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Když zahajujete sklizeň celoroční úrody, musíte se spolehnout na perfektní souhru všech 
strojů. Klíčovou roli ve Vaší sklizňové lince hraje sklízecí mlátička. Ta je rozhodujícím faktorem 
pro spolehlivý sezónní výkon, rok co rok.

Optimalizované modely sklízecí mlátičky LEXION jsou nejvýkonnější na trhu - měřeno dle  
sklizené plochy nebo sklizeného množství tun za rok. Své přednosti ukazují přesně ve chvíli, 
kdy potřebujete maximální výkon - i za nepříznivých podmínek. Šetříte čas a palivo a jste 
efektivnější než kdykoliv předtím. Jako nejlepší stroj Vašeho sklizňového řetězce sklidí 
LEXION včas, hospodárně a spolehlivě.

Výkon při sklizni jako nikdy předtím.
LEXION.
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Optimální výkon i pod časovým tlakem.
I při časově vypjaté sklizni chcete dosáhnout optimálních výsledků. Se správnou  
podporou jste přesní i pod časovým tlakem. CEMOS AUTO HEADER je první asis-
tenční systém, který automaticky přizpůsobí nastavení žacího ústrojí jako délku stolu  
a polohu přihaněče aktuálním podmínkám sklizně. To vede k homogennímu toku 
materiálu, lepšímu výkonu a lepší kvalitě práce mláticího ústrojí, separace a čištění. 
Tento prvek pro automatizaci výmlatu Vám nabízí značné pohodlí. Zažijte precizní 
práci při minimální únavě pouhým stisknutím tlačítka.

Snižte spotřebu paliva a zvyšte výnos.
Pracovat ekonomicky můžete pouze tehdy, jestliže každý stroj Vaší linky pracuje tak 
efektivně, jak je to možné. Zejména za nepříznivých podmínek je vysoký výkon a 
maximální účinnost nejdůležitějším rozhodujícím faktorem úspěchu. Špičkové modely 
přesvědčí spotřebou paliva cca 1 litr / tunu při nejvyšší průchodnosti a poskytují  
největší výkon, když je skutečně potřeba.

Zvyšte svoji produktivitu s novou komfortní kabinou LEXION.
Obzvlášť když je sklizeň ve finále, je nezbytné, abyste se maximálně soustředili a měli 
pohodlí. Proto je v nové kabině sklízecí mlátičky LEXION navrženo vše pro pohodlí. 
Nabízí Vám znatelně větší volnost pohybu v oblasti hlavy, ramen a nohy a také zcela 
novou koncepci klimatizace. Integrovaná ovládací konzola umožňuje využití plného 
potenciálu stroje. Skvěle čitelný terminál CEBIS Vám poskytuje přesné informace, 
takže můžete zachytit všechny relevantní údaje na první pohled. Udělejte si pohodlí  
a zvyšte svou produktivitu.
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Nová kabina  
pro LEXION.
Vše podle Vašich představ. 
Nově vyvinutá kabina sklízecí mlátičky LEXION Vám přináší 
mnoho radosti. Především koncepci klimatizace s efektivněj-
ším vedením vzduchu, větší prostor na nohy a hlavu, aktivně 
chlazený 30 l chladicí box pro Vaše nápoje nebo skvěle čitelný 
displej CEBIS. Podstatné věci se samozřejmě nezměnily. 
Např. nesrovnatelný komfort CLAAS nebo inteligentní kon-
cepce ovládání, které Vám umožňují pohodlný přístup ke 
všem komponentům stroje. 

Dotykový displej CEBIS  
s vysokým rozlišením.

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

 − Přehledné zobrazení celého stroje
 − 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 vedení podle stopy pomocí GPS. Můžete jej 
také použít ke zpracování všech běžných aplikací přesného 
zemědělství. Výnosy mapujete v pravý čas, řídíte zakázky  
a dokumentujete 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 přímý přístup ke všem relevantním funkcím
 − Všechny pracovní oblasti jsou přizpůsobitelné a volně 
konfigurovatelné dle Vašeho přání

NOVINKA
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Větší výkon.

Se šesti koši rotorů a max. 1 250 ot/min. provádí LEXION 8700 
výmlat stejně dobře jako LEXION 8900 / 8800. Výkon motoru 
byl výrazně zvýšen. Ve sklízecí mlátičce LEXION 8800 pracuje 
nyní 700 k místo 653 k, ve sklízecí mlátičce LEXION 8700 je 
626 k místo 585 k. Nový LEXION 8600 je hospodárným 
vstupem do třídy 8000.

Průchodnost jako ještě nikdy.

Jedinečná 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

 − Spádová deska pod rotory

APS SYNFLOW HYBRID. 
Nejvyšší výkon. LEXION 8000 / 7000. 
Každá sklizeň přináší nové výzvy. Je tedy uklidňující, že se můžete spolehnout na technologii, 
která si každý den poradí s jakýmikoliv požadavky. Od základu splňuje LEXION všechny předpo-
klady pro vysoký výkon při sklizni. Šikmý dopravník, mláticí ústrojí APS SYNFLOW, sekundární 
separace ROTO PLUS a manipulace se slámou spolupracují přesně a zajišťují, že Vaše sklizeň 
bude úspěšná. 

LEXION 8900 / TT1 8800 / TT1 8700 / TT1 8600 / TT1 7700 / TT1 / 
MONTANA2

7600 / TT1 7500 / TT1 7400

Šířka mláticího bubnu mm 1700 1700 1700 1700 1420 1420 1420 1420
Průměr mláticího bubnu mm 755 755 755 755 755 755 755 755
Průměr přiváděcího bubnu mm 600 600 600 600 600 600 600 600
Rotory Počet 2 2 2 2 2 2 2 2
Objem zásobníku zrna l 15000 / 180003 13500 / 15000 12500 / 13500 11000 / 12500 10000 / 11000
Motor MAN D42 Mercedes-Benz 

OM 473 LA
MAN D26 Mercedes-Benz  

OM 470 LA
Maximální výkon (ECE R120) kW/k 581/790 515/700 460/626 404/549 404/549 373/507 340/462 300/408

APS SYNFLOW HYBRID

LEXION 8000 / 7000.
Machine of the year 2020.

Méně paliva.

LEXION je důsledně navržen pro efektivitu. Jeho koncepce 
pohonu přesvědčí velkou účinností. DYNAMIC POWER  
přizpůsobuje výkon motoru okamžité potřebě. DYNAMIC 
COOLING chladí stále podle potřeby. Využijte tohoto zvýšení 
efektivity k ještě většímu zvýšení průchodnosti nebo k udržení 
nízkých nákladů na palivo.

Čím přímější je tok materiálu,  
tím efektivnější je Vaše sklizeň.

1 K dostání také jako TERRA TRAC. 2 K dostání také jako MONTANA. 3 Pouze s TERRA TRAC. 
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O 10% méně pohonných hmot.  

DYNAMIC POWER přizpůsobuje automaticky výkon motoru 
Vaší sklízecí mlátičky LEXION podmínkám provozu. Když 
jedete při částečném zatížení stroje po nejefektivnější výko-
nové křivce a šetříte - např. při ukládání slámy do řádků - až 
10% paliva. Při práci v plném zatížení, jako je vyprazdňování 
zásobníku zrna nebo při řezání slámy, zůstane motor auto-
maticky v režimu maximálního výkonu. 

100% více inteligence. 

DYNAMIC COOLING je nyní standardně ve všech sklízecích 
mlátičkách LEXION. Variabilní pohon ventilátoru snižuje svoje 
otáčky samostatně a především na základě potřeby. Inteli-
gentní systém dodává spolehlivý chladicí výkon při jakékoliv 
venkovní teplotě a vyžaduje o 20 kW méně výkonu motoru. 
To Vám pomáhá šetřit pohonné hmoty. 

Přímý tok sklízeného materiálu  
pro nejlepší slámu. 

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.
Vynikající sláma. LEXION 6000 / 5000. 
Stále nejisté počasí má tendenci ztěžovat sklizeň dobré slámy a suchého obilí. Období sklizně jsou 
stále kratší, požadavky na výkon stále větší. Mnoho společností stále spoléhá na vytřasadlové 
stroje LEXION, aby splnily tuto výzvu. Vaše mláticí ústrojí APS SYNFLOW WALKER dosahuje 
jedinečné průchodnosti při zachování výborné kvality slámy. 

LEXION 6900 / TT1 6800 / TT1 6700 / TT1 6600 5500 TERRA TRAC / 
MONTANA2

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 / 135003 11000 / 12500 10000 / 11000 10000 / 11000 10000 / 11000 10000 9000 / 10000
Motor 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

Vaše výhody: 

 − Vynikající kvalita slámy a vysoká výkonnost. 
 − Paralelní nastavení mláticího a separačního  
bubnu s pojistkou proti přetížení 

 − Vysoká flexibilita díky mnoha možnostem  
přizpůsobení mláticího ústrojí

 − Jednoduchá přestavba na různé plodiny

Zažijte perfektní  
tok materiálu v akci.

1 K dostání také jako TERRA TRAC. 2 K dostání také jako MONTANA. 3 Pouze s TERRA TRAC. 
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Nový CLAAS TRION.
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 prů-
chodnost. 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 předpoklad pro kon-
stantní 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 napínací kladky řemenů byly použity 
všude stejně dimenzované.

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 mani-
pulaci 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
Motor 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 axi-
ální sekundární separace ROTO PLUS znamená maximální 
separační výkon. APS HYBRID pravidelně zrychluje tok mate-
riálu 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
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Každé zrno se počítá.
TRION 600 / 500.
Mláticí ústrojí APS WALKER ve sklízecí mlátičce TRION 600 / 500 pracuje tak efektivně, že pouze asi 10%  
zrn prochází do separačního ústrojí jako zbytkové zrno. 90% zrna je již od slámy odděleno - a je jedno, jak 
náročné jsou podmínky sklizně nebo zda probíhá výmlat vlhké nebo suché slámy. 

Sláma špičkové kvality

Vytřásadlové stroje TRION jsou navrženy pro vysokou  
kvalitu zrna a slámy. Mláticí ústrojí APS WALKER zachází  
s Vaší úrodou od začátku s velkou péčí:

 − Uzavřený mláticí buben
 − Synchronní nastavení otáček
 − Paralelní přestavení košů
 − Hydraulická pojistka proti přetížení

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 pro bezproblémový výmlat s  
nejvyšším separačním výkonem. Urychlovací buben APS 
výrazně zrychluje tok plodiny z 3 na 20 m/s, uzavřený  
mláticí buben nepoškozuje zrno. Otevřené vytřásadlo a 
MULTIFINGER SEPARATION SYSTEM (MSS) zajišťují efek-
tivní separaci zbytkového zrna za jakýchkoliv podmínek.

Plodiny 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 "jed-
ním 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

640 540
540 TERRA TRAC

530
530 TERRA TRAC / 
530 MONTANA

520

Šířka mláticího bubnu mm 1700 1700 1700 1420 1420 1420
Vytřásadlo Počet 6 6 6 5 5 5
Objem zásobníku zrna l 12000 / 11000 10500 9000 10500 9000 8000
Motor Cummins / L9 Cummins / L9 Cummins / B6.7 Cummins / L9 Cummins / B6.7 Cummins / B6.7 
Maximální výkon (ECE R120) kW/k 300/408 260/354 225/306 260/354 226/306 190/258
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Komfort zvyšuje 
výkon. Kabina 
sklízecí mlátičky 
TRION. 
Víme, že na poli pracujete lépe, když se cítíte dobře. Proto  
je kabina sklízecí mlátičky TRION navržena pro pohodlí. S 
výrazně větším místem v oblasti hlavy, ramenou a nohou, 
inteligentní koncepcí ovládání a světlým terminálem CEBIS, 
který Vám dodává všechny informace. 

 − Ideální vedení vzduchu pro příjemné klima kabiny
 − Pohodlné sedadlo pro dlouhé pracovní dny
 − Spousta místa v odkládací přihrádce a chladicím boxu
 − Digitální rádio s handsfree ovládáním
 − Pracovní a údržbové LED osvětlení
 − Kamerový systém pro celkový přehled

Dotykový displej CEBIS  
s vysokým rozlišením. 

U terminálu CEBIS stačí lehké ťuknutí na citlivý  
dotykový displej a systém reaguje. 

 − Zobrazení celého stroje v přehledu 
 − Přímý přístup ke všem funkcím
 − Poloha terminálu je nastavitelná díky pohyblivému  
uchycení 

Multifunkční loketní opěrka. 

V loketní opěrce můžete nastavit nejdůležitější  
funkce stroje přímo přes spínač. 

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

Nový systém řízení GPS PILOT CEMIS 1200. 

CEMIS 1200 Vám poskytuje spolehlivou podporu pro přesné 
vedení podle stopy pomocí GPS a všechny běžné aplikace 
přesného zemědělství. Vaše výnosy mapujete v pravý čas, řídíte 
Vaše zakázky a dokumentujete přímo na stroji. CEMIS 1200 
ovládáte stejně intuitivně jako Váš CEBIS. Logika ovládání je 
stejná.

 − Skvělý 12˝ displej pro přesné informace ve dne i v noci. 
 − Rychlejší přímá volba ke všem relevantním funkcím 
 − Všechny pracovní oblasti jsou přizpůsobitelné a volně 
konfigurovatelné dle Vašeho přání
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Startovací balíček CEMOS.

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

NOVINKA: CEMOS AUTO HEADER.

CEMOS AUTO HEADER optimalizuje tok materiálu a usnad-
ňuje Vám práci během celé sklizně. Senzor FIELD SCANNER 
zaznamenává výšku rostlin, senzor výšky posouvaného 
materiálu v šikmém dopravníku hodnotí tok materiálu. Tyto 
údaje používá CEMOS AUTO HEADER, aby aktivně regulo-
val polohu přihaněče a žacího ústrojí VARIO. 

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, čis-
tota, 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 nastavení ventilátoru.

 − CRUISE PILOT aktivně reguluje pracovní 
rychlost výmlatu.

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

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

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

 − CEMOS AUTO HEADER aktivně nasta-
vuje polohu přihaněče a stolu žacího 
ústrojí VARIO.

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.



2322

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.

NOVINKA: CEMOS CONNECT  
dělá všechny řidiče stejně dobrými.

CEMOS CONNECT propojuje sklízecí mlátičky jedné flotily 
prostřednictvím internetu. Údaje nastavení jednotlivých agre-
gátů sklízecích mlátiček lze přenést ze stroje zkušeného řidiče 
na všechny ostatní. Pokud je stroj odesílající informace vyba-
ven CEMOS AUTOMATIC, pracují ostatní stroje automaticky 
se stejně vysokou účinností.

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 součástí 
mnoha strojů na jeden rok, takže můžete používat online údaje o Vašich strojích. K tomu exi-
stují 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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Solidní hnací ústrojí.

Kosa je poháněna planetovou převodovkou a je proto velmi 
klidná. Když posunete stůl žacího ústrojí, posouvá se také 
kloubový hřídel. Tak můžete pracovat v jakékoliv pozici bez 
dalšího seřizování. Zesílené válce a pohon kosy jsou jednot-
livě zajištěny spojkami proti přetížení.

Automatická regulace tahové síly přihaněče.

Díky hydraulickému pohonu přihaněče se jeho tažná síla 
automaticky přizpůsobí těžkým podmínkám sklizně - jako 
např. polehlému porostu. Automatické udržování výšky se 
orientuje 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 plodinám četnými automatickými funk-
cemi, které Vás podporují během procesu sklizně. Např. režimy 
pro odstavení nebo přepravu jsou aktivované automaticky.

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 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 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○  Volitelně 

NOVINKA

Vyberte si vyhovující sklizňový adaptér. 
combine-front-attachments.claas.com
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CONVIO FLEX / CONVIO.
Inteligence 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.

U žacího ústrojí CONVIO máte k dispozici asistenční systémy, které můžete ovládat z  
kabiny. ACTIVE FLOAT, AUTOMATIC BELT SPEED a AUTO FLEX Vás podporují, abyste 
rychle a jednoduše našli 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
nahoru mm 90 90 90 90 90 – – – – –
dolů 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

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 nebo na obou stranách žacího ústrojí

 − Připojení pro snadnou montáž dělicí kosy pro  
sklizeň řepky

 − Hydraulické hnací ústrojí pro dělicí kosu pro sklizeň řepky.
 − Šnekové dopravníky pro řepku se stěrkami
 − 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 dosažena 
nejmenší výška strniště.

Bezztrátová sklizeň.

Žací ústrojí CONVIO jsme vyvinuli se zcela jasným cílem: 
bezztrátová 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 máte krátký ječmen jarní nebo bohatý 
porost řepky: jste dobře připraveni.

Automatická regulace tahové síly přihaněče.

Díky hydraulickému pohonu přihaněče se jeho tažná síla 
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.
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Efektivní zpracování.

V STUBBLE CRACKER pracuje v každé řadě rotující talíř, který 
je vybaven dvěma tupými nástroji. Ty rozdrtí stonky a zajistí 
vysoký stupeň pomačkání, protože stonek se rozlomí a roz-
štípne, místo aby byl jen oddělen na úrovni země.

Precizní přizpůsobení povrchu půdy.

Díky 3bodovému zavěšení pracujete ve všech osmi řadách 
vždy paralelně k zemi - i v nerovných terénech nebo s adap-
téry různých výšek. Díky definované vzdálenosti rotujících 
talířů a povrchu půdy je nářadí chráněno před kontaktem s 
půdou a zvýšeným opotřebením.

Perfektní polní hygiena.

Ve srovnání s následným zpracováním strniště mulčovačem, 
STUBBLE CRACKER zachytí veškeré rostlinné zbytky před 
přejezdem. Rozmělňuje je tak efektivně, že zavíječ kukuřičný 
je na zimní měsíce zbaven svého útočiště. Tím se minimalizuje 
napadení v následujícím roce. Zpracované strniště ztleje rychleji, 
snadněji se zapracovává a snižuje riziko infekce plísňovými 
chorobami u následné ozimé pšenice.

O 50% méně práce.

Se STUBBLE CRACKER dokončíte zpracování strniště v jedné 
operaci. Druhý přejezd traktorem a mulčovačem již není nutný. 
To umožňuje enormní úspory. Potřebujete až o 30% méně 
paliva a až o 50% kratší pracovní dobu. Vyplynulo to z měření 
v rámci studentského výzkumného projektu na University of 
Applied Sciences Weihenstephan-Triesdorf (2021).

STUBBLE CRACKER.
Zavíječ kukuřičný nemá šanci.
Největší škody na kukuřici způsobuje zavíječ kukuřičný. Jeho larvy se prokousávají stonkem 
shora dolů. Rostliny se ohýbají, larvy přezimují ve zbytku stonků. Nový STUBBLE CRACKER 
od CLAAS zajišťuje, že toto zimní útočiště zničíte mechanicky již při sklizni.

NOVINKA
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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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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 vývojových 
center pro lisy na světě. Zde jsme také vyvinuli 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 20 % vyšší 
pevnost uzlů než jakýkoliv standardní dvojitý uzlovač. Šetříte 
až 0,5 m motouzu na balík. Díky sklopnému vodítku 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) zvyšují 
bezpečnost provozu a snižují Vaše náklady na údržbu. Spojka 
sběracího rotoru a podávacího ústrojí vzájemně komunikují. 
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. POWER FEEDING SYSTEM (PFS) 
pracuje s otáčkami vyššími o 10%. Rychlosti sběracího ústrojí, 
PFS a rotoru jsou vzájemně sladěny. Vaše výhody: rovno-
měrně 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. 

QUADRANT 5300 EVOLUTION 5200 EVOLUTION 4200 EVOLUTION 4000
Rozměr balíku, cm 120 x 90 120 x 70 120 x 70 80 x 50
Řezací ústrojí, počet nožů 0 – 12 –13 – 26 – 51 0 – 12 –13 – 26 – 51 0 – 12 –13 – 26 – 51 –
Výsuvný držák nožů ● ● ● –
Maximální pneumatiky 620/50 – 22,5 500/55 – 20
FINECUT ○ ○ ○ –
APC ● ● ○ –
Systém vážení ○ ○ ○ –

●  Sériově      ○  Volitelně      –  Není k dispozici
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O 10% větší výkon PFS.

Za sběračem přivádí průběžný šnek systému POWER  
FEEDING SYSTEM (PFS) sklízený materiál na celou šířku 
lisovací komory. Nově vyvinuté lopatky šnekového dopravníku 
dopravují sklízený materiál hluboko do rotoru. Při použití  
pěti řad prstů bylo možné zvýšit otáčky PFS o 10%. To zvy-
šuje výkon sběracího ústrojí.

Minimální nároky na údržbu.

Všechny důležité komponenty byly přizpůsobeny výkonu lisu 
QUADRANT EVOLUTION. Podvozek byl optimalizovaný, hnací 
hřídel zvětšena. Napínání a mazání řetězů je plně automatické. 
Vy profitujete z větší průchodnosti, delší životnosti a rychlejší 
údržby díky dobré přístupnosti.

Pět řad prstů.

S pěti řadami prstů sběracího ústrojí je sbírání obzvláště 
důkladné. Prsty se otáčí pomaleji, klidněji a sbírají přitom  
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.

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 dosažené úspěchy, ale neustále posouvali vývoj vpřed.  
U lisu QUADRANT EVOLUTION to je zvláště patrné. Konstrukce a podstatné 
komponenty sběracího ústrojí HD pocházejí z řezačky JAGUAR. I dva usměr-
ňovací válce a o 10% vyšší otáčky POWER FEEDING SYSTEM (PFS) jsou 
založeny na principu osvědčeného toku materiálu řezačky JAGUAR.
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Hydraulické vkládací ústrojí. 

QUADRANT EVOLUTION je vybaven hydraulicky poháněným 
POWER FEEDING SYSTEM (PFS), který se přizpůsobí sklí-
zenému materiálu a podmínkám provozu. To chrání píci a 
optimalizuje tok plodiny. Z kabiny můžete nastavit rychlost 
PFS a reverzaci.

NOVINKA: hydraulický motor.

Nový hydraulický motor poskytuje krouticí moment až 980 
Nm, sběrací ústrojí má 200 až 250 ot/min. Nová odpojovací 
spojka s o 13% větším krouticím momentem efektivně chrání 
podávací ústrojí a spolehlivě zabraňuje "přetížení" stroje. Vše 
dohromady Vám zajišťuje vysokou úroveň výkonu. 

Hydraulicky sklopná opěrná kola. 

O opěrná kola se už nemusíte starat. Zůstaňte jednoduše 
sedět v kabině. Když spustíte sběrací ústrojí, složí se opěrná 
kola směrem ven. Jakmile zvednete sběrací ústrojí, opěrná 
kola se automaticky vrátí zpět.

O 28% větší setrvačná hmota.

Nový robustní setrvačník přesvědčí hmotností větší o 28% a 
o 46% více energie. To zajišťuje klidný chod a snižuje náklady 
na tunu sklizeného materiálu. Spojka proti přetížení (volitelně) 
nahrazuje jištění střižným šroubem.

Lis QUADRANT EVOLUTION je navržen pro velmi vysokou průchodnost. Tok materiálu byl homogenizován  
a zrychlen, takže můžete v terénu pracovat rychleji a rovnoměrněji. Začíná to sběracím ústrojím, které zpracuje 
bez námahy velké i nepravidelné 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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SPECIAL CUT se 178 noži. 

Krátká sláma řezaná pomocí SPECIAL CUT se vyznačuje 
dobrým rozvlákněním (štípaná sláma). Je proto zvláště 
vhodná jako podestýlka v kravínech a drůbežárnách, stejně 
jako ve vepřínech a koňských stájích. Balíky jsou velice  
stabilní a díky velkému slisování se dají dobře skladovat.

Vysoce výkonná řezačka slámy. 

Se svojí pracovní šířkou 2 m Vám řezačka slámy garantuje 
vysokou průchodnost. Rotor spirálovitého tvaru s 88 noži 
zajišťuje dobrou kvalitu řezanky a nepřetržitý, rovnoměrný tok 
materiálu. Obě řady nožů, každý se 45 noži jako protiostří, 
lze přizpůsobit Vašim provozním podmínkám.

Vysoká kvalita píce 

S FINE CUT není téměř žádné stéblo delší než 22 mm. Krátká 
sláma po přidání do krmiva stimuluje činnost bachoru a zlepšuje 
celkový příjem krmiva. Zapínání skupin nožů s 51, 26, 25, 13, 
12, 0 nebo 51, 26, 13, 12, 0 noži zvyšuje Vaši flexibilitu a kva-
litu řezanky. Každý nůž je samostatně zabezpečen pružinou 
pro vychýlení a opětovné vrácení při vstupu cizího tělesa. 

Ideální podestýlka. 

Od zavedení FINE CUT se krátká sláma jako podestýlka nebo 
krmivo stala v chovu zvířat nepostradatelnou. Sláma FINE CUT 
se doporučuje zejména pro krmení mléčného skotu. Lepší 
struktura a absence prachu zajišťují větší výkon a zdravější 
zvířata ve srovnání s řezaným sklízeným materiálem.

Zvířata, která jsou spokojená, produkují více. FINE CUT krátká sláma se ideálně hodí jako bezprašná podestýlka 
nebo jako přísada do krmiva. Je lehce uvolnitelná, nevyžaduje míchání a smísí se přímo s přidanou siláží.  
Produkujete-li nakrátko řezanou slámu s 51 noži a 36 000 řezy za minutu nebo štípanou slámu se 178 noži, 
profitujete vždy z nejlepší kvality slámy.

Novinka pro sklizeň 2023.
QUADRANT 4200 FC s 51 noži, hydraulicky spustitelným dnem,  
zapínáním skupin nožů a dobře přístupným výsuvným nosníkem 
nožů.

QUADRANT EVOLUTION.
Nejjemnější krátká sláma.

NOVINKA
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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  
ISOBUS. Díky kameře v zadní části stroje máte celý prostor 
za lisem vždy pod kontrolou. Poslední balík lze snadno 
odhodit stisknutím tlačítka. Pak jednoduše zaklopíte vypouš-
těcí rampu.

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, zvolte nové  
pístové kladky HD. Píst běží na dvouřadých automaticky 
mazaných kuličkových ložiskách, která mají výrazně delší 
životnost, a není třeba je vyměňovat. Volitelně k dostání  
pro všechny lisy QUADRANT EVOLUTION.

NOVINKA: Automatická regulace  
lisovacího tlaku APC.

S APC jedete vždy na maximum zvoleného výkonu. Systém 
reguluje automaticky lisovací tlak. Bez ohledu na vlastnosti 
lisované plodiny produkují neustále všichni řidiči balíky stejné 
kvality. Souhra nového APC a nového tvaru kanálu optimali-
zuje tvar a váhu balíku.

QUADRANT EVOLUTION je navržen pro vysoký výkon při sklizni. Lisovací tlak je automaticky 
regulován. Vypouštěcí rampu ovládáte pohodlně z kabiny. QUADRO PAC ukládá balíky po 3 
nebo 4 kusech. Tak se můžete plně soustředit na Vaši práci a šetříte spoustu času.

QUADRANT EVOLUTION.
Trvale vysoký výkon.

NOVINKA
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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 spustitelné dno.

S CEMIS 700 
lisujete ještě 
pohodlněji.
Zvyšte Vaši produktivitu. 

Ne každý traktor má dnes integrovaný ovládací prvek ISOBUS. 
Vynahrazuje to nový CEMIS 700. Disponuje 7" displejem a 
pro všechny lisy QUADRANT Vám nabízí komfortní možnosti 
ovládání a plnou kompatibilitu ISOBUS.

Přehled Vašich výhod:
 − Nový ovládací terminál s pohodlným uživatelským  
ovládáním a dotykovým displejem

 − 7˝ displej s velmi vysokým rozlišením
 − Dva vstupy pro kameru
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Ještě robustnější.
ROLLANT 520 RC.

Permanentní mazání řetězů.

Automatické a permanentní mazání řetězů zajišťuje bezpečné 
používání a dlouhou životnost. Množství oleje je nastavitelné 
v závislosti na podmínkách provozu.

HD lisovací válce.

V novém lisu ROLLANT 520 zajišťuje nyní 16 vysoce účinných 
HD-lisovacích válců perfektní balíky siláže při optimálním toku 
materiálu. Válce mají pevný vnější plášť a šroubované hnací 
příruby - pro dlouhou životnost.

Jednoduché a pohodlné.

Aby bylo možné až 30 kg vážící role sítě vkládat vždy komfortně 
a šetřit si záda, má každý ROLLANT pohodlný vkladač síťo-
vých rolí. Během jízdy se zde skladuje náhradní role sítě; pokud 
se má vložit, musí jej řidič jednoduše zatlačit nahoru.

Silný koncept.

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

ROLLANT 520
Průměr balíku, cm 125-135
Řezací ústrojí, počet nožů 14
Ocelové válce, počet 16
Reverzace rotoru ○
ISOBUS ●
MPS ○

●  Sériově      ○  Volitelně      –  Není k dispozici

S novou generací otevírá CLAAS další kapitolu 40 letého úspěšného 
příběhu lisu ROLLANT. Nový lis na balíky s pevnou komorou lisu 
ROLLANT 520 slučuje všechny výhody oblíbených předchozích 
modelů lisu ROLLANT 340. Při každodenním používání zaujme jed-
noduchým ovládáním, velkou všestranností, enormní robustností -  
to vše v novém funkčním designu.
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Pevná vnější vrstva. Měkké jádro.

Balík musí být pevný. Jádro musí být ale o něco měkčí, aby 
se balík dobře rozvinul. Aby bylo možné posoudit optimální 
tvar balíku, testovalo DLG balíky sena ve své vlastní zkušební 
stanici. Výsledkem byl tento obrázek: pevný balík s mírně 
měkčím jádrem.

Rychlost řemenů 3 m/s. 

Rotace balíků v lisu VARIANT obvodovou rychlostí 3 m/s. 
Ideální rychlost, aby přesně pracující vázací zařízení mohlo 
vyrábět pevné, rozměrově stálé balíky. 

Vypouštění balíků během šesti sekund.

U lisování kulatých balíků musíte zastavit, abyste balíky  
vypustili. O to důležitější je rychlé vypouštění balíků.  
Zadní výklopná stěna lisu VARIANT 500 se otevírá a  
zavírá během 6 sekund. To zvyšuje denní výkon. 

Nižší otáčky. Vyšší výkon. 

DLG říká: „Redukcí otáček vývodového hřídele z  
1000 ot/min na 800 ot/min klesá jak požadavek na výkon, 
tak i spotřeba pohonných hmot až o 27,9% […] (testováno 
na čerstvém materiálu). To jsou pro praxi velmi slibné 
výsledky, neboť výkon a hustota slisování zůstávají téměř 
nezměněné.“

VARIANT.
Inteligentní lisování.

S novými modely lisu VARIANT produkujete nyní balíky o průměru od 1,60 do 1,80 m. Nový systém řízení slisování  
SMART DENSITY ovládá dvě upínací ramena nezávisle na sobě. Tak má VARIANT vždy optimální napnutí řemenů a  
je jedno, kterou plodinu s ním lisujete. Tak máte vždy dokonale slisované balíky: seno s měkkým jádrem, slámu a  
siláž s pevnou vnější vrstvou.

VARIANT 585 580 565 560 580 TREND 560 TREND
Šířka balíku m 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
Průměr m 0,90 - 1,80 0,90 - 1,80 0,90 až 1,60 0,90 až 1,60 0,90 - 1,80 0,90 až 1,60
Šířka sběracího ústrojí m 2,10 nebo 2,35 2,10 nebo 2,35 2,10 nebo 2,35 2,10 nebo 2,35 2,10 2,10
Koncepce Heavy Duty ● – ● – – –
Systém podávání RC HD (17 nožů) RF / RC RC HD (17 nožů) RF / RC RF RF

NOVINKA
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NOVINKA

5936 řezů za minutu.

V žacím ústrojí ROTO CUT zajišťuje 14 nožů vynikající kvalitu 
řezanky. V lisu VARIANT 858 RC a 565 RC pracuje dokonce 
17 nožů. Nože jsou drženy pružinami a mohou tak uhýbat 
cizím tělesům. To šetří materiál a snižuje náklady na údržbu. 

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. Tak si můžete vybrat optimální rychlost a  
zabránit možnému ucpání. 

Rotor pohání balíky.

Pásy a vkládací rotor se otáčejí vzájemně proti sobě. Rychle 
se točící aktivní rotor uchopí balík přímo a způsobí okamžité 
roztočení. To zajišťuje pevné jádro a zabraňuje prokluzu pásů. 
Tak může jet VARIANT vždy plnou rychlostí. 

100% perfektní počátek lisování balíků.

Jedinečná koncepce aktivního rotoru a lisovací komory s 
rotujícími řemeny zajišťují počátek lisování balíků (tvorba 
jádra balíku) při jakýchkoliv podmínkách. A je tak dosaženo 
vysoké úrovně slisování.

VARIANT. 
360°-rotor pro skvělý tvar balíků. 
VARIANT 500.
Rotor je klíčový prvek každého lisu. Rotor lisu VARIANT 500 okouzlí svými 
vlastnostmi. Vyšší výkon, tvrdé balíky s lepší kvalitou řezanky a optimální tvar 
balíků jsou výsledkem.

V lisu VARIANT 585 RC a 565 RC nyní pracuje 17 nožů. Délka řezanky 6 cm 
zajišťuje lepší fermentační proces v balíku a zlepšuje pozdější manipulaci ve stáji.
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Velkoobjemové pneumatiky.

Nezáleží na tom, zda je suchá nebo mokrá půdu, jízda po 
poli nebo silnici, nový VARIANT má správné pneumatiky pro 
každý požadavek. Rozměry se pohybují od 380/55-17, 
480/45-17, 500/50-17 F+ a 500/45-22.5 až do 560/45-22.5 
pro stroje s brzdovou soustavou.

Permanentní mazání řetězů.

Automatické a permanentní mazání řetězů zajišťuje bezpečné 
používání a dlouhou životnost. Množství oleje je nastavitelné 
v závislosti na podmínkách provozu pro každý řetěz samo-
statně. Nádrž o objemu 7,3 l s indikátorem hladiny paliva 
vystačí na dlouhé pracovní dny. 

Vázání do sítě CLAAS Covered XW.

Je jedno, zda lisujete seno, slámu nebo senáž – s volitelným, 
extra širokým vázáním dosáhnete perfektně tvarovaných a 
stabilních balíků. Spirálovitě tvarované vodící válce sítě lisu 
VARIANT zajišťují optimální překrývání hran balíku a neustále 
je tak chrání. Ideální materiál k vázání: extra široká síť 
ROLLATEX PRO XW s šířkou 1,30 m.

Komfortní vázání do sítě.

Nový lis VARIANT má vše, díky čemu je vázání do sítě poho-
dlné a snadné. Malá výška Vám usnadňuje nakládání rolí sítě, 
kterou máte vždy na dohled. Nový systém brzd funguje nezá-
visle na velikosti role sítě. Nože na uříznutí sítě se spouštějí 
elektronicky.

VARIANT.
Perfektně svázané - VARIANT 500.
Výkon 40,4 tun za hodinu - toto je maximální průchod lisovaného materiálu měřený  
DLG na rotoru VARIANT. Pro lis na válcové balíky je to neuvěřitelná hodnota.

NOVINKA
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Inteligentní a interaktivní asistenční systém pro řidiče a systém 
optimalizace procesů CEMOS pro traktory byl rozšířen o další 
funkcionalitu. Aplikace Terranimo® bude plně integrována do 
CEMOS pro traktory od léta 2022, což umožní, aby se nasta-
vení traktoru a nářadí ještě více zaměřilo na ochranu povrchu 
půdy.

Algoritmy jsou založeny mimo jiné na odborných znalostech 
nahromaděných po desetiletí. V CEMOS pro traktory jsou 
kombinovány s aktuálně dostupnými parametry, jako je typ 
půdy a stav půdy, pracovní hloubka, stav pole (neobděláno, 
mělce nebo hluboce zpracováno), přídavné zařízení, typ 
pneumatik, zátěž atd., takže použití Terranimo® nevyžaduje 
žádné další úsilí.

Na základě kombinovaných informací a systémem CEMOS 
vypočítaných technických mechanik (např. statického 
a dynamického zatížení náprav) spočítá Terranimo® riziko 
zhutnění samostatně pro tři vrstvy půdy. Na základě tohoto 
vyhodnocení rizik může CEMOS poskytnout řidiči další 
doporučení pro zatížení a optimalizaci tlaku v pneumatikách, 
aby jel způsobem šetřícím povrch půdy. 

Jestliže změní řidič nastavení na soupravě traktoru a nářadí, 
jako je např. tlak v pneumatikách, na základě rizik zhutnění 
a z nich odvozených doporučení nastavení, tyto informace 
proudí přímo do aktuálního hodnocení rizik funkce Terranimo®. 
Řidič tak dostává přímou zpětnou vazbu o efektu procesu 
optimalize.

Terranimo® do  
CEMOS pro traktory.
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Pro ještě větší všestrannost a ochranu povrchu půdy jsou 
k pásům o šířce 635 mm a 735mm k dispozici další dvě 
varianty. Pro bezproblémový provoz v řádkových kulturách, 
jako např. organické hnojení v porostu nebo práce se zadním 
nářadím, nabízí CLAAS pásy o šířce 457 mm. Od podzimu 
2021 jsou k dispozici pásy o šířce 890mm, se kterými zůstává 
vnější šířka traktoru AXION TERRA TRAC pod 3 m. Tyto pásy 
jsou vhodné zejména pro použití, které je šetrné k povrchu 
půdy, na orné půdě a na travních porostech s minimálním 
počtem stop. Díky aktivnímu ovládání pásu při jízdě do zatá-
ček nedochází k porušení povrchu půdy.

Dvě nové šířky pásů mohou v budoucnu umožnit velkým 
traktorům AXION TERRA TRAC od CLAAS ještě více všestran-
nosti a ochranu povrchu půdy. Traktory AXION TERRA TRAC 
kromě těžkých a středně těžkých tažných prací vykonávají 
díky jejich vynikající ochraně povrchu půdy, jedinečnému  
přizpůsobení povrchu půdy se zdvihem odpružení 120 mm 
při jízdě a komfortem jízdy až do max. rychlosti 40 km/h 
také další rozmanité činnosti, jako je aplikace organických 
a minerálních hnojiv na poli a travních porostech, nakládání 
obilí nebo cukrové řepy nebo dokonce sečení choulostivých 
ploch.

AXION TERRA TRAC je možné vybavit také regulací tlaku 
vzduchu pneumatik CLAAS CTIC na přední nápravě. Přední 
pneumatiky jsou nahuštěny kompresorem vzduchových brzd.

CLAAS nabízí AXION TERRA TRAC ve dvou verzích:

Model AXION 960  
TERRA TRAC

AXION 930  
TERRA TRAC

Max. výkon motoru k 445 355
Převodovka Max. CMATIC

plynulá převodovka, 
40 km/h

k CMATIC
plynulá převodovka, 
40 km/h

celková hmotnost  kg 22.000 22.000

Nové šířky pásů pro velké traktory  
AXION TERRA TRAC od CLAAS.
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AGRALL zemědělská technika a.s.
Výhradní dovozce strojů CLAAS a VÄDERSTAD
Bantice 79, 671 61 Prosiměřice
Tel.: +420 515 200 800, F: +420 515 200 850
E: info@agrall.cz, www.agrall.cz

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

2  AGRALL s.r.o.
 Regionální ředitelství Vysočina
 Poděbaby 188, 580 01 Havlíčkův Brod
 Tel.: +420 569 425 755  

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

4  AGRI-TECH s.r.o. 
 Topolová 1418, 684 12 Slavkov u Brna
 Tel.: +420 602 548 677

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

6  1. Slezská strojní, a.s.
 K Rybníčkům 341, 747 81 Otice
 Tel.: +420 606 606 096

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

8  AGROSERVIS JaS s.r.o.
 Braunerova 21, 280 02 Kolín VI
 Tel.: +420 602 293 910

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

10  AGRALL zemědělská technika a.s.
 Hermovo pole, 264 01 Sedlčany
 Tel.: +420 605 547 269




