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Pracujte ve větším komfortu.

Skoro žádná značka, jestli vůbec nějaká, v porovnání s 
CLAAS neposkytuje takové pohodlí, které Vám usnadňuje 
nebo částečně zcela odebírá práci při výmlatu. Nové funkce 
mlátičky LEXION Vám nabízí maximální individuální podporu, 
díky které se můžete při práci soustředit a zůstat velice 
výkonní.

Důvěřujte jeho spolehlivosti.

Když revoluční sklízecí mlátička určuje měřítka pro sílu a 
výkon, měla by udělat to stejné i pro vytrvalost a spolehlivost. 
Inteligentní koncepce pohonu sklízecí mlátičky LEXION  
je jedním z mnoha faktorů, které udržují nízké náklady na 
údržbu a vysokou provozní spolehlivost.

Zvyšte Vaši účinnost.

Výborný výkon se promění v přínosnou účinnost.  
Špičkové modely nové sklízecí mlátičky LEXION poskytují 
nejvyšší výkon, když ho opravdu potřebujete. Tak šetříte  
čas a pohonné hmoty a jste výkonní jako nikdy předtím.

Využíjte jeho přesnost.

Abyste získali ještě víc z Vašeho pole, potřebujete sklízecí 
mlátičku, která myslí dopředu. V nové sklízecí mlátičce 
LEXION pracují inteligentní asistenční systémy jako CEMOS 
AUTOMATIC, které Vás podporují v každé minutě Vaší 
sklizně.

Nejvýkonnější sklízecí mlátička  
CLAAS všech dob.
LEXION 8000–5000.
Nový LEXION zásadně mění výmlat. Znovu. Myslíme tím, že pouze LEXION může být produktivnější  
než LEXION. S větší účinností, přesností, komfortem, spolehlivostí. Protože jeho síla roste ze zkušeností 
dlouhých úspěšných příběhů. Vynikající celkový koncept, který pro Vás dále po generace vyvíjíme.

Podívejte se, co pro Vás 
může být užitečné.
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Rychlejší tok materiálu.

Přímý úsporný tok materiálu se zrychluje rovnoměrně až  
na 20 m/s.

 − Žádné nežádoucí změny rychlosti a směru  
toku materiálu

 − Velký průměr bubnu a malý úhel opásání

1 Urychlovací buben
2 Mláticí buben
3 Přiváděcí buben

APS SYNFLOW HYBRID.

Revoluční souhra tangenciálního mláticího ústrojí  
APS SYNFLOW a axiální sekundární separace ROTO PLUS 
znamená maximální separační výkon. APS SYNFLOW  
pravidelně zrychluje tok materiálu až na 20 m/s. Otáčky 
excentricky uložených dvou rotorů lze plynule nastavit  
v CEBIS.

Vaše výhody:

 − Přizpůsobení otáček mláticího ústrojí nezávisle  
na otáčkách rotoru

 − Variabilní otáčky pro rychlejší přizpůsobení na  
měnící se podmínky slámy a separace

 − Separátní spádová deska pod rotory
 − Výrazně zlepšená kvalita slámy díky otevřeným  
košům pod rotory

APS SYNFLOW HYBRID.
Průkopník. LEXION 8000 / 7000.
Šikmý dopravník, mláticí ústrojí APS SYNFLOW, sekundární separace ROTO PLUS, manipulace 
se slámou - teoreticky lze vylepšit mnoho parametrů pro zrychlení toku plodin. I v praxi. V úzké 
spolupráci s našimi zákazníky jsme od základů promysleli všechny systémy sklízecí mlátičky 
LEXION. Kombinace mláticího ústrojí APS SYNFLOW a sekundární separace ROTO PLUS dělá 
z mláticího ústrojí APS SYNFLOW HYBRID průzkumníka své třídy.

LEXION 8900 / 8900 
TERRA TRAC

8800 / 8800 
TERRA TRAC

8700 / 8700 
TERRA TRAC

7700 / 7700 
TERRA TRAC

7600 / 7600 
TERRA TRAC

7500 / 7500 
TERRA TRAC

7400

Šířka mláticího bubnu mm 1700 1700 1700 1420 1420 1420 1420
Průměr mláticího bubnu mm 755 755 755 755 755 755 755
Průměr přiváděcího bubnu mm 600 600 600 600 600 600 600
Rotory Počet 2 2 2 2 2 2 2
Objem l 15000 / 180001 13500 / 15000 12500 / 13500 12500 / 13500 11000 / 12500 11000 / 12500 10000 / 11000
Výrobce / Typ MAN D42 Mercedes-Benz 

OM 473 LA
Mercedes-Benz 
OM 473 LA

MAN D26 MAN D26 Mercedes-Benz 
OM 470 LA

Mercedes-Benz 
OM 470 LA

Maximální výkon (ECE R120) kW/k 581/790 480/653 430 / 585 404/549 373/507 340/462 300/408
1 Pouze s TERRA TRAC

APS SYNFLOW HYBRID

LEXION 8000 / 7000.
Stroj roku 2020.

Precizní rozmetač slámy.

Radiální rozhazovač od CLAAS znamená přesné rozmetení - 
i při vysokém podílu slámy, silnějším bočním větru nebo  
na svahu. Svazek paprsků přesně rozděluje plevy a slámu 
po celé pracovní šířce, která může být až 13,80 m.
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CEMOS AUTO SEPARATION.

LEXION spojuje nejvyšší pracovní komfort s nejlepším výsled-
kem sklizně. Přes CEMOS AUTO SEPARATION sklízecí  
mlátička trvale optimalizuje sekundární separaci ROTO PLUS. 
Otáčky rotoru a pozice klapek rotorů budou automaticky  
přizpůsobeny změnám sklizňových podmínek.

Výkonné 4D čištění.

Nerovná pole představují pro čištění velkou výzvu. Díky 4D 
zůstává výkon čištění stabilní i na nerovném povrchu. Systém 
reguluje pozici klapek rotoru. Rozdělené klapky rotoru jsou 
řízeny podle svahovitého terénu a úrovně ztrát. 

Nový věk.

V roce 1995 CLAAS zkombinoval poprvé mláticí systém APS 
se sekundární separací ROTO PLUS. S tímto systémem  
APS HYBRID SYSTEM dosáhla sklízecí mlátička LEXION 
480 až do té doby nepředstavitelnou průchodnost 40 t/h. 
Dnes je LEXION 8900 nejvýkonnější sklízecí mlátičkou 
CLAAS s mláticím systémem APS SYNFLOW HYBRID.

Hydraulické přestavení klapek rotorů.

Extrémní klimatické podmínky nebo různé střídání plodin vyža-
dují maximální flexibilitu. Přesně toto Vám nabízí hydraulické 
přestavení klapek rotorů sklízecí mlátičky LEXION. V CEBIS 
upravujete sekundární separační plochu. Hydraulické klapky 
rotorů uzavírají až čtyři segmenty rotorů během jízdy.

Hybridní mláticí systém s APS.
Vyrostl s Vašimi požadavky - po dobu 25 let.
Stejně jako je sklizeň klíčovým prvkem zemědělských činností, je mláticí ústrojí srdcem každé 
sklízecí mlátičky LEXION. Po dobu 25 let ho stále vyvíjíme, abychom splnili Vaše narůstající 
požadavky. Výkon a účinnost našeho mláticího ústrojí jsme výrazně zvýšili, abychom je přizpůsobili 
Vašim provozním podmínkám. Takže můžete sklízet od prvního ranního slunce do večerní rosy. 
Co začalo v roce 1995 s APS HYBRID SYSTEM v LEXION 480, je dnes nejvýkonnějším mlátícím 
systémem od CLAAS s APS SYNFLOW HYBRID v LEXION 8000.

Výročí.
25 let stroje LEXION.



1

2

3

4

98

Velký mláticí a separační buben.

Mláticí buben byl zvětšený o 26% na průměr 755 mm,  
separační buben o 37% na průměr 600 mm.

 − Paralelní nastavení mláticího bubnu s pojistkou proti 
přetížení 

 − Segment mláticího koše vyjímatelný jednoduše ze strany
 − Otočná lišta mláticího koše
 − Dodatečné klapky mláticího bubnu s komfortním  
ovládáním

Rekord na Rujaně.

Test 2019 časopisu „profi“ prokázal působivý výkon sklízecí 
mlátičky LEXION 6900. I přes 20% vlhkosti na začátku práce 
dosáhla sklízecí mlátička rekordního výsledku za osm hodin: 

 − Výkon 43,7 t/h
 − 34,5 ha pšenice ozimé
 − Spotřeba paliva 1,55 l/t, 15,7 l/ha 
 − Řezačka slámy v provozu
 − Ztráty 0,8-1%

APS SYNFLOW WALKER.

Mláticí ústrojí APS SYNFLOW WALKER šetří slámu díky 
obzvláště rovnému toku materiálu. Plodina projde mláticím 
ústrojím tou nejkratší cestou. Velký průměr mláticího a  
separačního bubnu umožňuje malý úhel opásání a plynulý 
přechod mezi bubny.

APS SYNFLOW WALKER.
O 25% větší průchodnost. LEXION 6000 / 5000.
Aby byl člověk úspěšný, musí zůstat lačný a ne se hned spokojit s tím, co má. Na základě 
tohoto mota jsme vyvinuli mláticí ústrojí APS SYNFLOW WALKER, které otevírá novou třídu  
v segmentu vytřásadlových strojů. To kombinuje urychlování toku materiálu přes APS s  
přídavným separačním bubnem do mláticího bubnu. Tak dosáhnete jedinečné průchodnosti 
při zachování výborné kvality slámy.

Jiří Kejř, majitel stavební a zemědělské 
firmy ve Všestudech: 

„Vývoj nových typů sklízecí mlátičky LEXION  
je neskutečný. Tato sklízecí mlátička nemá 
chybu, za mě je to jednička.“

1 Urychlovací buben
2 Mláticí buben
3 Separační buben
4 Odmítací buben

LEXION 6900 / 6900 
TERRA TRAC

6800 / 6800 
TERRA TRAC

6700 / 6700 
TERRA TRAC

6600 5500 
TERRA TRAC

5400 5300

Šířka mláticího bubnu mm 1700 1700 1700 1700 1420 1420 1420
Průměr mláticího bubnu mm 755 755 755 755 755 755 755
Průměr separačního bubnu mm 600 600 600 600 600 600 600
Vytřásadlo Počet 6 6 6 6 5 5 5
Objem zásobníku zrna l 12500 / 135001 11000 / 12500 10000 / 11000 10000 / 11000 10000 / 11000 10000 9000 / 10000
Výrobce / Typ MAN D26 Mercedes-Benz 

OM 470 LA
Mercedes-Benz 
OM 470 LA

Mercedes-Benz 
OM 936 LA

Mercedes-Benz 
OM 470 LA

Mercedes-Benz 
OM 936 LA

Mercedes-Benz 
OM 936 LA

Maximální výkon (ECE R120) kW/k 373/507 340/462 300/408 260/354 300/408 260/354 230/313
1 Pouze s TERRA TRAC

Vaše výhody:

 − Velmi nízké mechanické poškození slámy
 − Zvýšená kvalita slámy díky mnoha možnostem  
nastavení 

 − Paralelní, nezávislé přestavení mláticího a  
separačního koše

 − Klapka mláticího koše a otočná lišta mláticího koše  
jsou integrované v CEMOS AUTO THRESHING

 − Až o 25% větší průchodnost

DLG Silver Medal 
2019
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Přesné řezání a rozhazování.

Díky výkyvnému dnu řezačky slámy a protiostří můžete jedno-
duše přizpůsobit kvalitu řezanky. Automatické vyrovnávání 
bočního větru zajišťuje rovnoměrné příčné rozhození i při boč-
ním větru nebo při práci ve svahu. Tím se zabrání nerovno-
měrnému rozhazování slámy podél hranice porostu, což může 
ovlivňovat tok materiálu v žacím ústrojí. 

Šetřit čas při údržbě.

Také na konci dne má LEXION co nabídnout. Nejlepší přístup 
ke všem bodům údržby, kompresor stlačeného vzduchu se 
zásobníkem a automatický naviják dělají čištění přímo na poli 
ještě snadnější. Díky mazacím lištám budou všechna špatně 
přístupná místa dostatečně namazána. 

Sklizeň bez ztrát s V-kanálem.

Optimálním úhlem řezu snižuje sklon k přísunu plodiny. Tak 
sklízíte polehlé obilí, pícniny nebo sóju snadněji a beze ztrát. 
V-kanál Vám umožňuje rychlé mechanické přestavení úhlu 
řezání také s namontovaným žacím ústrojím. Výška vodícího 
válce se dá pohodlně a lehce přestavit.

O 10% více výkonu s CRUISE PILOT.

Optimální rychlost sklizně zvyšuje Váš výkon při sklizni o až 
10%. V závislosti na vytížení motoru určuje CRUISE PILOT 
maximální pojezdovou rychlost. Můžete si vybrat, zda chcete 
sklízet s konstantní rychlostí, maximální průchodností nebo 
maximální průchodností při zohlednění ztrát.

Vybavení, díky kterému  
budete ještě efektivnější. 
LEXION znamená splnění všech přání. Každý model sklízecí mlátičky LEXION 
se dá nakonfigurovat, aby přesně vyhovoval Vašim sklizňovým podmínkám. 
Mezi mnoha nabízenými možnostmi jsou některé, kterých by se žádný profesio-
nál už nechtěl vzdát. K tomu patří především V-kanál, CRUISE PILOT, auto-
matické vyrovnání bočního větru a balíček pro údržbu. Sklizňoví profesionálové 
je vyzkoušeli během mnoha provozních hodin a doporučili je ostatním.  
Využijte těchto zkušeností při každé minutě nasazení.

Testována a doporučena 
sklizňovými profesionály.



1312

Dotyková obrazovka CEBIS.

Lehké ťuknutí na citlivou dotykovou obrazovku a terminál 
CEBIS okamžitě reaguje.

 − Zobrazení celého stroje v přehledu 
 − Přímý přístup ke všem funkcím
 − Pozice terminálů individuálně nastavitelná  
přes volně pohyblivé uchycení

Multifunkční loketní opěrka.

V loketní opěrce jsou nastavitelné nejdůležitější funkce  
stroje přes spínač.

 − Jednoduché a samovysvětlující symboly
 − Integrované ovládání telefonu a rádia 
 − USB připojení nabíjecího kabelu v dosahu

Komfortní nastavení mláticího systému.

Mláticí ústrojí se přizpůsobuje přímo z kabiny různým  
podmínkám sklizně.

 − Otočná lišta mláticího koše, klapka mláticího koše  
a redukční převodovka mláticího bubnu hydraulicky  
ovladatelné

 − Rychlá reakce na změnu pole, na změnu druhu  
plodiny nebo vlhkosti

Rychlá změna plodiny. 

Segment mláticího koše se dá snadno vytáhnout na stranu 
a vyměnit.

 − Segmenty předního koše dostupné přes žlab  
na zachycování kamenů

 − Redukční převodovku mláticího bubnu je  
možné ovládat bez použití nářadí

 − Volitelně: Změna plodiny je možná hydraulicky  
z kabiny

Komfortní kabina.
Nastoupit a začít.
Nově vybavená komfortní kabina přesně sedí nové výkonné 
sklízecí mlátičce LEXION. Přes dotykový displej CEBIS a 
novou multifunkční loketní opěrku ovládáte Vaši sklízecí mlá-
tičku precizně a intuitivně. Celý sklizňový den můžete využít, 
aniž byste se unavili. Jedinečné seřizování mláticího ústrojí 
přímo z kabiny Vám šetří únavné vystupování a nastupování.

NOVINKA

Objevte, jak hravě se  
dá ovládat nový LEXION.
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Lepší přehled v CEBIS MOBILE.

V novém CEBIS MOBILE můžete jedním ťuknutím přepínat  
z pohledu zepředu na pohled zezadu nebo na letecký 
pohled.

 − Celkový přehled všech funkcí stroje a sestavy stroje
 − Cílená optimalizace všech důležitých parametrů během 
sekundy

Více možností v CEBIS.

Používejte CEMOS AUTO THRESHING, abyste rychle a 
přesně reagovali na různé podmínky sklizně. Možné jsou 
automatické úpravy:

 − Otáčky mláticího bubnu 
 − Vzdálenost mláticího koše 
 − Otočná lišta mláticího koše 
 − Klapka mláticího koše

Jeho manipulace se slámou je výborná.

Pro optimalizaci kvality řezanky použijte CEMOS AUTO 
CHOPPING. Vynikající systém oceněný stříbrnou medailí DLG 
v roce 2019 zajišťuje nepřetržitě vlhkost slámy a množství 
slámy a přizpůsobuje pozice protiostří a třecí desky řezačky 
slámy automaticky vlastnostem slámy. Tím se šetří až 10% 
pohonných hmot.

CEMOS AUTOMATIC v CEBIS.

Optimalizujte jednoduše pět parametrů zemědělské  
ekonomiky posuvným regulátorem v CEBIS.

 − Kvalita zrna
 − Kvalita výmlatu
 − Čistota
 − Průchodnost
 − Kvalita slámy (neplatí pro řezání slámy)

Využijte nainstalovaný výkon stroje lépe a minimalizujte čas prostojů.  
S asistenčním systémem pro řidiče CEMOS u výrobní řady sklízecích 
mlátiček LEXION budou dobří řidiči ještě lepší a užijí si více komfortu 
než kdykoliv předtím.

Pokud jde o to, aby se zařízení stroje ideálně přizpůsobilo podmínkám, 
postará se CEMOS AUTOMATIC o výběr správného nastavení místo 
řidiče. Za pomoci velice přesných senzorů se průběžně určuje aktuální 
stav a pomocí umělé inteligence se provádí příslušná nastavení.

Asistenční systémy pro řidiče.
Ještě více podpory.

DLG Silver Medal 2019
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Vhodné vybavení pro velkou řepku. 

Žací ústrojí rodiny CONVIO obdržíte na přání také s vybavením 
pro řepku:

 − Dělicí kosa pro sklizeň řepky na pravé nebo levé straně 
žacího ústrojí

 − Připojení pro snadnou montáž dělicí kosy pro sklizeň řepky
 − Hydraulické hnací ústrojí pro dělicí kosu pro sklizeň řepky
 − Šnekové dopravníky dělicích kos
 − Zvýšená zadní stěna

AUTO CONTOUR FLEX pro nejnižší strniště.

Nový režim AUTO FLEX automaticky nastavuje výšku skliz-
ňového adaptéru: CONVIO FLEX nezávisle a nepřetržitě 
určuje, zda může být žací lišta ještě spuštěna, aby byla dosa-
žena nejmenší výška strniště.

Bezstrátová sklizeň.

Žací ústrojí CONVIO jsme vyvinuli se zcela jasným cílem: 
bezstrátová sklizeň všech plodin a nejlepší tok materiálu za 
jakýchkoliv podmínek. K tomuto konceptu patří především 
obzvláště nízko uložené transportní pásy s extrémně malým 
úhlem. Je jedno, zda krátký ječmen jarní nebo bohatý porost 
řepky: jste dobře připraveni. 

Automatická regulace tahové síly přihaněče.

Díky hydraulickému pohonu přihaněče se může tažná síla 
přihaněče automaticky přizpůsobit těžkým podmínkám sklizně, 
např. polehlému porostu. Automatické vedení výšky se  
orientuje na předem určené hodnoty pro tlak a citlivost a 
zabraňuje zapichování prstů do terénu.

CONVIO FLEX / CONVIO.
Inteligence jako na běžícím pásu.
Adaptér CONVIO FLEX s flexibilní žací lištou byl vyvinut pro univerzální použití u všech plodin jako 
např. obilí, řepka, sója, hrách, pícniny. Adaptér CONVIO (s pevnou žací lištou) je obzvláště 
vhodný pro obiloviny a řepku.

Žací ústrojí CONVIO má pro řidiče k dispozici asistenční systémy, které jsou ovladatelné z kabiny. 
ACTIVE FLOAT, AUTOMATIC BELT SPEED a AUTO FLEX podporují řidiče, aby rychle a jedno-
duše našel optimální nastavení žacího ústrojí za běžných podmínek.

CONVIO FLEX 1380 FLEX 1230 FLEX 1080 FLEX 930 FLEX 770 1380 1230 1080 930 770
Pracovní záběr m 13,80 12,30 10,80 9,30 7,70 13,80 12,30 10,80 9,30 7,70
Vertikální flexibilita žací lišty
nahoře mm 90 90 90 90 90 – – – – –
dole mm 135 135 135 135 135 – – – – –

Šířka příčných dopravníků mm 1079,5 1079,5 1079,5 1079,5 1079,5 1079,5 1079,5 1079,5 1079,5 1079,5
Hloubka žacího stolu mm 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329
Vybavení pro řepku ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ovládací systém žacího ústrojí ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○  Volitelně      –  Není k dispozici
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Praktický do posledního detailu.

Vysoký pracovní komfort začíná u žacího ústrojí:
 − Zvedače klasů a prsty průběžného vkládacího  
šneku s rychloupínáním

 − Připojení vybavení pro řepku bez použití nářadí
 − Osvětlení pro větší přehled
 − Přepravní držák pro zvedače klasů 
 − Stírací plechy jsou nastavitelné zvenčí

Žací ústrojí CERIO.

Modelová řada CERIO vychází z nových žacích ústrojí 
VARIO 930 až 560 a je optimální alternativou pro sklizeň 
obilí. Stůl žacího ústrojí je možné přestavit manuálně od  
– 100 mm až po + 100 mm. Navíc nabízí stůl žacího ústrojí 
možnost reagovat na rozdílné podmínky nebo odrůdy.

VARIO s variabilním žacím ústrojím.

Nové modely výrobní řady VARIO se vyznačují optimálním 
tokem materiálu, čistou sklizní a vysokou pevností. Plynulý 
celkový rozsah posunu 70 cm umožňuje přizpůsobení všem 
podmínkám a druhům plodin četnými automatickými funk-
cemi, které Vás podporují během procesu sklizně.

Plug and play pro řepku.

Integrovaný stůl na řepku a připojení řepkového děliče bez 
použití nářadí zajišťují přestavení na sklizeň řepky, které zabere 
několik minut. Spojení řepkového děliče s hydraulikou aktivuje 
automaticky hydrogenerátor pro pohon boční kosy. Nejsou-li 
řepkové děliče v provozu, mohou být pohodlně uloženy v 
přepravním boxu na přepravním vozíku.

VARIO a CERIO.
Větší výkonnost v provozu.
Abyste mohli plně využít výkon Vašeho žacího ústrojí, nabízí Vám CLAAS pro jakoukoliv  
plodinu vyhovující adaptér. Nová generace žacího ústrojí VARIO a CERIO přesvědčí vysokou 
výkonností a vynikajícím plošnýn výkonem. A to jak v oblastech s nízkými výnosy, tak i v 
oblastech s vysokými výnosy. 

VARIO 1380 1230 1080 930 770 680 620 560 500
Pracovní záběr m 13,80 12,30 10,80 9,30 7,70 6,80 6,20 5,60 5,00
Vybavení pro řepku ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ovládací systém žacího ústrojí ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

CERIO 930 770 680 620 560 500
Pracovní záběr m 9,30 7,70 6,80 6,20 5,60 5,00
Ovládací systém žacího ústrojí ○ ○ ○ ○ ○ ○

○  Volitelně 
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TERRA TRAC.
30 let zkušeností. Důsledně dále vyvíjeno.

První sériově vyráběná sklízecí mlátička na gumovém 
pásovém podvozku byla veřejně představena na Farm 
Progress Show v USA.

Dalším logickým krokem nyní bude vybavit JAGUAR  
a AXION pohonem TERRA TRAC, který byl speciálně při-
způsoben požadavkům zákazníka.

Firma CLAAS zahájila zkoušky TERRA TRAC na sklízecí 
mlátičce MEGA. Kola jsou nahuštěna vzduchem.

Nové hydropneumatické odpružení umožňuje vysoký 
jízdní komfort na poli i na silnici. Tento podvozek se pou-
žívá dodnes.

Pro americký trh byly sklízecí mlátičky vybaveny  
kaučukovými koly stejně tak i vylepšenými pásy,  
což zajišťuje ještě delší životnost.

Pásový podvozek TERRA TRAC je nyní výrazně  
vyztužen. Ve formě jednodílného odlitého rámu malé 
vlastní hmotnosti.

První řada pásů TERRA TRAC na sklízecí mlátičce 
LEXION 450. Tenkrát ještě s pevným připojením k nápravě. 
Kola jsou vyrobena z oceli s přišroubovanými gumovými 
prvky, které odolávají vysokému třecímu zatížení.

Podvozek je nyní odpružen přes gumové silentbloky  
na nápravě. To vede ke značnému snížení otřesů stroje  
a vysokému jízdnímu komfortu.

Před 30 lety představil CLAAS veřejnosti první sklízecí mlátičku 
na gumovém pásovém podvozku. Nevýhody dosud použí-
vaného pásového podvozku z hlediska technické způsobilosti 
a rychlosti jízdy byly touto novou technologií překonány. Byl 
to však pouze první krok v celé řadě vývojových a neustálých 
optimalizací. V roce 1994 vyvinul CLAAS polopásový podvo-
zek TERRA TRAC.

Tento nový systém přesvědčí díky úzkým přepravním šířkám. 
Zmenšen byl také problém „drhnutí“ na souvrati. Uvedení 
nové sklízecí mlátičky LEXION s TERRA TRAC na trh se usku-
tečnilo v roce 1997. Tak má CLAAS přes 30 let zkušeností  
s technologií gumového podvozku a 20 let zkušeností v séri-
ové výrobě systémů pohonu TERRA TRAC.

Zemědělství se mění. Aby byly splněny rostoucí požadavky 
zemědělců a podnikatelů, s ohledem na plošný výkon, flexi-
bilitu a nižší tlak na půdu, rozvíjí CLAAS trvale technologii 
TERRA TRAC. Vyrobeno bylo kolem 25000 kusů, které jsou 
v provozu na různých polích po celém světě.

V praxi se TERRA TRAC i v těch nejobtížnějších podmínkách 
osvědčil. Dnes je přibližně třetina všech sklízecích mlátiček 
LEXION a polovina hybridních strojů LEXION vybavena pod-
vozkem TERRA TRAC.
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Automatická dokumentace.

Tento systém spojuje automaticky a nezávisle na řidiči  
údaje pro každého Vašeho řidiče a generuje optimální mapu 
výnosů - i u více strojů nebo při sklizni, která trvá několik  
dní. Dále zaznamenává celkové hodnoty času a spotřeby 
paliva. Všechna data jsou vytvořena ve formátu ISO-XML, 
použitelná všemi výrobci.

CLAAS API.

Online programovací rozhraní zpracovává data automatické 
dokumentace a umožňuje Vám rychlou, bezpečnou a poho-
dlnou výměnu dat přes internet. Můžete používat systém dle 
Vašeho výběru. Rozhraní je otevřené všem poskytovatelům 
třetích stran.

Remote Service.

Při údržbě a servisu umožňujete CLAAS Service přímý přístup 
ke specifickým údajům příslušného stroje. Tím umožňujete 
Vašemu servisnímu partnerovi CLAAS, především v krátké 
době sklizně, rychlejší a efektivnější využití.

TELEMATICS.

Čísla, údaje a fakta jsou základem pro všechna rozhodnutí, 
která optimalizují provoz. TELEMATICS Vám proto dodává 
jedinečnou pomůcku a důležité informace k pracovnímu 
procesu a ke stroji.

Síťové připojení strojů.
Celková soustava pod kontrolou.
Naše stroje už dnes nabízí síťové propojení pro zítřek. Tak necháte pracovat pro sebe nejmo-
dernější technologii a dostanete víc s menším úsilím. Vybraná licence TELEMATICS je sou-
částí mnoha strojů na jeden rok, takže můžete používat online údaje o Vašich strojích. K tomu 
existují různé stavební prvky, které můžete kombinovat dle Vašich potřeb. Náklady na základní 
modul Remote Service převezme CLAAS po dobu prvních pěti let za Vás.

DataConnect: první přímé řešení Cloud-to-Cloud pro zemědělskou 
techniku.

Až dosud mohli zemědělci se smíšenými strojními flotilami zaznamenávat, zpracovávat a 
dokumentovat data pouze na příslušných strojích nebo portálech výrobců. S DataConnect 
vytvořili CLAAS, 365FarmNet, John Deere, Case, Steyr a New Holland poprvé přímé, mezi-
podnikové a průmyslově otevřené Cloud-to-Cloud řešení. Stroje přenášejí své údaje přes 
rozhraní a Vy můžete řídit a sledovat celý svůj vozový park v portálu CLAAS TELEMATICS.

Propojte stroje. 
Optimalizujte jejich provoz.
connected-machines.claas.com
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Výhody CEMOS.

 − O 11% větší plošný výkon
 − Až o 12 % nižší spotřeba paliva
 − Méně opotřebení pneumatik
 − Malé zhutnění půdy díky optimálnímu 
tlaku v pneumatikách

 − Klesající provozní náklady díky stoupa-
jícímu plošnému výkonu. Využití plného 
potenciálu stroje

 − Menší opotřebení nářadí (pluhový asistent)
 − Zlepšení bilance CO2 provozu

CEMOS pro traktory.
Udělá dobrého řidiče ještě lepším.
Pod pojmem CEMOS slučuje CLAAS všechny systémy, které zajišťují optimalizaci 
stroje. CEMOS je již dávno předním asistenčním systémem pro řidiče u sklízecích 
mlátiček CLAAS a nyní se rozšiřuje i pro traktory.

Co je CEMOS?

CEMOS je Váš expert CLAAS na palubě, který Vás podporuje při každodenní práci. 
Systém navrhuje nastavení hodnot a tak pomáhá řidiči trvale přizpůsobit stroj pro-
vozním podmínkám. CEMOS zjednodušuje nastavení a rychle vede k optimálnímu 
přizpůsobení stroje.

Pracovní nářadíTlak v pneumatikáchMotor / převodovkaPřídavná závaží

Práce udělaná rychle a efektivně.
cemos.claas.com

CEMOS pro traktory byl na  
veletrhu Agritechnica 2017  
vyznamenán stříbrnou medailí.

NOVINKA
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CEMOS pro 
traktory.
Spokojený šéf i řidič.

„CEMOS mi pomáhá k vyšším výkonům.“

Jak moc Vás CEMOS podpořil ve Vaší každodenní práci?
 
Ivo Kratochvíl: Systém jsme hodně používali. Je to obrovská 
pomoc vědět už na farmě, jakou zátěž musím vzít s sebou. 
S jakým tlakem v pneumatikách musím jet. Jaké zatížení motoru 
musím nastavit a jak intenzivně musím nastavit převodovku.

Ondřej Petrů: Můj traktor je zodpovědný za zpracování půdy. 
Používá se se systémem CEMOS, do kterého jsme postupně 
přidali každé pracovní nářadí. Neustálá optimalizace stroje 
se brzy stala součástí každodenního života. 

Co se Vám nejvíc líbí na tomto asistenčním systému  
pro řidiče?

Ivo Kratochvíl: Při každé změně je okamžitě zobrazena  
spotřeba paliva a řidič vidí, že to, co právě dělá, je užitečné. 

Ondřej Petrů: I pro mě je CEMOS velkým pomocníkem. 
Opakovaně ho používám, aby stále zlepšoval nastavení. 
Motivuje Vás, když pracujete lépe než předešlý den. 

„Znatelná úspora nákladů.“

Jak se CEMOS vyplatí ekonomicky? 

Ivo Kratochvíl: Takové množství výhod bych nečekal. Zlepšuje 
se kvalita zaměstnanců a s tím i kvalita zpracování půdy. Toho 
si člověk všimne i v peněžence. Když se ušetří s regulací tlaku 
vzduchu pneumatik minimálně dva litry na hektar, existuje 
při jakémkoliv zpracování během roku možná úspora. To už 
je pěkná částka. 

Ivo Kratochvíl: V regionu potřebujeme systém kontroly tlaku 
vzduchu v pneumatikách, protože není možné jet s dvojitou 
montáží kol. Tlak v pneumatikách musí být možné rychle snížit. 

Ondřej Petrů: Při zpracování půdy chci jet s co nejnižším  
tlakem vzduchu v pneumatikách, aniž bych je poškodil.  
To by bylo drahé. 

Ivo Kratochvíl: Jet s optimálním tlakem vzduchu v pneumatikách 
znamená, že můžete přejít na menší stroj, který má stejný tažný 
výkon. Vlastní hmotnost je nižší a tím pádem i tlak na půdu. 

„Provozní hmotnosti byly sníženy."

Jak Vám CEMOS pomáhá s tím, abyste lépe rozuměli 
stroji?

Ondřej Petrů: Člověk se stále učí. A při dotěžování přes 
CEMOS jsem se opravdu divil. Provozní hmotnosti se oproti 
dřívějším snížily. Prvně jsem nemohl uvěřit, ale fungovalo to. 
Nyní jedeme na pole s menším zatížením a docílíme stejných 
pracovních výsledků. 

Ivo Kratochvíl: Správné nastavení podmítače je nejdůležitější 
úkol, aby se minimalizovalo opotřebení. Proto je samovysvět-
lující systém pro řidiče CEMOS nepostradatelný. 

Otázka všech otázek: Doporučení kolegovi ano nebo ne?
Ondřej Petrů: Určitě ano. Každému, kdo si chce koupit trak-
tor CLAAS, doporučím, aby se podíval i na CEMOS. 

Ivo Kratochvíl: Budoucnost spočívá v automatizaci a  
usnadnění práce pro řidiče. 

NOVINKA
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2. fáze - základní nastavení na poli.

Integrovaná databáze znalostí systému CEMOS vysvětluje 
základní nastavení nářadí krok za krokem ilustrovanými 
pokyny. Aktuálně existují asistenční systémy pro všechny 
pluhy. Další pracovní nářadí bude následovat v blízké 
budoucnosti. Dodávají Vám užitečná řešení pro nová nářadí  
v podniku, se kterými nemají Vaši řidiči žádné, nebo mají 
pouze malé zkušenosti.

3. fáze - optimalizace během práce.

Dialog optimalizace je spuštěn řidičem na poli. CEMOS kon-
troluje všechna základní nastavení a předkládá návrhy cílů 
"výkonu" a "účinnosti", které může řidič příjmout nebo odmít-
nout. Po každé změně nastavení a po zkušební jízdě CEMOS 
signalizuje, zda a jak se zlepšil plošný výkon a spotřeba 
paliva.

CEMOS učí a školí uživatele. 

CEMOS vytváří výchozí hodnoty pro všechna důležitá nasta-
vení např. motor, převodovku a nářadí. Tak je trakce vždy opti-
mální a ochrana povrchu půdy zachovaná. CEMOS je inte-
grovaný v terminálu CEBIS a od roku výroby 2017 může také 
dovybavit mnoho traktorů: AXION 900 / 800 a ARION 600 / 500 
s plynulou převodovkou CMATIC.

1. fáze - příprava na farmě. 

Na základě zvoleného nářadí a zamýšleného použití na poli 
navrhuje CEMOS řidiči už na farmě nutná přídavná závaží  
a optimální tlak v pneumatikách. Dynamicky se učící systém 
sbírá další naměřené hodnoty během práce a přizpůsobuje 
svoje návrhy dalšímu použití.

CEMOS pro traktory.
Optimalizuje také pracovní nářadí.
CEMOS je inteligentní asistenční systém pro řidiče. Jako první a jediný systém  
na trhu optimalizuje jak traktor, tak i pracovní nářadí jako je kultivátor nebo pluh. 
Pomáhá řidiči tím, že přizpůsobuje přídavná závaží a tlak v pneumatikách. 

S CEMOS zvyšujete plošný výkon, zlepšujete kvalitu práce a šetříte až 12% paliva.

NOVINKA
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SATCOR 5 (± 5 cm).

SATCOR 5 s přesností ± 5 cm se používá hlavně tam,  
kde je přístup do RTL nebo mobilních sítí obtížný, nebo  
není vůbec možný. 

Systém řízení GPS PILOT se dá dovybavit systémem  
SATCOR, protože v mnoha případech není zapotřebí další 
software.

GPS PILOT s terminálem S10.

Terminál S10 není vhodný pouze pro automatiku řízení. 
Můžete ho použít také jako terminál ISOBUS. ISO správa 
úloh TC-BAS a TC-GEO může automaticky ukládat data 
výnosu nebo zpracovat georeferenční zakázky, jako jsou 
aplikační karty. ISOBUS-TC-SC vypne automaticky dělení 
adaptéru pro precizní zpracování plochy.

Flexibilní pracovní rádius.

SATCOR je svým způsobem činnosti velmi podobný sys-
tému EGNOS a je k dispozici téměř na celém světě. Protože 
je však tento systém vybaven dvou frekvenčním přijímačem 
GPS, je dosaženo mnohem vyšší přesnosti GPS. Korekční 
přijímač reaguje rychle a je k dispozici po době inicializace s 
přesnými údaji o poloze.

Investujte do nového řídícího systému a 
obdržíte licenci zdarma až na 5 let.

Snižte Vaše výrobní náklady při každém pracovním kroku a 
využíjte navíc přesnosti SATCOR bez dodatečných nákladů:

 − 5 let SATCOR 15 i pro GPS PILOT S7
 − 12 měsíců SATCOR 15 i pro GPS PILOT S10

SATCOR 15 (± 15 cm).

SATCOR 15 má o ± 15 cm lepší základní přesnost ve srovnání 
se systémem EGNOS / E-DIF. Korekční signál je vhodný pro 
mnoho zemědělských aplikací a po krátké inicializační době 
dosáhl stanovené přesnosti.

SATCOR - korekční signál od  
CLAAS řízený satelitem.
Precizní automatické vedení bez mobilního  
telefonu a sítě RTK.
SATCOR je důsledný vývoj našeho řídicího systému GPS PILOT: první vlastní korekční signál 
od CLAAS řízený satelitem. Je k dispozici téměř po celém světě a zaujímá zvýšenou základní 
přesností. Na výběr jsou k dispozici dva stupně vylepšení: SATCOR 15 s přesností ± 15 cm a 
SATCOR 5 s přesností ± 5 cm. Použití systému SATCOR se doporučuje zejména tam, kde je 
obtížný přístup do RTK nebo mobilních sítí.

Precizní ofenziva 2020 / 2021
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Měření sušiny NIR-senzorem. 

Vysoce kvalitní siláže zvyšují produkci mléka a stabilizují 
zdravotní stav zvířat. Inteligentní systémy řezačky JAGUAR 
jsou základem pro pozdější vynikající kvalitu krmiva. Hod-
nota sušiny stanovená infračerveným senzorem (NIR) slouží 
jako referenční údaj pro nastavení délky řezanky a množství 
konzervantu.

Dávkování přes CEBIS. 

CEBIS poskytuje operátorovi jasný přehled o automatické 
souhře mezi délkou řezanky a dávkováním konzervantu  
aplikovaného na základě změřeného obsahu sušiny.
1 Údaje o délce řezanky
2 Vhodné dávkování pro aktuální obsah sušiny
3 Zadání dávkování z nádrže o objemu 375 l
4 Zadání dávkování ACTISILER 37

AUTO FILL k automatickému plnění  
odvozového prostředku.

AUTO FILL se zakládá na principu digitální 3D analýzy obrazu. 
Systém za Vás přebírá řízení odhazové koncovky na stranu 
nebo směrem dozadu. V režimu prosekávání můžete poho-
dlně zvolit, zda chcete odhazovat na stranu nebo směrem 
dozadu. Při automatickém plnění směrem dozadu je řízen 
pouze požadovaný bod dopadu.

OPTI FILL pro maximální komfort obsluhy. 

Řízením odhazové koncovky pohodlně nastavíte odhoz 
řezanky. Větší úhel natočení až 225° Vám umožňuje optimální 
pohled na průběh plnění. Při otočení odhazové koncovky  
je koncová klapka automaticky ovládaná, takže odhoz pro-
bíhá paralelně se směrem jízdy.

Věřte světovému šampionovi.
JAGUAR 900 / 800.
S více než 40 000 stroji vyrobenými od roku 1973 je nejúspěšnější sklízecí řezačka na světě nadále  
zárukou toho, že si miliony lidí mohou každý den vychutnat sklenici zdravého mléka. Aby to bylo možné, 
pokračujeme dále ve vývoji.

JAGUAR 990 980 970 960 950 940 930
Počet válců V12 V12 R6 R6 R6 R6 R6
Zdvihový objem l 24,24 24,24 16,15 15,60 15,60 12,80 12,80
Maximální výkon (ECE R 120) kW/k 680 (925) 626 (850) 580 (790) 480 (653) 430 (585) 390 (530) 340 (462)

JAGUAR 880 870 860 850 840
Počet válců R6 R6 R6 R6 R6
Zdvihový objem l 15,60 15,60 12,80 12,80 10,70
Maximální výkon (ECE R 120) kW/k 480 (653) 430 (585) 390 (530) 340 (462) 300 (408)



2,75

2,70

2,65

2,60

2,55

2,50
VARIANT 480

2,65 €

2,70 €

2,59 €
2,57 €

Baler cost in € / bale
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VARIANT.
Osvědčený výkon, vysoká slisovanost  
a hodně komfortu.
S lisem VARIANT 485 RC jste už slisovali 3000 balíků. Doporučili byste tento  
lis svému příteli?

Marek Klíč, soukromý farmář, Božice: „V každém případě. VARIANT je velmi spolehlivý lis, 
který poskytuje velmi dobrou kvalitu s velkým výkonem.“

„Jsem nadšený i velkou průchodností. Nedošlo k žádnému ucpání. Největší výhodou oproti 
ostatním lisům na trhu je vysoký lisovací tlak. Díky němu jsou balíky pevně slisované.“

Nejlepší volba.  

Podle francouzského odborného časopisu „Entraid“  
(entraid.com) má lis VARIANT nejlepší poměr výkonu a 
nákladů na údržbu na trhu.

Kdo to umí s rýží, umí to se vším.  

Lis VARIANT může lisovat čisté balíky i ze slámy rýže jako  
v Camargue, jihovýchodní Francii. To je další argument  
mnohostrannosti lisu VARIANT.

100% zajištěný počátek lisování balíků. 

Jedinečná koncepce aktivního rotoru a lisovací komory 
poháněné výhradně řemeny zajišťují počátek lisování balíků 
(tvorba jádra balíku) při jakýchkoliv podmínkách. Tím pomáhají 
pomáhají tomu, aby bylo dosaženo vysoké úrovně slisování.

Velký komfort obsluhy stroje díky spustitel-
nému dnu PRO.

Spustitelné dno PRO řezacího kanálu ovládáte pohodlně z 
kabiny. Jedinečná signalizace Vám dovoluje pracovat s lisem 
bez obav na hranici výkonu.
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NOVINKA: permanentní mazání řetězů.

Automatické a permanentní mazání řetězů zajišťuje bezpro-
blémové využití a dlouhou životnost. Množství oleje je nasta-
vitelné v závislosti na podmínkách provozu.

Jednoduše a pohodlně.

Aby se dala až 30 kg role sítě pohodlně a snadno uložit,  
má každý lis ROLLANT vkládací rampu. 

Ještě robustnější. 
ROLLANT 520 RC.
S novou generací otevírá CLAAS další kapitolu více než 40 letého úspěšného 
příběhu lisu ROLLANT. Pevná komora lisu ROLLANT 520 slučuje všechny výhody 
oblíbených předchozích modelů ROLLANT 340. V každodenním provozu zaujme 
svou jednoduchou obsluhou, všestranností, enormní robustností a to vše 
zabaleno do nového funkčního designu.

NOVINKA: silná koncepce.

Osvědčená koncepce pevné komory lisu ROLLANT je našimi 
inženýry neustále vyvíjena a zlepšována. S novou generací 
kompletně přepracovali design. Nové linie na první pohled 
jasně ukazují, že zde pracuje jeden z nejrobustnějších lisů na 
světě.

NOVINKA: HD lisovací válce.

V novém lisu ROLLANT 520 zajišťuje 16 HD lisovacích válců 
se silnou trakcí perfektní balíky siláže při optimálním toku mate-
riálu. Nové válce mají masivní vnější plášť a přišroubovanou 
přírubu pohonu - pro maximální životnost.

ROLLANT 520 RC
Průměr balíku cm 125 – 135
Žací ústrojí, nože 14
Lisovací válce, počet 16
Dno řezacího kanálu PRO –
ISOBUS ●
MPS ○

●  sériové vybavení       ○  volitelné vybavení      –   není k dispozic
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LEXION.
CEMOS AUTOMATIC – asistenční systém, který usnadní 
práci obsluze a systematicky zvyšuje celkový výkon stroje 
v průběhu sklizně, se slevou 10.000 EUR v případě  
objednání do 31.12.2020.

TUCANO.
V případě objednání do 31.12.2020 bonus  
ve výši 14.000 EUR.

LISY.
Na všechny lisy na válcové balíky CLAAS  
2 roky ZÁRUKA.  
Akce platí do 31.12.2020.

SKLÍZEJTE VÝHODY JIŽ DNES.
AKČNÍ FINANCOVÁNÍ 

 − ÚROKOVÁ SAZBA OD 2,49%
 − ODKLAD SPLÁTEK JISTINY AŽ O 12 MĔSÍCŮ
 − OD 0% VLASTNÍCH ZDROJŮ KLIENTA
 − DÉLKA SPLÁCENÍ AŽ 96 MĔSÍCŮ
 − RYCHLÉ A JEDNODUCHÉ UZAVŘENÍ SMLOUVY

www.ersteleasing.cz

Připravte se na novou sezónu 
s akčními nabídkami a 
výhodným financováním všech 
strojů značky CLAAS.
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Jsme tam, kde jste Vy. 
Vaši partneři CLAAS na  
správném místě.

AGRALL zemědělská technika a.s.
Výhradní dovozce strojů CLAAS a VÄDERSTAD
Bantice 79, 671 61 Prosiměřice
T: +420 515 200 800
E: info@agrall.cz, www.agrall.cz

Autorizovaná prodejní síť CZ:
1  KLAS - BOHEMIA a.s.
 Třemošenská 630, 330 08 Zruč-Senec
 T: +420 377 824 278

2  AGRALL s.r.o.
 Regionální ředitelství Vysočina
 Poděbaby 188, 580 01 Havlíčkův Brod
 T: +420 569 425 7553  

3  U+M Servis s.r.o.
 Pražská 884, 379 01 Třeboň
 T: +420 384 758 111

4  AGRI-TECH s.r.o. 
 Centrum použité zemědělské techniky
 Topolová 1418, 684 12 Slavkov u Brna
 T: +420 517 377 479

5  AGRALL s.r.o. 
 Regionální ředitelství Morava
 Průmyslová zóna Vsetín Bobrky II,
 T: +420 571 443 141

6  1. Slezská strojní, a.s.
 K Rybníčkům 341, 747 81 Otice
 T: +420 553 791 950

7  KLAS Nekoř a.s.
 Nekoř 180, 561 63 Nekoř
 T: +420 465 625 290

8  AGROSERVIS JaS s.r.o.
 Braunerova 21, 280 02 Kolín VI
 T: +420 321 696 001

9  AGRALL zemědělská technika a.s.
 Raná 145, 439 24 Raná,  
 okr. Louny 
 T: +420 602 660 476

10  AGRALL zemědělská technika a.s.
 Hermovo pole, 26401 Sedlčany
 T: +420 605 547 269


