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Nový TRION CLAAS.
Hodí se na Vaši farmu.

Přizpůsobivost a výkon bez kompromisů.

Každé pole je výjimečné. Vyžaduje od Vás i od Vašeho stroje plné nasazení. 
Právě proto jsme postavili sklízecí mlátičku CLAAS TRION, která kombinuje 
novým způsobem výkon s účinností a osvědčila se na jakémkoliv poli. Rychle  
a jednoduše přejdete z jedné plodiny na jinou. Její mláticí ústrojí je navrženo 
pro vysokou průchodnost. Inteligentní asistenční systém pro řidiče Vám 
pomáhá sklízet efektivně a pohodlně. Zažijte se sklízecí mlátičkou TRION  
spolehlivost v nové dimenzi.
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Sériový čisticí systém JET STREAM

Výkonný turbínový ventilátor nabízí dostatek rezerv pro 
náročné podmínky. Hydraulický variátor lze ovládat pomocí 
CEMOS AUTO CLEANING. Dlouhý kanál s uklidňujícím  
účinkem pro čistící vzduch směřující nahoru dodává předpo-
klad pro konstantní výkon čištění. Už v prvním spádovém 
stupni docílí vysoké separace. 

Koncepce pohonu s dlouhou životností.

Všechny komponenty pohonu, jako je např. hydraulicky ovlá-
daná suchá spojka, jsou navrženy pro dlouhou životnost. 
Síla se přenáší pomocí řemenových pohonů. Systém pohonu 
je tichý a odolný proti opotřebení. Je zde až o šest řemenů 
méně. Bezúdržbové napínáky řemenů byly použity všude 
stejné.

Žádné kompromisy.
TRION 700.
Každé pole je jedinečné, každý podnik jiný. Systémy toku materiálu sklízecí mlátičky TRION 700 
můžete přizpůsobit přesně Vašim porostům a plodinám. Od šikmého dopravníku, přes mláticí systém  
a sekundární separaci až po manipulaci se slámou máte různé možnosti. 

TRION 750/ 
750 TERRA TRAC / 
750 MONTANA

730 / 
730 TERRA TRAC / 
730 MONTANA

720 / 
720 TERRA TRAC / 
720 MONTANA

Šířka mláticího bubnu mm 1420 1420 1420
Průměr mláticího bubnu mm 600 600 600
Průměr přiváděcího bubnu mm 382 382 382
Rotory Počet 2 1 1
Objem zásobníku zrna l 12000 / 12000 / 110001 11000 11000
Výrobce / Typ Cummins / L9 Cummins / L9 Cummins / L9
Maximální výkon (ECE R120) kW/k 320/435 300/408 270/367
1 Platné pro TRION MONTANA

Hodí se na Vaši farmu. 
Podívejte se, jak dobře se hodí nový 

TRION 700 k Vašemu podniku.

TRION 750: 
APS HYBRID SYSTEM  
se dvěma rotory 

TRION 730 / 720: 
APS HYBRID SYSTEM  
s jedním rotorem 

APS HYBRID.

Revoluční souhra tangenciálního mláticího ústrojí APS a  
axiální sekundární separace ROTO PLUS znamená maximální 
separační výkon. APS HYBRID pravidelně zrychluje tok 
materiálu až na 20 m/s. Otáčky excentricky uložených 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

 − Hydraulické klapky rotorů pro úpravu velikosti  
separační plochy.

 − 4D čištění pro stabilní výkon čištění na svazích

NOVINKA
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Každé zrno se počítá.
TRION 600 / 500.
Mláticí ústrojí APS WALKER pracuje tak efektivně, že pouze asi 10% zrn prochází separačním 
ústrojím zbytkového zrna ve sklízecí mlátičce TRION 600/500. 90% zrna je již od slámy  
odděleno - a je jedno, jak náročné jsou podmínky sklizně nebo zda probíhá výmlat vlhké nebo 
suché slámy. 

MSS umí nakypřit.

Pro vysoký separační výkon je rozhodující intenzivní nakypření 
vrstvy postupující slámy. Všechny žací mlátičky s vytřásadly 
TRION jsou proto vybaveny systémem MSS = víceprstovým 
separačním systémem, tedy bubnem s řízenými prsty, umís-
těným nad vytřásadly. MSS způsobuje vysoce účinnou sepa-
raci zbytkového zrna za jakýchkoli podmínek. 

Inteligence šetří pohonné hmoty.

DYNAMIC POWER je standardem u všech strojů. Automa-
ticky přizpůsobí výkon motoru Vaší sklízecí mlátičky TRION 
podmínkám provozu. Při částečném zatížení stroje jedete vždy 
s ideální křivkou výkonu a šetříte - např. při ukládání slámy 
do řádku - až 10% paliva. Při práci v plném zatížení zůstane 
maximální výkon automaticky aktivní.

APS WALKER pro minimální ztrátu zrna.

TRION 600 / 500 má vše, co dělá výmlat bezproblémový. 
Uzavřený mláticí buben šetří Vaše zrno. Díky hydraulickému 
přestavení mláticího koše proudí sklízený materiál rovno-
měrněji. Pojistka proti přetížení mláticího ústrojí chrání před 
poškozením. Díky synchronnímu nastavení otáček jste flexi-
bilnější. 

Druhy plodin se mění obratem ruky.

Se sklízecí mlátičkou TRION šetříte spoustu času při změně 
plodiny. Celý stroj se dá přestavit pohodlně, otáčky dokonce 
bez použití nářadí. 63% plochy mláticího koše vyměníte  
"jedním hmatem".

Hodí se na Vaši farmu. 
Podívejte se, jak dobře se hodí nový 
TRION 600 / 500 k Vašemu podniku.

TRION 660
660 TERRA TRAC / 
660 MONTANA

650
650 TERRA TRAC / 
650 MONTANA

640 530
530 TERRA TRAC / 
530 MONTANA

520

Šířka mláticího bubnu mm 1700 1700 1700 1420 1420
Vytřásadlo Počet 6 6 6 5 5
Objem zásobníku zrna l 12000 / 11000 10500 9000 9000 8000
Výrobce / Typ Cummins / L9 Cummins / L9 Cummins / B6.7 Cummins / B6.7 Cummins / B6.7 
Maximální výkon (ECE R120) kW/k 300/408 260/354 225/306 226/306 190/258

NOVINKA
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Kabina sklízecí 
mlátičky TRION.
Vše podle Vašich představ.
CLAAS inovace ve sklízecí mlátičce TRION Vám přinášejí 
radost: koncepce klimatizace s novým prouděním vzduchu, 
velký prostor, aktivně chlazený 30 l chladicí box na nápoje 
nebo přehledný displej CEBIS s vysokým rozlišením. Mnoho 
věcí Vám bude znít samozřejmě povědomě: nesrovnatelný 
komfort CLAAS nebo inteligentní koncepce ovládání, které 
Vám umožňují pohodlný přístup ke všem komponentům 
stroje.

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 terminálu je nastavitelná díky  
pohyblivému 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

GPS PILOT CEMIS 1200 – nový řídicí 
systém. 

V kabině Vaší sklízecí mlátičky máte nový systém řízení 
CEMIS 1200. Stojí vždy spolehlivě po Vašem boku, jedná-li 
se o přesné sledování GPS. Můžete jej také použít ke zpra-
cování všech běžných aplikací přesného zemědělství. 
Výnosy mapujete v pravý čas, řídíte zakázku a dokumentu-
jete přímo na stroji. Logiku ovládání znáte od CEBIS.  
CEMIS 1200 je možné ovládat také intuitivně.

 − Brilantní 12" displej pohodlně informuje ve dne i v noci. 
 − Rychlejší přímá volba ke všem relevantním funkcím
 − Všechny pracovní oblasti jsou přizpůsobitelné a volně 
konfigurovatelné dle Vašeho přání

Zažijte nový komfort  
 ve dne i v noci.

NOVINKA
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Příčné vyrovnání 18%.

Přední náprava sklízecí mlátičky MONTANA zajišťuje příčné 
vyrovnání až 18%. Všechny funkce MONTANA probíhají auto-
maticky - přizpůsobení svahu na poli. Uzávěrka diferenciálu 
(volitelná) zlepšuje trakci v extrémních podmínkách. Stisknu-
tím tlačítka se dá podvozek spustit do přepravní polohy. 
Výška stroje je pak menší než 4 m.

Pohodlné sklízení ve dvou rychlostních 
rozsazích.

2 stupňová převodovka s automatickým nastavením podle 
zatížení Vám garantuje vysokou tažnou sílu ve strmém 
terénu. Když stroj potřebuje maximální tažnou sílu, přepne 
se automaticky na nižší převodový stupeň. Díky pohonu 
všech kol a elektrohydraulické uzávěrce diferenciálu (volitelně) 
jste při práci v bezpečí a máte vždy dostatečnou trakci. 

Vyrovnává boční sklon až o 20%.

Ve variantě MULTI CONTOUR disponuje šikmý dopravník 
přídavným válcem pro hydraulické vyrovnání úhlu řezu.  
Ten umožňuje automatické vyrovnání podélného svahu až  
o 6%. V závislosti na postavení nápravy ovládá systém 
MULTI CONTOUR kyvný rám, nastavení úhlu řezu a všechny 
známé funkce AUTO CONTOUR.

AUTO SLOPE čistí ve svahu. 

Kopcovitá pole jsou výzvou pro čištění zrna. AUTO SLOPE 
Vám ulehčuje práci tím, že nastavuje otáčky ventilátoru v 
závislosti na podélném sklonu. Při jízdě do kopce jsou otáčky 
ventilátorů sníženy, při jízdě z kopce zvýšeny. 

 − Zvýšená průchodnost a méně ztrát zrna ve svahu 
 − Stabilní výkon čištění

Do svahu:
Snížení otáček ventilátorů

Ze svahu:
Zvýšení otáček ventilátorů

TRION MONTANA.
TRION sklízí ve svahu tak spolehlivě, 
jako na rovině.
Ve svazích efektivní a výkonný výmlat jako na rovině - v této disciplíně si sklízecí 
mlátičky MONTANA od CLAAS udělaly celosvětově jméno. S plně automatic-
kým vyrovnáním bočního svahu až 18% a vyrovnáním podélného svahu až 6% 
zvládá TRION MONTANA také kopcovitá pole.

TRION 750 730 720 660 650 530

MONTANA ○ ○ ○ ○ ○ ○

○  Volitelně 

NOVINKA
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LEXION 8000 / 7000.
Machine of the year 2020.
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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 zna-
mená maximální separační výkon. APS SYNFLOW pravi-
delně zrychluje tok materiálu až na 20 m/s. Otáčky excent-
ricky 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 zpracovávaného materiálu. 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 zásobníku zrna 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

Precizní rozmetač slámy.

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

Čím přímější je tok materiálu,  
tím efektivnější je Vaše sklizeň.
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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. Přes 20% vlhkost na začátku práce 
dosáhla rekordního výsledku za osm hodin: 

 − Výkon 43,7 t/h
 − 34,5 ha pšenice ozimá
 − 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 urychlo-
vání toku materiálu přes APS s přídavným separačním bubnem do mláticího 
bubnu. Tak dosáhnete jedinečné průchodnosti při zachování výborné kvality slámy.

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

Zažijte perfektní tok  
materiálu v akci.
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TRION a LEXION TERRA TRAC.
Více než 30 000 pásových pojezdových ústrojí CLAAS. 
Pásový podvozek TERRA TRAC se osvědčil na sklízecích mlá-
tičkách za více než 20 let praktického použití a neustále se vyvíjí, 
aby splňoval Vaše vysoké požadavky. Dnes je přibližně třetina 
všech vytřasadlových sklízecích mlátiček LEXION a polovina 
hybridních strojů LEXION vybavena podvozkem TERRA TRAC. 

TERRA TRAC pro LEXION a TRION.

Pro kteroukoliv sklízecí mlátičku se rozhodnete, ve třídách 
TRION a LEXION můžete vybavit každý stroj pásovým  
pojezdovým ústrojím TERRA TRAC - počínaje TRION 530 s 
pěti vytřásadly až po velký LEXION 8900 s APS SYNFLOW 
HYBRID.

TERRA TRAC na poli.

 − Ochrana půdy díky tlaku na půdu nižšímu o 66 % než  
u kolových strojů 

 − Vyšší výkon při sklizni díky dlouhému pracovnímu  
nasazení a dobré trakci

 − Precizní vedení čelního adaptéru a stabilní na trati  
díky klidným jízdním vlastnostem 

 − Vysoká stabilita v bočním svahu díky velké styčné ploše

TERRA TRAC na silnici.

 − Rychlé přemístění rychlostí až 40 km/h. Přepravní šířka je 
v souladu s obecnými omezeními silničního zákona 

 − Vyšší jízdní komfort díky patentované kinematice a inteli-
gentní koncepci odpružení podvozku

Hydropneumatické odpružení.

Kola a opěrné kladky jsou odpruženy jednotlivě. To umož-
ňuje pojezdovou rychlost až 40 km/h a značně lepší stabilitu 
při zatáčení. Pásový podvozek je napínán pomocí přídav-
ného hydraulického válce automaticky. Napínání je neustále 
kontrolováno elektronicky. Při poklesu tlaku upozorní CEBIS 
řidiče. 

LEXION 8900 8800 8700 7700 7600 7500 6900 6800 6700 5500

TERRA TRAC ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TRION 750 730 720 660 650 530
TERRA TRAC ○ ○ ○ ○ ○ ○

○  Volitelně 
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Startovací balíček CEMOS.

CRUISE PILOT a AUTO SLOPE jsou hospodárným vstupem 
do Vaší automatizace. Tak nedisponuje Vaše sklízecí mlátička 
pouze inteligentní regulací pro jízdu vpřed. Automaticky při-
způsobuje otáčky ventilátoru, aby čištění obilí fungovalo v 
kopcovitém terénu beze ztrát. 

Autonomní mláticí ústrojí.

CEMOS AUTO THRESHING zlepšuje výkon mláticího ústrojí 
a primární separace. Plně automaticky reguluje vzdálenost 
mláticího koše a otáčky mláticího bubnu. Porovnání všech 
možných nastavení pro optimalizaci výkonu probíhá na pozadí. 
Data, na nichž je to založeno, jsou dodávána mnoha sen-
zory ve stroji. 

Sestavte si vlastní řešení CEMOS.

CEMOS AUTOMATIC je inteligentní asistenční systém pro 
řidiče sklízecích mlátiček TRION a LEXION. Jeho automatické 
funkce Vás podporují během celého provozu. Na základě 
parametrů zemědělské ekonomiky jako kvalita zrna, kvalita 
výmlatu, čistota, kvalita slámy a průchodnost optimalizuje 
Vaši sklízecí mlátičku při probíhajícím procesu.

Proto nepotřebujete další terminál. Přes CEBIS máte přímý 
přístup ke všem systémům. CEMOS DIALOG a CEMOS 
AUTOMATIC ovládáte pohodlně přes dotykovou obrazovku. 
Za pomoci posuvného regulátoru zadáváte automatickým 
funkcím systému požadovanou strategii.

Vyberte si asistenční systémy pro řidiče, ze kterých ve sklízecí mlátičce TRION nebo LEXION 
nejvíce profitujete. Základní nebo plná verze, Váš systém CEMOS AUTOMATIC konfigurujte 
zcela individuálně - podle toho, které funkce mají smysl využít na Vašem poli a které optimali-
zují Vaši práci.

 − CEMOS DIALOG Vás vede dotazem k 
optimálnímu nastavení stroje. 

 − AUTO CROP FLOW chrání celý systém 
před přetížením. 

 − AUTO SLOPE reguluje v závislosti na 
sklonu nastavením ventilátoru.

 − CRUISE PILOT aktivně reguluje rychlost 
sklizně.

 − AUTO CLEANING zlepšuje čištění.
 − AUTO SEPARATION reguluje otáčky 
rotoru a polohu klapek rotorů. 

 − AUTO THRESHING nastavuje vzdále-
nost mláticího koše a otáčky mláticího 
bubnu.

 − 4D čištění reguluje polohu klapek rotorů 
v závislosti na sklonu.

Ovladače CEMOS jsou  
nepřekonatelné. 

Funkce CEMOS AUTOMATIC

1 CEMOS DIALOG
2 AUTO CROP FLOW
3 AUTO SLOPE
4 CRUISE PILOT

5 AUTO CLEANING 
6 AUTO SEPARATION 
7 AUTO THRESHING 
8 Čisticí ústrojí 4D

Podívejte se, jak CEMOS 
usnadňuje práci.
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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 API mohou používat všichni kom-
patibilní poskytovatelé 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 zásah.

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. Zvolená 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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Přesná nastavení pro nejlepší výsledky.

Nerušený tok sklízeného materiálu začíná již v žacím  
ústrojí. Obzvláště velký vliv má rovněž správné nastavení 
výšky šnekového dopravníku.

 − Hydraulické přestavení šnekového dopravníku 
 − Ovládání v CEBIS
 − Přizpůsobení plodině a podmínkám porostu 

Automatická regulace tahové síly přihaněče.

Díky hydraulickému pohonu přihaněče se tažná síla přihaněče 
automaticky přizpůsobí těžkým podmínkám sklizně - jako 
např. polehlému porostu. Automatické vedení výšky se orien-
tuje na předem určené hodnoty pro tlak a citlivost a drží 
vždy tok materiálu přímý. 

VARIO s variabilním žacím ústrojím.

Všechny modely výrobní řady VARIO se vyznačují bezproblé-
movým tokem materiálu, čistou sklizní a vysokou pevností. 
Plynulý celkový rozsah posunu 70 cm umožňuje přizpůsobení 
všem podmínkám a druhům plodin četnými automatickými 
funkcemi, které Vás podporují během procesu sklizně. Např. 
režimy pro odstavení nebo přepravu jsou aktivované auto-
maticky.

Rychlé přestavení na sklizeň řepky.

Integrované prodloužení žacího stolu na řepku a připojení 
řepkového děliče bez použití nářadí zajišťují přestavení na 
sklizeň řepky, které zabere několik minut. Mechanické dělicí 
kosy pro sklizeň řepky jsou o 33% lehčí a nabízejí o 50% 
větší řeznou sílu. I s připojenými kosami pro sklizeň řepky 
máte k dispozici celý rozsah nastavení stolu. Žací ústrojí 
zůstává pro přepravu kompaktní.

VARIO.
Větší výkonnost v provozu.
CLAAS Vám nabízí pro jakoukoliv plodinu vyhovující sklizňový adaptér. Nová žací ústrojí 
VARIO přesvědčí vynikajícím plošným výkonem a kvalitou sečení. Vaše sklízecí mlátička  
rozpozná automaticky sklizňový adaptér. Inteligentní asistenční systémy pro řidiče zvyšují 
produktivitu Vašeho provozu.

VARIO 1380 1230 1080
Pracovní záběr m 13,80 12,30 10,80
Vybavení pro řepku ○ ○ ○
Ovládací systém žacího ústrojí ○ ○ ○

○  Volitelně 

NOVINKA

Vyberte si vyhovující sklizňový adaptér. 
combine-front-attachments.claas.com
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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)
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CEMIS 700 pro 
ROLLANT 540 a 
QUADRANT.
Nová technologie pro  
ještě větší komfort.

Přehled Vašich výhod:
 − Nový ovládací terminál ISOBUS s pohodlným  
uživatelským ovládáním

 − 7" dotyková obrazovka s vysokým rozlišením 
 − Disponuje dvěma vstupy pro kameru a splňuje  
normu AEF

 − Kompatibilní se všemi lisy CLAAS a stroji pro  
sklizeň píce

Dva vstupy pro kameru. 

 − Možnost připojení dvou kamer
 − Větší pracovní komfort a lepší ovládání stroje 
 − Méně obrazovek v kabině traktoru

Ergonomický ovládací terminál. 

 − Jednoduché pohyby ruky usnadňují ovládání na poli
 − Kromě dotykových funkcí je ovladatelný také  
prostřednictvím otočného ovládacího spínače a tlačítek

 − Osvědčená struktura a symboly ovládání CLAAS  
usnadňují používání

Počítadlo zakázek s prostorem pro 20 
zákazníků.

Určuje důležité hodnoty, kterými zvyšujete transparentnost 
pro zákazníka:

 − Celkový počet balíků
 − Počet balíků za den
 − Celkový počet balíků s nařezaným materiálem
 − Pracovní doba u zákazníka

Ovládání dotykovými funkcemi. 

Jednoduchým stisknutím na 7" dotykové obrazovce CEMIS 
700 vyberete přímo požadovanou funkci. Tak můžete rychle 
a pohodlně např. aktivovat řezání nebo otevřít a zavřít spus-
titelné dno.
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QUADRANT EVOLUTION. 
Nejrychlejší lis na trhu. 
Čtyři faktory pro Váš úspěch. 
Víme přesně, jak důležitá je spolupráce všech faktorů pro Váš sklizňový řetězec. To je důvod, 
proč spojujeme naše technické know-how v jednom z největších a nejmodernějších vývojo-
vých center pro lisy na světě. Odtud pochází náš nejnovější vývoj: QUADRANT EVOLUTION. 
Tento přesvědčivý lis na hranolové balíky stanovuje nová měřítka co se spolehlivosti, výkonu, 
komfortu a ovládání týká - vše, co Vám pomůže pracovat produktivněji.

Vázání.

Uzlovač CLAAS patentovaný před 100 lety má o 10 % vyšší 
pevnost než jakýkoliv standardní dvojitý uzlovač. Šetříte až 
0,5 m motouzu na balík. Díky novému výklopnému vedení 
motouzu je první navlékání ještě pohodlnější. Brzda motouzu 
je rychle nastavitelná a lze ji přizpůsobit motouzu bez použití 
nářadí.

Spolehlivost.

Sběrací ústrojí HD s pěti řadami prstů a dvěma vodicími drá-
hami, permanentní mazání řetězů, bezřetězový hlavní pohon 
a pístové kladky HD odolné proti opotřebení (volitelně) zvy-
šují bezpečnost provozu a snižují Vaše náklady na údržbu. 
Spojka sběracího rotoru a podávacího ústrojí vzájemně komu-
nikují. Stroj je vždy 100% synchronizovaný. Tím se udržuje 
nízká míra selhání.

Výkon.

S až 56 zdvihy pístu za minutu je QUADRANT EVOLUTION 
nejrychlejší lis na světě. Nový POWER FEEDING SYSTEM 
(PFS) pracuje s otáčkami vyššími o 10%. Rychlosti sběracího 
ústrojí, PFS a rotoru jsou vzájemně sladěny. Vaše výhody: 
rovnoměrně slisované, tvrdé, hranaté balíky za všech podmínek. 

Komfort.

Zůstaňte klidně sedět! Všechny funkce lisu QUADRANT máte 
díky CEMIS 700 nebo ovládání ISOBUS v dosahu. I vypouš-
těcí rampu a vyhazovač balíků ovládáte pohodlně ze sedadla 
řidiče. A s PROFICAM máte neustále balíky v lisovacím kanálu 
na dohled. TELEMATICS ON IMPLEMENT přenáší důležitá 
data jako je čas, množství a hmotnost přímo do Cloud. 

NOVINKA
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O 10% větší výkon PFS.

Za sběračem přivádí průběžný šnek systému POWER  
FEEDING SYSTEM (PFS) sklízený materiál na celou šířku liso-
vací komory. Nově vyvinuté lopatky šnekového dopravníku 
dopravují sklízený materiál hluboko do rotoru. Prostřednictvím 
pěti řad prstů je možné zvýšit otáčky PFS o 10%. To zvyšuje 
výkon sběracího ústrojí.

Minimální nároky na údržbu.

Všechny důležité komponenty byly přizpůsobeny výkonu lisu 
QUADRANT. Podvozek byl zesílený, hnací hřídel zvětšena. 
Napínání a mazání řetězů je plně automatické. A vy profitujete 
z větší průchodnosti, delší životnosti a - díky dobré přístup-
nosti - z rychlejší údržby.

Pět řad prstů.

Nyní s pěti řadami prstů sběracího ústrojí je sbírání obzvláště 
důkladné. Prsty se otáčí pomaleji, klidněji a sbírají tak píci 
lépe i na nerovné půdě. Komponenty odolné proti opotřebení 
prokázaly již u řezačky JAGUAR svoji extrémní odolnost a 
dlouhou životnost.

Dvě vodicí dráhy.

Řízené prsty běží ve dvou vodicích dráhách. Tak seberou 
nepravidelné řádky beze ztráty a přivedou plodinu k rotoru. 
To má pro Vás více výhod: je možná větší průchodnost. 
Sběrací buben zůstává vždy čistý. Výhodou je velmi hladký 
chod a menší opotřebení.

NOVINKA

QUADRANT EVOLUTION. 
Sbírací ústrojí pochází ze sklízecí 
řezačky JAGUAR.
CLAAS je lídrem v lisech na hranaté balíky již více než tři desetiletí. Nikdy jsme 
nespoléhali na naše úspěchy, ale neustále posouvali vývoj vpřed. U lisu 
QUADRANT EVOLUTION to je zvláště patrné. Konstrukce a podstatné kom-
ponenty nového sběracího ústrojí HD pocházejí z řezačky JAGUAR. I dva 
usměrňovací válce a o 10% vyšší otáčky POWER FEEDING SYSTEM (PFS) 
jsou založeny na osvědčeném toku materiálu řezačky JAGUAR.
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Pohodlná vypouštěcí rampa.

Vypouštěcí rampu můžete pohodlně otevřít a zavřít z kabiny 
(volitelně). Tak šetříte čas na poli. Ovládání probíhá přes 
CEMIS. Díky kameře v zadní části stroje máte celý prostor 
za lisem vždy pod kontrolou. Zbylé balíky na konci provozu 
se vyhodí ručně.

QUADRO PAC šetřící čas.

S QUADRO PAC můžete své čerstvě lisované balíky ukládat 
na pole po 3 nebo 4. To Vám ušetří až 75% času a peněz  
při jejich úklidu. Povrch půdy je chráněn, protože odvozové 
prostředky potřebují méně přejezdů. V případě náhlého 
deště chrání horní balík ostatní před navlhnutím.

NOVINKA: pístové kladky HD 

Pokud lisujete více než 10 000 balíků ročně, spolehněte se 
na nové pístové kladky HD. Písty běží na dvouřadých auto-
maticky mazaných kuličkových ložiskách, která vydrží pět-
krát déle a není třeba je vyměňovat.

Automatická regulace lisovacího tlaku APC.

S APC jedete vždy na maximum zvoleného výkonu. Systém 
reguluje lisovací tlak automaticky. Tímto způsobem i nezku-
šení řidiči neustále produkují balíky s rovnoměrnou hustotou 
a stejnou hmotností bez ohledu na vlastnosti lisovaného 
materiálu. Nová konstrukce kanálu udržuje balík déle a rov-
noměrně ho formuje.

Nový lis QUADRANT EVOLUTION je navržen pro velmi vysokou průchodnost za hodinu. Tok materiálu byl 
homogenizován a zrychlen, takže můžete v terénu pracovat rychleji a rovnoměrněji. Začíná to sběracím  
ústrojím, které zpracuje bez námahy velké a nerovné řádky. A končí to perfektně slisovanými balíky, které  
jsou zvláště silně slisované na okrajích, aby byly stabilní pro přepravu a skladování.

QUADRANT EVOLUTION.
Počítejte s větší průchodností.

NOVINKA
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30 let ROTO CUT.

První řezací rotor ROTO CUT byl integrovaný v roce 1991 do lisu 
ROLLANT 255. Jedinečný u CLAAS: čtyřřadový prstový rotor  
umožňuje více řezů za minutu a zvyšuje tak kvalitu řezanky. V kombinaci  
s dnem řezacího kanálu PRO kombinuje vynikající řezací vlastnosti s  
vysokou výkonností. 

Větší slisovanost díky MPS.

Je jedno, zda sklízíte vlhkou nebo suchou siláž, píci nebo kukuřici:  
s MAXIMUM PRESSURE SYSTEM (MPS) je s ROLLANT UNIWRAP  
i při velké rychlosti slisovanost veliká. To zvyšuje výkon za hodinu při 
zachované vynikající kvalitě krmiva. 

Kompetence.

UNIWRAP 400 znamená UNIWRAP čtvrté generace. CLAAS je již roky 
lídrem na trhu pro lisy s pevnou komorou z ocelových válců a neustále je 
vyvíjí, aby zajistil plnou spokojenost zákazníků.

Pečlivě nasloucháme zákazníkům, realizujeme jejich přání, 
vylepšujeme lisování do posledního detailu. Výsledek je 
působivý:

 − Kompaktní koncepce jedné nápravy pro dobrou obratnost
 − Velkoobjemové 26,5" pneumatiky
 − Řezací kanál PRO - integrovaná ochrana proti ucpání 
 − Nová HD koncepce lisovacích válců pro dlouhou životnost   
 − Vysoce výkonná balicí jednotka: 6 ovinutí fólií za 24 
sekund

 − Vázání do fólie (volitelně) pro vysokou kvalitu krmiva
 − Hydraulicky sklopný box na fólii pro snadnou výměnu fólie
 − Zásoba 14 rolí fólie pro dlouhé pracovní dny
 − 25 nožů s hydraulickým zapínáním nožů 
 − Až 10 600 řezů za minutu
 − Tlak MPS nastavitelný z kabiny

Žádný neovíjí rychleji.
4. generace lisu ROLLANT UNIWRAP.

20 let kombinace balení a vázání 
ROLLANT UNIWRAP
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Nejlepší volba.

Podle francouzského odborného časopisu „Entraid“  
(entraid.com) má lis VARIANT nejlepší poměr výkonu a 
nákladů na údržbu na trhu. Náklady na balík patří mezi  
nejnižší na trhu s lisy na válcové balíky.

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 mno-
hostrannosti lisu VARIANT.

Zaručený počátek lisování balíků. 

Jedinečná koncepce aktivního rotoru garantuje počátek liso-
vání balíků při jakýchkoliv podmínkách. Rychle se otáčející 
rotor zasahuje přímo do balíku a zajišťuje jeho nucený start 
otáčení, což vytváří obzvláště pevné jádro. 

PRO - inteligentní dno řezacího kanálu.

VARIANT, který je vybavený hydropneumatickým dnem  
řezacího kanálu, není pouze odstraňovač ucpání, ale také 
ochrana proti ucpání. Pohyb tohoto dna je permanentně 
zobrazován. Můžete si vybrat optimální rychlost a zabránit 
možnému ucpání. 

VARIANT.
Osvědčený výkon, vysoká slisovanost a hodně 
komfortu.
S lisem VARIANT 485 RC jste už slisovali 6 000 balíků. Doporučili byste tento lis svému příteli? 

Anton Pistracher z Eisengraberamt, Dolní Rakousko: „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.“

Anton Pistracher, zemědělec a Franz 
Hebenstreit, zástupce výrobního závodu 
CLAAS
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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 stoupají-
címu 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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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



www.ersteleasing.cz

4342

Připravte se na novou sezónu  
s akčními nabídkami, výhodným 
financováním a výhodným 
pojištěním strojů CLAAS.

Sklízecí řezačky JAGUAR 900.

Paket Premium Line professional 1.990 €
Paket Assistance 1.990 €

 − Komfortní kabina s automatickou klimatizací
 − Stěrače bočních oken
 − Sluneční rolety
 − Rádio
 − Zpětná zrcátka el. nastavitelná, vyhřívaná
 − Pracovní osvětlení LED
 − Stop Rock-detektor kamenů
 − Nastavení mezery mačkacích válců

Sklízecí řezačky JAGUAR 800.

Pohon 4x4 za zvýhodněnou cenu
Paket Komfort 4.990 €

 − AutoFill-automatické plnění odvozových prostředků
 − AutoPilot-automatické řízení stroje

 
Lisy ROLLANT 520 RC, RF a VARIANT 460 RC.
Za zvýhodněnou cenu

 − Na všechny lisy na válcové balíky CLAAS 2 roky záruka
 
Traktory AXION 900 se systémem CEMOS se slevou  
3.975 €
Traktor ARION 420 se slevou až 4.000 €
Akce platí do 31.12.2021 

Vytřasadlové sklízecí mlátičky LEXION.

CRUISE PILOT 3.500 €
CEMOS AUTO CLEANING 16.035 €

 − Grainmeter
 − Quantimeter
 − CRUISE PILOT
 − CEMOS AUTO CLEANING
 − CEMOS dialog v CEBIS 

 
CEMOS AUTO COMPLET 25.920 €

 − Grainmeter
 − Quantimeter
 − CRUISE PILOT
 − CEMOS AUTO CLEANING
 − CEMOS AUTO TRESHING
 − GRAIN QUALITY CAMERA
 − CEMOS dialog v CEBIS
 − Auto CROP FLOW

Hybridní sklízecí mlátičky LEXION. 
 
CRUISE PILOT 3.500 € 
CEMOS AUTO CLEANING / AUTO SEPARATION  17.140 €

 − Grainmeter
 − Quantimeter
 − CRUISE PILOT
 − CEMOS AUTO CLEANING
 − CEMOS AUTO SEPARATION
 − CEMOS dialog v CEBIS

 
CEMOS AUTO COMPLET 27.025 €

 − Grainmeter
 − Quantimeter
 − CRUISE PILOT
 − CEMOS AUTO CLEANING
 − CEMOS AUTO SEPARATION
 − CEMOS AUTO TRESHING
 − GRAIN QUALITY CAMERA
 − CEMOS dialog v CEBIS
 − Auto CROP FLOW
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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: +420 606 606 096

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, 264 01 Sedlčany
 T: +420 605 547 269


