, met een rijhoogte onder 4 m.
Samen met een frontmaaier kan een
werkbreedte van 7 m worden omgezet in
een wettelijke transportlengte van 12 m.
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Brede spreiding en verwelking
geven het voer kwaliteit.
Bij graslandoogsten zijn schudden en keren belangrijke factoren voor een
snelle verwelking en schoon voer. VOLTO schudders werken met kleine
rotoren en de exclusieve CLAAS gestuurde trekstang voor een rustige
werking, ook als de werkbreedte aanzienlijk is. Alleen gericht geleide
tanden zorgen ervoor dat afgemeten porties worden opgenomen en dat
het voer gelijkmatig breed wordt verspreid.
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MAX SPREAD maakt het verschil.
De onder een hoek van 29,3° tangentiële rangschikking
van de tanden zorgt ervoor dat het voer gefaseerd in
kleine porties wordt opgenomen zonder dat de tanden
bij verschillende strooihoeken in de graszode steken. De
30% langer naar voren gerichte tanden zijn effectiever
tijdens het opnemen en zorgen ervoor dat er ook bij
hoge snelheden kan worden geoogst.

VOLTO 1100 – compacte
topprestaties.
Met tien kleine rotoren en een compacte
driepuntsaanbouw is de VOLTO 1100
de juiste investering voor de toekomst.
Met een gewicht van slechts 1480 kg
kan deze schudder zonder meer ook
met kleine tractoren worden gebruikt.

CLAAS CKL.

Prima hooi dankzij toptechniek.

In de transportstand zorgt de CLAAS
gestuurde trekstang voor maximale
stabiliteit dankzij intelligente ondersteuning. Op het perceel zorgen de
dempers van de gestuurde trekstang
voor een rustige werking en voorkomen
dat de schudder gevaarlijk gaat slingeren.
De VOLTO 1100 met tien rotoren en
driepuntsaanbouw beschikt standaard
over hydraulische dempers.

Dankzij de lage operationele toerentallen
zorgt de MAX SPREAD techniek ervoor
dat het waardevolle blad van het gewas
ongeschonden blijft en er geen brokkelverlies optreedt bij het hooien. De kleine
rotoren en de tangentiële rangschikking
van de tanden voorkomen bovendien
dat bij droog voer opeenhopingen
ontstaan en zorgen ervoor dat het voer
dankzij een brede spreiding snel droogt.

VOLT O OVERZICHT.
Activeer de camera van uw mobiele
telefoon en scan de code.
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NIEUW

Uitstekende voederkwaliteit
met de nieuwe LINER.
De nieuwe LINER generatie is ontstaan uit wereldwijde praktijkervaring
met duizenden machines en de eis om bij zwadharken de aanpassing
aan de bodem blijvend te verbeteren. Alleen perfect geleide rotoren
zorgen voor schoon voer, hoge harkprestaties en uitstekende kwaliteit
van zwaden. De nieuwe zwadharken met vier rotoren 4900 – 4700
bieden een nieuwe dimensie op het gebied van bodemaanpassing en
afleggen van schone zwaden.
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De constructie is van primair belang.
De constructie van curvebaan, stuurrollen en lagering van de tandarmen wordt
permanent gesmeerd en is zonder compromissen puur voor de praktijk ontworpen.
De tandarmen met gedefinieerde buigpunten zorgen ervoor dat de zwadklok ook
bij botsingen goed is beschermd.

NIEUW: CLAAS zwadharken
met middenaflegging.
De nieuwe zwadharken met middenaflegging zorgen met werkbreedtes van
6,20 tot 10,00 m voor hogere capaciteit,
terwijl de aandrijflijn voor hogere harkprestaties zorgt. Met een rotordiameter
van 2 x 3,80 m en 2 x 14 tandarmen
levert de LINER 2900 TREND topprestaties. De cardanische ophanging en het
onderstel met 6 wielen waarborgen een
uitstekende voerkwaliteit.

Zwadharken met zijaflegging
voor variabele zwaden.

NIEUW: ACTIVE FLOAT bij
LINER 2900 en 2800.

CLAAS zwadharken met zijaflegging
bieden met werkbreedtes van 6,20 tot
16,00 m alle mogelijkheden om dubbele
zwaden voor de oogstmachines af te
leggen. Het hoge hoofdonderstel waarborgt hefhoogte op de kopakker en een
perfecte aanpassing aan de bodem
dankzij de cardanisch opgehangen
rotoren.

Met de BUSINESS uitrusting biedt
CLAAS voor het eerst ACTIVE FLOAT
aan voor zwadharken met middenaflegging. Het van de DISCO maaiers
bekende en beproefde concept van
hydropneumatische ontlasting waarborgt een betere geleiding van de
rotoren dankzij de grootst mogelijke,
instelbare ontlasting van de maaiarmen.
Op deze manier levert de zwadhark ook
op vochtige percelen schoon werk.

LINER 4900 – 4700
walkaround.

Activeer de camera van uw mobiele telefoon en scan de code.
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Beter laden, snijden
en transporteren.
Bij de CARGOS combiwagens zijn een hoog laadvermogen,
messcherpe snede, brandstofbesparende aandrijving en banden
die de bodem ontzien nauw met elkaar verbonden. Dankzij dit
geavanceerde concept wordt de efficiënte van het transport bij de
oogstketen verder verhoogd. Bovendien kunnen de combiwagens
als HD-transportwagens worden gebruikt tijdens de maïsoogst en
het vervoer van houtsnippers in de winter.
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2,5 kg snijkwaliteit.
De combinatie van een intelligente
beveiliging van de messen en speciaal
gehard staal zorgt ervoor dat de CLAAS
dubbele messen langer kunnen worden
gebruikt dan conventionele messen.
Bovendien kan de gebruiksduur van de
messen worden verdubbeld door deze
eenvoudig ‚om te draaien‘, waardoor
kortgesneden voer van uitstekende
kwaliteit wordt verkregen zonder de
messen te hoeven slijpen.

Tridemonderstellen.

Snel lossen.

Om de bodem te ontzien en om aan
wettelijke voorschriften te voldoen zijn
moderne tridemonderstellen vereist voor
zwaardere transporten. De innovatieve
TRIDEM onderstellen beschikken dankzij
elektronische gedwongen besturing
over uitstekende wendbaarheid,
stabiliteit op taluds en ontzien
bovendien de bodem.

De basis voor continu lossen wordt
gevormd door de CLAAS laadautomaat
die ervoor zorgt dat oogstmateriaal snel
wordt gelost. Dankzij de twee of drie
doseerwalsen wordt het voertapijt hierbij
effectief gecomprimeerd. Verdere
uitrustingen zoals een weegsysteem,
TELEMATICS, ISOBUS-bediening of
afdekking van de laadruimte zorgen
ervoor dat aan alle eisen van de klant
wordt voldaan.

EFFICIENT FEEDING SYSTEM.
De aan de voorzijde 500 mm verlaagde
laadvloer zorgt voor een rechtlijnige,
efficiënte gewasstroom en een gecomprimeerde massa in de transportwagen.
Hierdoor wordt het benodigd vermogen
gereduceerd en de transportcapaciteit
verhoogd. Optimaal gemonteerde
XL-messen zorgen samen met 22 mm
brede rotorvingers voor uitstekende
snijkwaliteit waarbij bovendien het voer
wordt ontzien.

CARGOS OVERZICHT.
Activeer de camera van uw mobiele
telefoon en scan de code.
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Productprogramma.
Voederwinning.

9600

9500

8500

8400

8300

760

750

740

max. DIN

CARGOS
cbm

50

44

41,5

38 / 35,5

30

51,0

44,5

38,5

Toegest. totaalgewicht

t

34 / 31

34 / 31/ 24

34 / 31/ 24

24 / 21

21

34

31/24
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Assen

Tridem

Tridem /
Tandem

Tridem /
Tandem

Tridem

Tridem /
Tandem

Tandem

DISCO grote maaiers

1100 C

1100

9200 AS

9200 C

9200

8500 C

8500

Max. werkbreedte

m

Tandem

Tandem

10,70

10,70

9,10

9,10

9,10

8,30

8,30

Maaischijven

2x9

2x9

2x8

2x8

2x8

2x7

2x7

Ontlasting

ACTIVE FLOAT

ACTIVE FLOAT

ACTIVE FLOAT

ACTIVE FLOAT

ACTIVE FLOAT

ACTIVE FLOAT

ACTIVE FLOAT

Overbelastingsbeveiliging

SAFETY LINK

SAFETY LINK

SAFETY LINK

SAFETY LINK

SAFETY LINK

SAFETY LINK

SAFETY LINK

Kneuzer

ja

nee

ja

ja

nee

ja

nee

Schwadbänder

nee

nee

ja

nee

nee

nee

nee

DISCO frontmaaiers

3600 FC / F

3600 FC / F

3200 FC / F

3200 FC / F

3150 F

Aanbouwvariant

4-D MOVE

3-D PROFIL

4-D MOVE

3-D PROFIL

2-D

Werkbreedte

m

Maaischijven

3,40

3,40

3,00

3,00

3,00

8

8

7

7

7

Ontlasting standaard

ACTIVE FLOAT

Veren

ACTIVE FLOAT

Veren

Veren

Ontlasting optie

–

ACTIVE FLOAT

–

ACTIVE FLOAT

–

Overbelastingsbeveiliging

SAFETY LINK

SAFETY LINK

SAFETY LINK

SAFETY LINK

SAFETY LINK

DISCO CONTOUR
Middenophanging

4400

NIEUW

4000

3600 C / 3600

3200 C / 3200

2800 C / 2800

Werkbreedte

m

4,20

3,80

3,40

3,00

2,60

Aanbouw

categorie

III

III

II / III

II / III

ll

MAX CUT

MAX CUT

MAX CUT

MAX CUT

MAX CUT

10

9

8

7

6

360

320 / C

32

280 C

28

24

Maaibalken
Schijven

aantal

DISCO achtermaaier
Ophanging
zwaartepunt
Werkbreedte

m

3,40

3,00

3,00

2,60

2,60

2,20

Aanbouw

categorie

ll

ll

ll

ll

ll

ll

MAX CUT

MAX CUT

MAX CUT

MAX CUT

MAX CUT

MAX CUT

8

7

7

6

6

5

Maaibalken
Schijven

aantal

CARGOS 8400

24

DISCO 9200

LINER 4900

CORTO frontmaaiers

3200 F PROFIL

310 F

285 F

3,05

3,05

2,82

categorie 3-D PROFIL

3-D

3-D

aantal

4

4

4

3200 CONTOUR

220

190

m

3,05

2,10

1,85

Werkbreedte

m

Aanbouwvariant
Maaitrommels

CORTO achtermaaiers
Werkbreedte
Aanbouw

categorie ll

ll

ll

Maaitrommels

aantal

4

2

2

1300 T

1100 T

900 T

Werkbreedte

m

13,00

10,70

8,70

Aanbouw

categorie ll

ll

ll

Rotoren

aantal

10

10

8

Tandarmen per rotor

aantal

7

6

6

1100

900

80

800

700

65

60

55

45

Werkbreedte

m

10,70

8,70

7,70

7,70

6,70

6,40

5,80

5,20

4,50

Aanbouw

categorie ll

ll

ll

ll

ll

ll

ll

ll

ll

Rotoren

aantal

10

8

8

6

6

6

6

4

4

Tandarmen per rotor

aantal

6

6

5

7

6

6

5

6

6

VOLTO getrokken schudder

VOLTO driepuntsaanbouw

LINER grote zwadharken

4900 BUSINESS

NIEUW

NIEUW

4800 TREND

4700 TREND

NIEUW

Max. werkbreedte

m

9,30 – 13,60

9,30 – 13,60

9,30 – 12,70

Aanbouw

categorie II

II

II

II

Aantal rotoren

4

4

4

4

Aantal tandarmen

4 x 14

4 x 12

4 x 12

4 x 12

LINER middelgrote
zwadharken

3100 TREND

Werkbreedte

m

Aanbouw
Rotoren
Tandarmen per rotor

10,10 – 15,00

4800 BUSINESS

NIEUW

NIEUW

2600 TREND

8,00 – 9,00

7,50 – 8,20

6,80 – 7,40

6,20 – 6,80

categorie ll

ll

ll

ll

ll

aantal

2

2

2

2

2

aantal

14

14

12

12

11

LINER zwadhark met
zijaflegging

8,70 –10,00

2800 NIEUW
2900 NIEUW
2700 TREND
BUSINESS / TREND BUSINESS / TREND

NIEUW

1900

1800 TWIN

1700 /
1700 TWIN

1600 /
1600 TWIN

800 TWIN

700 TWIN

8,00

8,40

6,60 / 7,85

6,20 / 6,90

4,00 – 7,50 /
7,50

3,50 – 6,30 /
6,30

Max. werkbreedte

m

Aanbouw

categorie ll

II

lll

ll

–

–

Rotoren

aantal

2

2

2

2

2

2

Tandarmen per rotor

aantal

14

12

12

11

12

11

500

450

420

370

4,80

LINER Einkreiselschwader
Werkbreedte

m

4,50

4,20

3,70

Aanbouw

categorie Deichsel

ll

ll

ll

Rotoren

aantal

1

1

1

1

Tandarmen per rotor

aantal

14

12

12

11

NIEUW
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HIGHLIGHTS

Topprestaties. Zowel op banden als rupsbanden.
De JAGUAR. Altijd een grote sprong vooruit.

Hoge bedrijfszekerheid en uitstekende kwaliteit van de oogst
zijn de primaire doelen die de JAGUAR nastreeft. Met intelligente
assistentiesystemen zoals AUTO FILL, AUTO PILOT, CEMOS en
extra brandstofbesparing wordt de chauffeur zoveel mogelijk
ontlast tijdens het werk.

SHREDLAGE®

Assistentieysteem.

Flexibiliteit.

Succesvol voor melk- en vleesvee,
alsmede biogas. Voederexperimenten
van de Universiteit van Osnabrück
hebben het rendement van
SHREDLAGE® aangetoond.

AUTO FILL zorgt voor trefzeker laden
en maximale ontlasting voor chauffeurs
op lange werkdagen.

De inklapbare, automatische transportbescherming voor de ORBIS 900-600
zorgt in korte tijd voor een transportbreedte van slechts 3 m.
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TERRA
TRAC

Met TERRA TRAC rupsbanden
kan de JAGUAR heel het jaar
worden gebruikt, waarbij de bodem
steeds wordt ontzien. De maximale
transportbreedte bedraagt 3 m.

CEMOS
AUTO PERFORMANCE.
Met deellast tot 12% brandstof
besparen. Het hele jaar
door en volautomatisch.

Datamanagement.
Met TELEMATICS en automatische documentatie worden
oogst- en machinegegevens direct naar kantoor verzonden.
Door machines aan te sluiten op het netwerk van Taakkaart.nl
ontstaat hoge transparantie.
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SHREDLAGE®

Uitgekiende kneuzing.

SHREDLAGE® is langer gehakselde silomaïs met een haksellengte
van 26 - 30 mm en een drogestofgehalte van 30 – 35 % (kortere
haksellengtes tot 21 mm bij een toenemend drogestofgehalte).
SHREDLAGE® wordt geproduceerd met de speciale CLAAS MULTI
CROP CRACKER SHREDLAGE®.
SHREDLAGE® is homogeen hakselmateriaal dat het resultaat is van
de gepatenteerde walsprofielen van de SHREDLAGE® CRACKER.
Er zijn geen andere fabrikanten die SHREDLAGE® produceren.
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De feiten over
SHREDLAGE®

De bijzondere kenmerken van SHREDLAGE®.
Meer structuur dankzij langere
stengels en vezels.
→ De pH-waarde van de pens
neemt toe. Het aandeel stro
kan worden verminderd of

– Lange, ontvezelde stengels met een groot oppervlak
– De buitenzijde van de plant is grotendeels weggewreven
– Bladeren zijn gescheurd en opgeruwd
– Korrels zijn heel klein fijngewreven
– Spindels zijn in afzonderlijke stukken gebroken

zelfs worden weggelaten.
Meer oppervlak dankzij ontvezeld
en ruw hakselmateriaal.
→ Groter oppervlak voor de
ontwikkeling van microorganismen (melkzuurbacteriën)
voor fermentatie in de pens en
in de silo.
Constant ingestelde, van
drogestofgehalte afhankelijke
haksellengte.
→ Structuur zorgt voor een
betere werking van de pens bij
het herkauwen, wat bijdraagt
aan een betere gezondheid
van het vee.
Optimale bewerking van korrels
door pletten en vermalen.
→ Het duidelijk hogere aandeel
energie voor de pens kan ertoe
leiden dat krachtvoer kan
worden gereduceerd.

Wetenschappelijk onderzoek.
In tegenstelling tot eerdere experimenten heeft SHREDLAGE® voor het eerst
gelijkwaardige resultaten in melkproductie behaald. Omdat er meer voedsel
wordt genuttigd, helpt dit koeien met een hoge melkopbrengst in de vroege
melkproductiefase (30 – 120 dagen) om het energietekort te vereffenen. Omdat
beter herkauwen wordt bevorderd, draagt dit bij aan een hogere pH-waarde van
de pens en wordt pensacidose voorkomen. Bij rantsoenering met SHREDLAGE®
zonder stro werd dezelfde melkproductie behaald met eveneens dezelfde
pH-waarde van de pens als bij een conventioneel voedingspatroon.

Bovendien kunnen hierdoor
de melkproductie en/of
inhoudsstoffen toenemen.

Alles over
het proces.
Activeer de camera van uw mobiele
telefoon en scan de code.
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Productprogramma.
Veldhakselaars.
JAGUAR

990

980

970

960

950

940

930

Uitlaatgasnorm

TIER

Stufe V

Stufe V

Stufe V

Stufe V

Stufe V

Stufe V

Stufe V

Vermogen

kW/pk

680 / 925

625 / 850

581 / 790

480 / 653

430 / 585

390 / 530

340 / 462

MAN
V12 D 2862

MAN
V12 D 2862

MAN
R6 D 4276

Mercedes-Benz
OM 473 LA

Mercedes-Benz
OM 473 LA

Mercedes-Benz
OM 471 LA

Mercedes-Benz
OM 471 LA

Motor
Aantal
messen

V-MAX

42 | 36 | 28 |
24 | 20

42 | 36 | 28 |
24 | 20

42 | 36 | 28 |
24 | 20

36 | 28 | 24 | 20

36 | 28 | 24 | 20

36 | 28 | 24 | 20

36 | 28 | 24 | 20

Dieseltank

(optie)

1050 l (450 l )

1050 l (450 l )

1050 l (450 l )

1050 l (450 l )

1050 l (450 l )

1050 l (450 l )

1050 l (450 l )

Silagemiddeltank

(optie)

375 l (37 l )

375 l (37 l )

375 l (37 l )

375 l (37 l )

375 l (37 l )

375 l (37 l )

375 l (37 l )

AdBlue-tank

130 l

130 l

130 l

130 l

130 l

130 l

130 l

JAGUAR

990
TERRA TRAC

960
TERRA TRAC

Uitlaatgasnorm

TIER

Stufe V

Stufe V

Vermogen

kW/pk

680 / 925

480 / 653

MAN
V12 D 2862

Mercedes-Benz
OM 473 LA

Motor
Aantal
messen

V-MAX

42 | 36 | 28 |
24 | 20

36 | 28 | 24 | 20

Dieseltank

(optie)

1050 l (450 l )

1050 l (450 l )

Silagemiddeltank

(optie)

375 l (37 l )

375 l (37 l )

130 l

130 l

AdBlue-tank

JAGUAR
Uitlaatgasnorm

TIER

Vermogen

kW/pk

Motor

870

860

850

840

Stufe V

Stufe V

Stufe V

Stufe V

340 / 462

300 / 408

430 / 585

390 / 530

Mercedes-Benz
OM 473 LA

Mercedes-Benz OM Mercedes-Benz OM Mercedes-Benz OM
471 LA
471 LA
470 LA

Aantal
messen

V-MAX

28 | 24 | 20

28 | 24 | 20

28 | 24 | 20

28 | 24 | 20

Dieseltank

(optie)

1000 l (300 l )

1000 l (300 l )

1000 l (300 l )

1000 l (300 l )

Silagemiddeltank

(optie)

AdBlue-tank

375 l (37 l )

375 l (37 l )

375 l (37 l )

375 l (20 l )

130 l

130 l

130 l

130 l

JAGUAR 990/960 TERRA TRAC
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JAGUAR 900

JAGUAR 800

Productprogramma.
Voorzetstukken.
PICK UP

300 HD

300 HD
PROFI

300 HD
PROFI CONTOUR

Werkbreedte (cm)

300

300

300

Toerentalaanpassing

3-Gang

3-Gang

3-Gang

Gewasopname

4 tandarmen

5 tandarmen

5 tandarmen

Transport

aangebouwd

aangebouwd

aangebouwd

Bodemaanpassing

CONTOUR

CONTOUR

CONTOUR +
Pendelrahmen

Uitrusting

-

hydraulisch
opklapbare
tastwielen, extra
slijtagedelen

hydraulisch
opklapbare
tastwielen, extra
slijtagedelen

DIRECT DISC

600

600 P

500

500 P

Werkbreedte (cm)

596

596

513

513

Toerentalaanpassing

3 toerentalbereiken

3 toerentalbereiken

3 toerentalbereiken

3 toerentalbereiken

Gewasopname

MAX CUT +
vijzel

MAX CUT +
vijzel +
peddelwals

MAX CUT +
vijzel

MAX CUT +
vijzel +
peddelwals

Transport

Transportwagen

Transportwagen

Transportwagen

Transportwagen

ORBIS

900

750

600 SD

600

450

Werkbreedte (cm)

893

760

615

615

475

Toerentalaanpassing

2 + 3 versnellingen
invoertrommels

2 + 3 versnellingen
invoertrommels

2 + 3 versnellingen
invoertrommels

2 + 3 versnellingen
invoertrommels

2 + 3 versnellingen
invoertrommels

Transportschijven

4 x groot, 4 x klein

4 x groot + 2 x klein 2 x groot + 4 x klein 4 x groot

Transport

Aangebouwd
transportsysteem
geïntegreerd Standaard
Automatische transportbescherming
geïntegreerd (optie)

Aangebouwd
transportsysteem
geïntegreerd Standaard
Automatische transportbescherming
geïntegreerd (optie)

Aangebouwd
transportsysteem
geïntegreerd Standaard
Automatische transportbescherming
geïntegreerd (optie)

Aangebouwd
aangebouwd
transportsysteem
geïntegreerd Standaard
Automatische transportbescherming
geïntegreerd (optie)

CORIO / CONSPEED

CORIO
875 FC / C

CORIO
675 FC / C

CORIO
CONSPEED 875
FC / C

CORIO
CONSPEED 675
FC / C

Transport

opklapbaar / star

opklapbaar / star

opklapbaar / star

opklapbaar / star

Aantal rijen / rijenafstand (cm)

8 / 75 cm

6 / 75 cm

8 / 75 cm

6 / 75 cm

Ondervloerhakselaar

horizontaal

horizontaal

horizontaal

horizontaal

Plukplateninstelling

mechanisch

mechanisch

mechanisch

mechanisch

Plukrollen
CORIO CONSPEED

rechtlijnig

rechtlijnig

conisch /
conisch hybride

conisch /
conisch hybride

PICK UP

DIRECT DISC

ORBIS

2 x groot, 2 x klein

CORIO
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HIGHLIGHTS

Pure power voor innovatie.
De tractoren van CLAAS.

Al meer dan twintig jaar is CLAAS de drijvende kracht achter de ontwikkeling
van tractoren. Daarbij zijn concepten als de CMATIC traploze transmissie en
operationele lage toerentallen niet meer weg te denken. CMOTION, CEBIS met
touchfunctie en digitale pakketten met TELEMATICS voor het automatisch
samenstellen van documentatie bieden ondersteuning voor moderne landbouw.
De CTIC bandenspanningsregeling is een goed voorbeeld van een duurzame
ontwikkeling. De volgende mijlpaal in efficiëntie wordt vertegenwoordigd door
CEMOS voor tractoren en aanbouwapparatuur.

Bekijk een video van de
CLAAS tractorfabriek.
Activeer de camera van uw mobiele
telefoon en scan de code.

Meer opbrengst door de
bodem te ontzien.
Dankzij de grote contactvlakken van de rupsbanden van onze maaidorsers,
veldhakselaars en tractoren wordt de bodem ontzien. Bij de AXION zorgen ze
tegelijkertijd ook voor maximale tractie. Met de CTIC bandenspanningsregeling
worden niet alleen wielslip en mogelijke schade voorkomen, maar ook het
dieselverbruik verminderd. In vergelijking met wielmachines beschikken onze
tractoren met rupsbanden over een geringe transportbreedte op straat.
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CLAAS AXION 900
T ERRA T RAC in actie.
Activeer de camera van uw mobiele
telefoon en scan de code.

terra
trac
Ontziet de bodem.
Hoge trekkracht.
Comfortabel.

DLG-test:

+ 16,3%

capaciteit per hectare.

– 16,8%

brandstofverbruik.

CEMOS
Zuinig. Intuïtief. Uitgekiend.

CEMOS in actie.

Activeer de camera van uw mobiele
telefoon en scan de code.

CEBIS
CMOTION
Overzichtelijk. Begrijpelijk. Comfortabel.

CEMOS Meer efficiëntie.
Minder kosten.
CEMOS is een uniek, zelflerend chauffeursassistentiesysteem, dat
chauffeurs al jarenlang in de LEXION betrouwbare ondersteuning
biedt. Nu zorgt CEBIS ook in CLAAS tractoren voor een perfecte
instelling van de tractor en aanbouwapparatuur. En daarmee ook
voor optimale prestaties en efficiëntie.

Ergonomisch
en functioneel.
De CEBIS terminal met touchfunctie zorgt voor maximaal bedieningscomfort
en veelzijdigheid. In combinatie met het in 2011 geïntroduceerde multifunctionele hendel met duim-, wijs- en middelvingerbediening werd een nieuwe
maatstaf op ergonomisch gebied aangelegd, omdat de arm tijdens het werk
op de armsteun rust.
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Perfect op u afgestemd.
ARION 600.

Dankzij drie verschillende uitrustingsvarianten is de ARION 600
de perfecte compagnon voor elk bedrijf. Het model wordt geleverd
met een 7-inch monochroom display als CIS-uitvoering, met een
functioneel design als CIS+ met eenvoudige ergonomie en auto
matiseringsfuncties of als CEBIS-uitrusting met veelzijdige
functionaliteit.
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Productomschrijving.
Motor

6 cilinders

Vermogen in pk onform EC R 120

PROACTIV vooras.
De CLAAS PROACTIV vooras van de ARION 500 en 600
beschikt over uitstekende rijeigenschappen en vergt weinig
onderhoud. De as past zich niet alleen aan elke ondergrond
maar ook aan elk gebruik aan.

ARION 660
ARION 650
ARION 630
ARION 610
100

120

140

160

180

200

220

Topmodel ARION 660.

Uitrustingscombinaties.
CIS

CIS+

De ARION 660 vormt de instap in de
klasse met 200 pk. Dankzij een maximaal vermogen van 205 pk en een
traploze CMATIC transmissie is dit
model uitstekend geschikt voor treken aftakaswerkzaamheden, alsmede
transporttaken.

CEBIS

HEXASHIFT
CMATIC

Doorslaggevende argumenten:
− Breed productassortiment van
145 tot 205 pk voor elk
gebruik
− HEXASHIFT powershift-transmissie met schakelautomaat
en SMART STOP of CLAAS
traploze transmissie CMATIC
voor optimale efficiëntie en
comfort
− Automatisch wijzigen van
snelheidstraject bij wisselende
omstandigheden voorkomt
onjuiste bediening
− Optimaal afgestemd op uw
gebruik met CIS, CIS+ of
CEBIS bediening
− Perfect voor alle gewasbeschermingsmaatregelen met
een CAT 3 Ready-cabine

Lage toerentallen.
De nieuwe motoren voldoen niet alleen
aan uitlaatgasnorm Stage V maar zijn
bovendien nu nog zuiniger. Dankzij het
lage stationaire toerental van slechts
650 t/min en ontplooiing van het maximaal vermogen bij 1500 - 1700 t/min
wordt brandstof bespaard en hogere
prestaties geleverd.

Bandenassortiment.
Voor de ARION modelserie kunnen
verschillende banden worden geleverd
tot een diameter van 1,95 m voor maximale krachtoverdracht, minimale slip en
een uiterst laag brandstofverbruik, ook
als er met grote aanbouwwerktuigen
wordt gewerkt.

Uitrustingsopties:
− Chauffeurspakket Premium
− Led-pakket Premium
− Digitaal pakket

Overzicht van onze
ARION 600.
Activeer de camera van uw mobiele
telefoon en scan de code.
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Perfect afgestemd.
ARION 500.

Het instapmodel van de ARION 500 overtuigt zonder meer met
traploze CMATIC transmissietechniek en CIS+ armsteun. Een
verder pluspunt is de geveerde PROACTIV vooras. In kort bestek
kenmerkt de ARION 500 zich door uitmuntend rijcomfort en een
intuïtieve bediening.
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Dynamische besturing.
Productomschrijving.
Motor

Dynamische besturing is als optie
leverbaar voor de ARION 500. Daarbij
kan uit drie rijstanden worden gekozen
met tot vier snelheidstrajecten, waarbij
de besturing afhankelijk van het gebruik
optimaal wordt aangepast.

4 cilinders

Vermogen in pk onform EC R 120
ARION 550

ARION 530

ARION 510
95

105

115

125

135

145

155

165

175

SMART STOP.

Uitrustingscombinaties.
CIS

CIS+

SMART STOP voor eenvoudig
stoppen en doorrijden met het
rempedaal, alsmede de extra functie
voor achteruitrijden met de CMOTION
multifunctionele greep of
ELECTROPILOT, zorgt voor
ultiem comfort.

CEBIS

HEXASHIFT
CMATIC

Doorslaggevende argumenten:
− Uiterst efficiënt en ultiem
comfort met traploze CMATIC
transmissie
− Intuïtieve bediening met CIS+
en DRIVESTICK
− Comfortabele bediening met
CEBIS en CMOTION
− CEMOS assistentiesysteem
voor hogere efficiëntie en
instellen aanbouwwerktuigen
− Ultiem rijcomfort en minimaal
onderhoud dankzij CLAAS
PROACTIV vooras
− CAT3 Ready-cabine voor alle
gewasbeschermingsmaatregelen

Groots comfort.
De ARION 500 cabine. Ruim, stil, met
grote ruiten en volledig geveerd. Met de
CEBIS uitrusting dragen de ARION 500
en 600 met de CEBIS touchbediening en
CMOTION multifunctionele hendel het
gevoel van een grote tractor uit.

CMATIC traploze transmissie.

Uitrustingsopties:
− Chauffeurspakket Premium
− Led-pakket Premium
− Digitaal pakket

De door CLAAS zelf ontwikkelde CMATIC
traploze transmissie van de ARION 500
en 600 zorgen voor eersteklas
bedieningscomfort, optimaal rijcomfort en
maximale efficiëntie. Omdat automatisch
van snelheidsbereik wordt gewisseld,
bijvoorbeeld tussen snel op straat rijden
zonder lading en langzaam op het perceel
tijdens werkzaamheden, wordt onjuiste
bediening voorkomen.

Overzicht van onze
ARION 500.
Activeer de camera van uw mobiele
telefoon en scan de code.
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NIEUW

Zoals u het wilt hebben.
ARION 400.

Bij de ARION 400 staat de chauffeur in het middelpunt,
dankzij een logische bediening waarmee het werk lichter
wordt, vering voor comfortabel rijden en een zuinige
aandrijving met een geautomatiseerde transmissie die
uiterst eenvoudig kan worden bediend.
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Productomschrijving.
Motor

4 cilinders

Vermogen in pk onform EC R 120

De opvolger van de testkampioen.

ARION 470

De nieuwe CLAAS ARION 400 heeft in vergelijking met zijn voorganger – de winnaar
van de profi Test 3/2021 – nog veel meer in huis als het om prestaties gaat. Met
een halve ton meer laadvermogen, bijvoorbeeld. En ook nog eens een halve ton
meer hefvermogen.

ARION 460
ARION 450
ARION 440
ARION 430
ARION 420
ARION 410
60

75

90

105

120

135

150

165

Nog meer vrijheid.

Uitrustingscombinaties.
Standard

CIS

Dankzij CLAAS POWER MANAGEMENT
beschikken de ARION 460 en 470 over
10 pk meer vermogen, waardoor het
vermogen nu respectievelijk 145 of
155 pk bedraagt. Met een vermogensgewicht van slechts 34 kg/pk zijn de
beide modellen veelzijdig inzetbaar.
Voor hogere productiviteit met een
laadvermogen tot 3,8 t en een achterhefinrichting voor ruim 6 t.

CIS+

QUADRISHIFT
HEXASHIFT

Doorslaggevende argumenten:
− Een halve ton meer
laadvermogen
− 500 kg meer hefkracht
− Topmodel met max. vermogen
van 155 pk
− CAT3 Ready-cabine voor alle
gewasbeschermingsmaatregelen
− Digitale uitrusting met
TELEMATICS, ISOBUS
en GPS Pilot
− Eenvoudige bediening met
multifunctionele hendel
− Automatische
frontladerherkenning

Comfortpakket Premium.
Dezelfde uitrusting als onze grote
tractoren, met een HEXACTIV schakelautomaat, SMART STOP functie, het
aangename CIS kleurenbeeldscherm
of de PROACTIV voorasvering, en nog
veel meer.

Digitale tractorpakketten.

Ruim uitzicht.

Wilt u efficiënter werken op uw
perceel? Met Crop View en
ISOBUS beschikt u over de juiste
tools om applicatiekaarten voor
het bemesten en zaaien samen te
stellen en vervolgens het perceel
met het geschikte voorzetstuk te
bewerken. Voor het instellen van
de digitale pakketten wordt
ondersteuning geboden door de
Connectivity-verkoopadviseur van
uw CLAAS dealer.

Dankzij het oppervlak van de voorruit
van 2,41 m2 en het glazen dak beschikt
de PANORAMIC cabine niet alleen over
een royaal uitzicht maar ook over een
90° zicht op de frontlader. De cabine
heeft geen dwarsstijlen meer die het
uitzicht belemmeren. Kortom, de
ARION heeft een ideale cabine voor
werkzaamheden met een frontlader.

Overzicht van onze
ARION 400.
Activeer de camera van uw mobiele
telefoon en scan de code.
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Kleine tractoren die heel veel meer kunnen.
ELIOS en NEXOS.

Dankzij het lage zwaartepunt en de lage hoogte kan de
ELIOS worden gebruikt op plaatsen die voor klassieke
tractoren ontoegankelijk zijn. De NEXOS daarentegen
kan niet alleen volledig op de wensen en eisen van de
klant worden afgestemd maar ook op de werkwijze.
Voor dit model kan uit een breed assortiment typen en
een groot aantal uitrustingsopties worden gekozen.
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ELIOS.
Constant vermogen.

Productomschrijving.
Motor

4 cilinders

Vermogen in pk onform EC R 120
ELIOS 240
ELIOS 230
ELIOS 220

De ELIOS modellen zijn uitgerust met
motoren van FPT met een cilinderinhoud
van 3,4 l en brandstofbesparende
technologie. De combinatie met de
uitgebalanceerde 4 cilinders zorgt
voor een rustige motorloop en lange
levensduur.

ELIOS 210
55

65

75

85

95

105

NEXOS 250
NEXOS 240

ELIOS.
Wijds uitzicht.

NEXOS 230
NEXOS 220
NEXOS 210
55

65

75

85

95

105

Uitrustingscombinaties.

Standard

115

Met de ELIOS 200 modellen
introduceerde CLAAS een moderne en
ergonomische cabine voor de compacte
klasse met 4 cilinders. In de uitvoering
met glazen dak biedt de cabine een
ongekend ruim uitzicht, dat aan alle
eisen voldoet.

20/ (12) 20 Gang (TWINSHIFT)

Doorslaggevende argumenten:
ELIOS:
− Vermogensgewicht vanaf
33,8 kg/pk
− Kleine draaicirkel van 3,47 m
− Laag zwaartepunt voor
uitstekende stabiliteit
− Min. totale hoogte met cabine
vanaf 2,43 m
− Min. totale breedte 1,65 m
NEXOS:
− Totale breedte vanaf 1 m
− Krachtig hydraulisch circuit
tot 87 l/min

NEXOS.
Compact vermogen.
Met de viercilindermotor van FPT wordt
bij de NEXOS een imposant vermogen
gecombineerd met een zuinig verbruik.
Met een maximaal vermogen van 112 pk
is de NEXOS, ondanks zijn compacte
afmetingen, heel veelzijdig. Het gaat
immers niet om de afmetingen maar
om de daadwerkelijke kracht.

NEXOS.
Heel veel ruimte.
De cabine van de NEXOS is in alle
opzichten verbazingwekkend royaal.
De cabine is vooral heel ruim opgezet
om ervoor te zorgen dat ook chauffeurs
met een groot postuur over voldoende
beenruimte beschikken en zich op hun
gemak voelen.
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Productprogramma.
Tractoren.
XERION

5000

4500

4200

Varianten

TRAC / TRAC VC /
TRAC TS

TRAC / TRAC VC

TRAC / TRAC VC /
SADDLE TRAC

Motorvermogen

6 cil., 530 pk
(ECE R120; max.)

6 cil., 490 pk
(ECE R120; max.)

6 cil., 462 pk
(ECE R120; max.)

Uitlaatgasreiniging

SCR

SCR

SCR

Wielbasis

3.600 mm

3.600 mm

3.600 mm

Max. bandenmaat

2,2 m 750 / 70 R 44

2,2 m 750 / 70 R 44

2,2 m 750 / 70 R 44

Transmissie

CMATIC traploos

CMATIC traploos

CMATIC traploos

AXION

960
960 TERRA TRAC

950

940

930
930 TERRA TRAC

920

Motorvermogen

6 cil., 445 pk
(ECE R120)

6 cil., 410 pk
(ECE R120)

6 cil., 380 pk
(ECE R120)

6 cil., 350 pk
(ECE R120)

6 cil., 320 pk
(ECE R120)

Uitlaatgasreiniging

SCR

SCR

SCR

SCR

SCR

Wielbasis

3.150 mm

3.150 mm

3.150 mm

3.150 mm

3.150 mm

Max. bandenmaat

2,20 m, 750 / 70 R 44

2,20 m, 750 / 70 R 44

2,20 m, 750 / 70 R 44

2,20 m, 750 / 70 R 44

2,20 m, 750 / 70 R 44

Transmissie

CMATIC traploos

CMATIC traploos

CMATIC traploos

CMATIC traploos

CMATIC traploos

AXION

870

850

830

810

800

Motorvermogen

6 cil., 295 pk
(ECE R120)

6 cil., 264 pk
(ECE R120)

6 cil., 235 pk
(ECE R120)

6 cil., 215 pk
(ECE R120)

6 cil., 205 pk
(ECE R120)

Uitlaatgasreiniging

SCR

SCR

SCR

SCR

SCR

Wielbasis

2.980 mm

2.980 mm

2.980 mm

2.980 mm

2.980 mm

Max. bandenmaat

2,05 m, 710 / 70 R 42

2,05 m, 710 / 70 R 42

2,05 m, 710 / 70 R 42

2,05 m, 710 / 70 R 42

1,95 m, 710 / 70 R 38

Transmissie

CMATIC traploos

CMATIC traploos

CMATIC traploos

CMATIC traploos

HEXASHIFT

ARION

660

650

630

610

Motorvermogen

6 cil., 205 pk
(ECE R120)

6 cil., 185 pk
(ECE R120)

6 cil., 165 pk
(ECE R120)

6 cil., 145 pk
(ECE R120)

Uitlaatgasreiniging

DPF & SCR

DPF & SCR

DPF & SCR

DPF & SCR

Wielbasis

2.820 mm

2.820 mm

2.820 mm

2.820 mm

Max. bandenmaat

1,95 m, 710 / 60 R 42

1,95 m, 710 / 60 R 42

1,95 m, 710 / 60 R 42

1,85 m, 710 / 60 R 38

Transmissie

CMATIC

CMATIC / HEXASHIFT

CMATIC / HEXASHIFT

CMATIC / HEXASHIFT

XERION 5000 / 4500 / 4200
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AXION 900 TERRA TRAC

AXION 800

ARION 600

ARION

550

530

510

Motorvermogen

4 cil., 165 pk
(ECE R120)

4 cil.., 145 pk
(ECE R120)

4 cil.., 125 pk
(ECE R120)

Uitlaatgasreiniging

DPF & SCR

DPF & SCR

DPF & SCR

Wielbasis

2.564 mm

2.564 mm

2.564 mm

Max. bandenmaat

1,85 m, 650 / 65 R 38

1,85 m, 650 / 65 R 38

1,75 m, 650 / 60 R 38

Transmissie

CMATIC / HEXASHIFT

CMATIC / HEXASHIFT

CMATIC / HEXASHIFT

ARION

470 NIEUW
4 cil., 140 pk
(ECE R120)

Motorvermogen

460 NIEUW
4 cil., 130 pk
(ECE R120)

450 NIEUW
4 cil., 120 pk
(ECE R120)

440 NIEUW
4 cil., 110 pk
(ECE R120)

430 NIEUW
4 cil., 110 pk
(ECE R120)

420 NIEUW
4 cil., 95 pk
(ECE R120)

410 NIEUW
4 cil., 85 pk
(ECE R120)

Uitlaatgasreiniging

SCR

SCR

SCR

SCR

SCR

SCR

SCR

Wielbasis

2.576 mm

2.576 mm

2.576 mm

2.576 mm

2.576 mm

2.496 mm

2.496 mm

2.520 mm
(Laag dak)

2.470 mm
(Laag dak)

Hoogte
2.715 mm

2.715 mm

2.715 mm

2.715 mm

2.715 mm

2.715 mm
(Hoog dak)

2.715 mm
(Hoog dak)

Max. hydraulische
opbrengst l/min

150 l/min

150 l/min

150 l/min

150 l/min

150 l/min

150 l/min

150 l/min

ELIOS

240

230

220

210

Motorvermogen

4 cil., 103 pk
(ECE R120)

4 cil., 92 pk
(ECE R120)

4 cil., 84 pk
(ECE R120)

4 cil., 75 pk
(ECE R120)

Uitlaatgasreiniging

EGR, DOC + DPF

EGR, DOC + DPF

EGR, DOC + DPF

EGR, DOC + DPF

Wielbasis

2.156 mm

2.156 mm

2.156 mm

2.156 mm

Min. hoogte

2.434 mm

2.434 mm

2.434 mm

2.434 mm

Max. hydraulische
opbrengst l/min

85

85

85

85

NEXOS

250

240

230

220

210

Motorvermogen

4 cil., 112 pk
(ECE R120)

4 cil., 103 pk
(ECE R120)

4 cil., 92 pk
(ECE R120)

4 cil., 85 pk
(ECE R120)

4 cil., 75 pk
(ECE R120)

Uitlaatgasreiniging

EGR, DOC + DPF

EGR, DOC + DPF

EGR, DOC + DPF

EGR, DOC + DPF

EGR, DOC + DPF

Wielbasis

2.156 mm

2.156 mm

2.156 mm

2.156 mm

2.156 mm

Min. hoogte

2.434 mm

2.434 mm

2.434 mm

2.434 mm

2.434 mm

Max. hydraulische
opbrengst l/min

85

85

85

85

85

ARION 500

ARION 400

ELIOS 200

NEXOS 200
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Passie voor verbetering.
De knoper.

Sterk. Ontziet gras.
Alle onderdelen van de HD II knoper
vormen het bewijs dat de CLAAS
technici wensen van klanten gericht
omzetten. De actieve touwinlegger,
de conische snavel en de adaptieve
touwklem zorgen voor optimale
resultaten bij het binden.

44

TELEMATICS IMPLEMENTATION.
Alle modellen van de QUADRANT EVOLUTION zijn standaard
uitgerust met TONI, de CLAAS telemetrieoplossing voor
aanbouwwerktuigen. Op een CLAAS tractor hebt u altijd
overzicht op alle gegevens, zoals de gewerkte tijd, het aantal
balen, balen/opdracht, gewichten en zelfs de locatie van uw
voertuig. Daarmee wordt tijd tijdens zowel werk als moeite
bespaard en kunt u bovendien een eenvoudige analyse
uitvoeren van uw oogstcapaciteit.

CLAAS FINECUT.
Sinds de introductie van FINECUT is kort stro als strooisel
en als voer niet meer weg te denken uit de veehouderij.
FINECUT wordt vooral aanbevolen als voer voor melkvee
vanwege de structuur en omdat dit minder stoffig is ten
opzichte van ander hakselmateriaal. Voor meer opbrengst
en gezonder vee.

ROLLANT innovatie.
Folie in plaats van netten.
Wikkelen in folie zorgt er niet alleen voor dat voer
goed wordt geconserveerd maar ook dat de balen
gelijkvormiger zijn. Wanneer een baal wordt geopend is
het van ondergeschikt belang hoe de baal ligt omdat deze
aan alle kanten kan worden opengesneden. Bovendien
hoeft u slechts één soort verpakkingsmateriaal af te voeren
en wordt minder folie gebruikt bij het wikkelen.

PRO – de intelligente snijbodem.
De snijbodem is uitgerust met een vroegtijdig
waarschuwingssignaal en past zich automatisch
aan de gewasdoorvoer aan. Mocht echter toch
een verstopping optreden, dan kan deze
eenvoudig vanuit de cabine worden opgeheven.

VARIANT aandrijving.
Dankzij de uitgekiende aandrijving, waarbij de rotor de
balen aandrijft, wordt een optimale start van de baal
gewaarborgd. Daardoor kunnen per uur meer balen
worden geperst en kan de doorvoer onder uiteenlopende
omstandigheden worden verhoogd.
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Hoge verdichting met logische opbouw.
ROLLANT / ROLLANT UNIWRAP.

Het ROLLANT programma heeft voor elk gebruik een perfecte oplossing,
variërend van de nieuwe ROLLANT 520 voor eenvoudige toepassingen tot
de ROLLANT 455 UNIWRAP voor veeleisend gebruik door loonbedrijven.
Alle ROLLANT modellen beschikken over een eenvoudige, robuuste opbouw,
een hoog verdichtingspotentieel en lage onderhoudskosten.
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Hogere prestaties met MPS.
Met het MAXIMUM PRESSURE
SYSTEM (MPS) perst de ROLLANT
UNWRAP ook bij hogere snelheden
met een hoge dichtheid, ongeacht of
het om natte of droge silage gaat,
gras of maïs. Hierdoor worden
hogere prestaties per uur gehaald,
met uitstekende voederkwaliteit.

Aktionsinhalte

ROLLANT 454 / 455.
Intelligent persen.
Dankzij het maaibord met 25 messen
met geïntegreerde groepenschakeling
van de messen kan met de ROLLANT
400 messcherp worden gesneden.
Deze pers is speciaal ontworpen voor
loonbedrijven en beschikt over talrijke
Profi-features. De messen kunnen
bijvoorbeeld heel eenvoudig vanuit
de cabine worden ingeschakeld. Een
verder highlight is de automatische
achterklep, waardoor heel veel
handgrepen per uur worden bespaard.

UNWRAP.
Voor hoge prestaties.

ROLLANT innovatie.
Folie in plaats van netten.

Persen en wikkelen in één werkgang is
op zich niets bijzonders. Een eenassige,
compacte pers-wikkelcombinatie met
26,5 inch banden om het gras te ontzien
echter wel. Ook de wikkeltijd van 24
seconden voor 6-lagenfolie, standaard
ISOBUS-bediening en hydraulisch
opklapbare touwkast met een voorraad
van tien rollen zijn uniek.

Wikkelen in folie zorgt er niet alleen voor
dat voer goed wordt geconserveerd
maar ook dat de balen gelijkvormiger
zijn. Wanneer een baal wordt geopend
is het van ondergeschikt belang hoe de
baal ligt omdat deze aan alle kanten kan
worden opengesneden. Bovendien
hoeft u slechts één soort verpakkingsmateriaal af te voeren en wordt minder
folie gebruikt bij het wikkelen.
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Keiharde balen.

VARIANT rondebalenpersen.

De VARIANT heeft over de hele wereld naam gemaakt dankzij
hoge prestaties, een lange levensduur en intelligente toepassingen.
Niet alleen professionelen maar ook de Duitse landbouworganisatie
(DLG) geven de VARIANT een positieve beoordeling. Maar laat u
vooral zelf overtuigen!

Officieel bevestigd.

De voordelen van VARIANT 400:
−
−
−
−
−
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verwerkt ook probleemloos silage
perst perfecte, stevige balen
hogere prestaties dan voorganger
loopt heel rustig
bespaart brandstof

Achterklep opent slechts
6 seconden.
Ronde balen kunnen alleen worden
afgelegd bij stilstand. Heel kort stilstaan
is dan ook van primair belang. De
achterklep van de VARIANT 400 opent
en sluit in slechts 6 seconden. Dankzij
deze snelle cyclus kunnen meer tonnen
per uur worden verwerkt.

PRO – de intelligente snijbodem.
De snijbodem is uitgerust met een
vroegtijdig waarschuwingssignaal en
past zich automatisch aan de gewasdoorvoer aan. Mocht echter toch een
verstopping optreden, dan kan deze
eenvoudig vanuit de cabine worden
opgeheven.

100% perfecte balenstart.
De uitgekiende actieve rotoren en de
uitsluitend door riemen aangedreven
perskamer zorgen voor een perfecte
balenstart onder alle omstandigheden.
En zorgen bovendien voor een hoog
verdichtingsniveau.

Lagere toerentallen,
meer verdiensten.
De Duitse landbouworganisatie oordeelt
als volgt: ‚Dankzij de reductie van het
aftakastoerental van 1000 naar
800 t/min tijdens experimenten namen
zowel de behoefte aan vermogen en
het brandstofverbruik tot 27,9 %
procent af. Voor de praktijk zijn dit
veelbelovende resultaten, vooral omdat
de doorvoercapaciteit en persdichtheid
vrijwel gelijk bleven.‘ (DLG, 2017)

49

NIEUW

Productprogramma.
Grootpakpersen.
QUADRANT

5300 EVOLUTION

5200 EVOLUTION

4200 EVOLUTION

4000

Balenmaat, cm

120 x 90

120 x 70

120 x 70

80 x 50

Maaibord, messen

0 – 12 –13 – 26 – 51

0 – 12 –13 – 26 – 51

0 – 12 – 13 –25

–

Messenschuiflade

●

●

●

–

Max. bandenmaat

620/50 – 22,5

620/50 – 22,5

620/50 – 22,5

500 / 55 – 20

FINECUT

○

○

–

–

APC

●

●

○

○

Weegsysteem

○

○

○

–

● Standaard | ○ Optie | – Niet beschikbaar

QUADRANT 5300 EVOLUTION
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QUADRANT 5200 EVOLUTION

QUADRANT 4200 EVOLUTION

Productprogramma.
Rondebalenpersen.
VARIANT
Diameterm

m

485 RC PRO

480 RC PRO /
RC TREND

470 RF

465 RC PRO

460 RC PRO /
RC TREND

450 RF

0,90 – 1,80

0,90 – 1,80

0,90 – 1,80

0,90 – 1,55

0,90 – 1,55

0,90 – 1,55

Gepatenteerde netbinding

●

●

●

●

●

●

Netbinding XW

●

●

●

●

●

●

ACTIVE ROTOR

●

●

●

●

●

●

ROLLANT

455 UNIWRAP

454 UNIWRAP

455 RC PRO

454 RC PRO

540 RC PRO

520 RC

125 – 135

125 – 135

125 – 135

125 – 135

125 – 135

125 – 135

Maaibord, messen

0 – 12 – 13

0 – 12 – 13

0 – 12 – 13

0 – 12 – 13

15

14

Stalen rollen, aantal

16

16

16

16

15

16

Snijbodem PRO

●

●

●

●

●

–

ISOBUS

●

●

●

●

●

●

MPS

●

–

●

–

○

○

Diameterm

cm

● Standaard | ○ Optie | – Niet beschikbaar

ROLLANT 454 UNIWRAP

ROLLANT 540 RC

VARIANT 480 RC
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HIGHLIGHTS

CLAAS laadtechniek.
TORION en SCORPION.
Pure specialisten.

TORION 1511 P. Maximaal vermogen.
De krachtige zescilindermotoren leveren een vermogen van 168 kW/228 pk.
Dankzij de sterkere rijpomp wordt het maximumkoppel van de aandrijving
verhoogd tot 900 Nm, wat 21 procent meer vermogen oplevert. Ook de
werkhydrauliek levert 34 procent meer vermogen op met een toename van
170 naar 228 l/min.

Uitgekiende inbouw motor.
De motor van de TORION is ver aan
de achterzijde ingebouwd en dient
daarmee gelijktijdig als contragewicht.
Hierdoor wordt het zwaartepunt van
de machine naar achteren en onderen
verplaatst. Dit zorgt voor een hogere
kieplast, zonder dat daarvoor extra
ballast hoeft te worden aangebracht.
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TORION

De TORION en SCORPION modelseries zijn
pure laadexperts voor elk gebruik, ongeacht
of daarvoor veel hefvermogen of -hoogte
wordt vereist. Het programma bestaat uit
lichte, middelzware en zware wielladers,
verschillende telescoopladers en een
combinatie van beide: telescoopwielladers.

scorpion

DYNAMIC COOLING.

Ontdek de
T ORION 1511 P.
Activeer de camera van
uw mobiele telefoon en
scan de code.

Een ventilator hoeft niet altijd 100% voluit
te draaien. Tijdens transport over de
weg of met gedeeltelijke motorbelasting
zijn gereduceerde toerentallen vaak
voldoende. DYNAMIC COOLING herkent
de vereisten van alle koelelementen en
past het benodigde ventilatortoerental
met behulp van warmtesensoren
elektronisch aan, waardoor zowel
energie als brandstof wordt bespaard.

Altijd volledig overzicht.
De TORION en SCORPION beschikken over een
perfect zicht rondom de machine. Dankzij de
smalle stijlen wordt niets aan het zicht onttrokken.
Dankzij de afgeronde voorruit hebt u onbelemmerd
zicht op het snelwisselbord. Het display bevindt
zich binnen handbereik en de joystick is in de
armsteun geïntegreerd voor een veilige en
intuïtieve bediening.
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Gaat elke uitdaging aan.
TORION 738 T SINUS.

De TORION 738 T SINUS is bij uitstek geschikt voor bedrijven die op
beperkte oppervlakken werken en daarvoor hoge laadvermogens,
stand -en kiepveiligheid nodig hebben. De werkhydrauliek beschikt
over voldoende vermogen om zware ladingen te verplaatsen, hoog
en ver te heffen en nauwkeurig te laden.
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Kleine draaicirkel.
De machine wordt gestuurd met behulp
van het knikpendelpunt in het midden
en de achteras. Twee stuurstangen
verbinden het voorchassis met de
achterste fusees. Wanneer de chauffeur
de wiellader met het stuurwiel knikt,
stuurt de achteras synchroon mee.

Krachtig hefvermogen en
hoog laadcomfort.
Met de sterke telescooparm kunnen
ladingen hoog en ver worden geheven.
Ook kunnen zware lasten worden
verplaatst zonder handmatig corrigeren
en ladingverlies.

4,96 m met dynamische
lastbeveiliging.
Met de TORION kan hoog en veilig
worden gestapeld. Het draaipunt van
de laadbak ligt op 4,96 m, met 2,3 ton
laadvermogen over het hele hefbereik.
De dynamische lastbeveiliging regelt
automatisch het laadproces zodra
kritieke grenzen worden bereikt.

Meer hydraulisch vermogen
voor aanbouwwerktuigen.
De TORION 738 T SINUS kan met een
hydraulische high-flowpomp worden
uitgerust voor aanbouwwerktuigen die
meer hydraulisch vermogen vergen.
Hiermee staat een hoger hydraulisch
vermogen van 28 l/min ter beschikking.
– Max. opbrengst 93 l/min
- Max. high-flowopbrengst 121 l/min
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Bergen verzetten.
TORION 2014 – 535.

Soepele omslag van materialen staat bij landbouwbedrijven centraal. De twee topmodellen van
de CLAAS TORION wielladers beschikken nu over nog meer motor- en hefvermogen, zodat nog
meer overlaadhoogte kan worden gerealiseerd. De typeaanduiding is gewijzigd in TORION 1913 en
TORION 2014. In visueel opzicht kenmerken de TORION 1913 en 2014 zich door een 10 cm
langere wielbasis.

20 t

5t

Kipplast, geknickt

Eigengewicht

19 t

3,5 t

TORION
535

11 t
9t
5t

6t

6t

7t

14 t

13 t
10 t

11 t

7,7 t
5,6 t

3,7 t

3,9 t

4,4 t

3,8 t

TORION
537

TORION
639

TORION
644

TORION
738

SMALL
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15 t

14 t

TORION
956

TORION
1177

TORION
1410
MEDIUM

TORION
1511 / 1511P

TORION
1913

TORION
2014
BIG

Intelligente inbouw.
De uitgekiende inbouw van de motor met bijbehorende componenten aan de achterzijde van de wiellader verlaagt niet alleen het zwaartepunt van de machine maar zorgt
er ook voor dat er meer gewicht op de achteras rust, waardoor het gewicht aan de
achterzijde en het volledige bedrijfsgewicht afnemen, zonder dat aan prestaties hoeft
te worden ingeboet.

CMATIC rijaandrijving.
De traploze, variabele CMATIC rijaandrijving van de TORION 2014 en 1913
zorgt voor hoge vermogens en efficiëntie.
CMATIC zorgt al bij lage snelheden voor
dat hoog deel van de kracht mechanisch
wordt overgedragen. Voor model 1913
met DYNAMIC POWER is als optie
dynamische trekkrachtverhoging voor
gebruik in silo‘s leverbaar.

Klaar voor elk gebruik.
De laadarm vormt de schakel met het
werktuig. De eisen voor het uitvoeren
van alle voorkomende werkzaamheden
kunnen nogal uiteenlopen. Soms zijn
hoge uitrbreekkrachten en snelle
uitkiepsnelheden vereist, andere keren
zijn vooral hefvermogen of hefhoogte
van belang.

TORION SINUS.
Bij deze modelserie zijn de voordelen
van twee besturingssoorten met elkaar
verenigd: knik- en achterasbesturing.
De voordelen van deze gecombineerde
besturing zijn meer wendbaarheid en
een hoger laadvermogen. Ten opzichte
van systemen met vierwielaandrijving
wordt hierbij duidelijk geprofiteerd van
duidelijk meer wendbaarheid in bochten
en een kleinere draaicirkel.
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Hogere productiviteit.
SCORPION 960 – 635.

De gewenste bedrijfsresultaten behalen is een kwestie van
professionalisering. De SCORPION draagt met zijn krachtige,
traploze aandrijving, wendbaarheid en een groot aantal
geautomatiseerde functies eraan bij dat u uw laadwerkzaamheden
veilig, comfortabel en vooral snel kunt uitvoeren.

10 m
9m

7m

7m

7m

7m

7m

6m

3,5 t

3,2 t

1033
Varipower 2

635
Varipower 2

732
Varipower 2
100 kW
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3,6 t

4,1 t

6,0 t

4,6 t

Hefvermogen

Hefhoogte

3,3 t

5,6 t

736
Varipower 2

741
Varipower 2

746
Varipower

756
Varipower Plus
115 kW

960
Varipower Plus

Nieuwe rijaandrijving.
Herfst 2021 worden alle SCORPION
modellen van de kleinere modelserie
(1033 – 741) uitgerust met een volledig
nieuwe VARIO rijaandrijving. Dit is een
dubbele hydrostatische motor met
actieve olieafzuiging. Minder karnverlies
zorgt voor hogere efficiëntie en een
duidelijk merkbare verbetering van de
wendbaarheid en trekkracht bij hogere
snelheden.

DYNAMIC COOLING.
De beproefde luchtgeleiding van de
SCORPION telescoopladers is opnieuw
verder verbeterd met op de behoefte
afgestemde koeling door elektronische
regeling van de hydraulische ventilator.
De als optie leverbare omkeerbare
ventilator reinigt automatisch elke 20
minuten het ventilatorrooster.

DYNAMIC POWER.
Met DYNAMIC POWER kan nauwkeurig
en vlot worden doorgewerkt. Het systeem
pas aan de hand van de joystickbesturing
het toerental van de dieselmotor aan,
waardoor steeds het vereiste motorvermogen wordt geleverd. Het toerental
van de motor wordt bij lagere vermogens
verminderd, waardoor brandstof wordt
bespaard.

Viercilindermotoren.
Onze modellen zijn uitgerust met
viercilindermotoren met een hoog
koppel. Ze zorgen voor een uitstekende
krachtsontplooiing en zuinig dieselverbruik bij alle omslag- en schuifwerkzaamheden. Het werkvermogen varieert
van 100 tot 115 kW (136 – 156 pk) met
een maximumkoppel tot 609 Nm.
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Productprogramma.
Wielladers.

1410

1177

Bedrijfsgewicht

TORION
kg

19600

18550

14100

14200

13900

12620

Kieplast volledig
geknikt (max.)

kg

13750

12500

9300

10500

9100

7750

Liebherr D944,
4 cil.

Liebherr D934,
4 cil.

DPS 6068,
6 cil.

DPS 6068,
6 cil.

DPS 404,
4 cil.

DPS 404,
4 cil.

2014

Motor

NIEUW

1913

1511 P

NIEUW

NIEUW

1511

NIEUW

Max. motorvermogen
(ECE R 120)

kW/pk

180 / 245

160 / 218

164 /223

135 /184

114 / 155

103 / 140

Werkhydrauliek

l/bar

290 / 350

234 / 350

170 / 350

170 / 350

170 / 350

136 / 330

956 SINUS

644 SINUS

639

537 SINUS

535

Bedrijfsgewicht

kg

9070

6390

5600

5550

5180

Kieplast volledig
geknikt (max.)

kg

5575

4430

3850

3750

3450

DPS 4045,
4 cil.

Yanmar 4TNV,
4 cil.

Yanmar 4TNV,
4 cil.

Yanmar 4TNV,
4 cil.

Yanmar 4TNV,
4 cil.

TORION

Motor
Max. motorvermogen
(ECE R 120)

kW/pk

76 / 103

54 / 73

50 / 68

54 / 73

46 / 63

Werkhydrauliek

l/bar

115 / 240

93 / 210

77/ 230

70 / 230

77/ 230

TORION 2014–1913
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TORION 1511 P,
1511–1177

TORION 738 T
SINUS

TORION 956 – 537 SINUS

TORION 639 / 535

Telescoopladers.
SCORPION
Hefhoogte

mm

Hefvermogen

kg

Motor
Vermogen
(ECE R 12)

kW / pk

960

756

746

1033

741

736

732

635

8780

7030

7030

9750

6930

6930

6930

6130

6000

5600

4600

3300

4100

3600

3200

3500

Deutz TCD
4.1, 4 cil.

Deutz TCD
4.1, 4 cil.

Deutz TCD
3.6, 4 cil.

Deutz TCD
3.6, 4 cil.

Deutz TCD
3.6, 4 cil.

Deutz TCD
3.6, 4 cil.

Deutz TCD
3.6, 4 cil.

Deutz TCD
3.6, 4 cil.

155 / 156

115 / 156

100 / 136

100 / 136

100 / 136

100 / 136

100 / 136

100 / 136

Telescoopwielladers.
TORION

738 T SINUS

Bedrijfsgewicht

kg

7000

Kieplast volledig
geknikt (max.)

kg

3800
Yanmar 4TNV,
4 Zyl.

Motor
Max. motorvermogen
(ECE R 120)

kW/pk

54 / 73

Werkhydrauliek

l/bar

121/ 230

SCORPION 756 – 746

SCORPION 1033

SCORPION 741 – 732

SCORPION 635
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Waar u ook bent, wij zijn er ook.
Service door heel het land.

Servicepakketten, perfect op uw machine afgestemd.
We gebruiken al onze kennis niet alleen voor de ontwikkeling en
productie van onze machines, maar bieden ook persoonlijke
en eenvoudig te calculeren service aan. Daarmee kunnen we een
hoge mate aan betrouwbaarheid en efficiëntie waarborgen en
dragen daarmee verder aan het succes van uw bedrijf aan.
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Onze service voor service
en reparaties.
MAXI CARE Plus.
Dit pakket kan een uit een combinatie
van contractueel overeengekomen services
bestaan voor maximale bedrijfszekerheid
met volledige transparantie van de
daarmee samenhangende kosten, zoals
garantieverlenging MAXI CARE Protect
en onderhoudscontract MAXI CARE
Maintenance.
MAXI CARE Protect:
Dit behelst een langere garantieperiode
voor de machine van uw keuze.
MAXI CARE Maintenance:
Dit onderdeel bestaat uit een onderhoudscontract voor de machine van uw keuze.

CLAAS dealers in Nederland.
Door 6 CLAAS Full-line dealers, 26 CLAAS Long-line
dealers en 5 CLAAS Green-line dealers hebben wij een
goed dekkend dealernetwerk, die nog wordt ondersteund
door 34 dealerverkooppunten.

CLAAS dealers
in Nederland.
Activeer de camera van uw mobiele
telefoon en scan de code.
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De klok rond.

365 dagen per jaar.
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CLAAS Parts Shop.
Hier vindt u her volledige assortiment
originele vervangingsonderdelen,
bedrijfsmiddelen en accessoires, inclusief
prijs en beschikbaarheid. Zoeken is
heel eenvoudig omdat er gericht naar
vervangingsonderdelen voor de betreffende machine kan worden gezocht.
Uw CLAAS dealer geeft u graag
meer informatie!

Geïnteresseerd?
Registreer gratis.
connect.claas.com

Activeer de camera van uw mobiele telefoon en scan de code.

Op maat. Betrouwbaar. Efficiënt.
CLAAS ORIGINAL onderdelen hebben
de juiste afmetingen conform de
specificaties van CLAAS en zijn
kwalitatief hoogwaardig vervaardigd en
afgewerkt voor een lange levensduur
van de machine. Elk onderdeel is
optimaal afgestemd op het volledige
systeem van uw machine. Overtuig
uzelf op original.claas.com

CLAAS FARM PARTS shop.
Naast ORIGINAL vervangingsonderdelen, bedrijfsmiddelen en accessoires
voor CLAAS machines, bieden we hier een uitgebreid assortiment onontbeerlijke
producten aan voor landbouwbedrijven, inclusief prijs en beschikbaarheid.
Uw persoonlijke CLAAS dealer geeft u graag meer informatie!
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Ontdek nu de
CLAAS configurator!
Stel eenvoudig uw machine samen en stuur de gewenste configuratie
naar ons op voor een vrijblijvende offerte. Of maak een afspraak met
uw CLAAS dealer voor een adviesgesprek over uw configuratie.
Stel in alle rust uw eigen machine goed geïnformeerd samen:
configurator.claas.com

Mijn contactgegevens zijn:

Bedrijfsstempel

Wij voorzien u graag van meer informatie.
Geef uw wensen aan ons door, per e-mail:
info@kampsdewild.nl of telefonisch: 0316-369111
CLAAS techniek voor het nieuwe seizoen.
Ja, ik wil graag meer weten.
Ik wil graag:
informatiemateriaal

een demonstratie

een offerte

een persoonlijk
gesprek

over de volgende producten:
DISCO

CORTO

VOLTO

LINER

CARGOS

ROLLANT

VARIANT

ARION 600

ARION 500

ARION 400

ELIOS

NEXOS

TORION

SCORPION

Hakselaars

digitale mogelijkheden

Anders,

Mijn contactgegevens zijn:
E-mail

Telefoon

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking: Kamps de Wild BV, Edisonstraat10, 6902 PK, Zevenaar.
Doeleinden van de gegevensverwerking: (1) Contact met u opnemen om aan uw verzoek te voldoen (informatiemateriaal, demonstratie, offerte, persoonlijk gesprek); voor zover noodzakelijk om aan
uw verzoek te voldoen en voor een optimale klantenservice. Voor een optimale klantenservice geven wij uw bovengenoemde gegevens voor verdere verwerking door aan uw CLAAS dealer of aan de
regionaal verantwoordelijke verkooppartner. (2) contact voor reclamedoeleinden. Er is geen verplichting om uw gegevens ter beschikking te stellen. Indien u niet langer reclame van Kamps de Wild
en haar merk CLAAS wenst te ontvangen of indien u niet akkoord gaat met het doorgeven van de hier verzamelde gegevens aan uw CLAAS dealer, neem dan contact met ons op, per post of via
e-mail: HYPERLINK „mailto:info@kampsdewild.nl“ info@kampsdewild.nl
Ons volledige privacy statement leest u hier: www.royalreesink.com/nl/privacy/kampsdewild/nl
Alle producten van CLAAS worden voortdurend doorontwikkeld. Wijzigingen zijn derhalve voorbehouden. Gegevens en afbeeldingen dienen bij benadering te worden beschouwd en kunnen eveneens
opties omvatten die niet tot de standaarduitrusting behoren. Deze brochure is een internationale uitgave. Voor de technische uitrusting verwijzen wij naar de prijslijst van uw CLAAS dealer. Bij de foto‘s
kunnen beschermingsvoorzieningen gedeeltelijk zijn verwijderd, louter en alleen om de werking van de betreffende onderdelen en mechanismen te verduidelijken. Om mogelijk gevaar te voorkomen,
mogen dergelijke voorzieningen echter nooit zonder toestemming worden verwijderd. Hiervoor wordt uitdrukkelijk verwezen naar de betreffende instructies in de bedieningshandleiding. Alle technische
gegevens over de motoren zijn conform Stage; de Europese emissienorm. De aanduiding van de Tier-norm dient in deze brochure alleen ter informatie en voor een beter begrip. Derhalve kunnen aan
deze gegevens geen rechten worden ontleend voor regio‘s waarin toelating wordt vastgesteld aan de hand van de Tier-norm.

Kamps de Wild
Edisonstraat 10
6902 PK Zevenaar
claas.com

Kamps de Wild | Edisonstraat 10 | 6902 PK Zevenaar

Uw persoonlijke gids met CLAAS
techniek voor het nieuwe seizoen.

