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Вярваме, че размерът е основен 
фактор, докато дава неограничени 
възможности.

Големият трактор XERION категорично доказва това 
с мощността на двигателя до 530 к.с., която той превръща 
в особено ефективна благодарение на многобройните 
интелигентни системи и използва надеждно благодарение 
на четирите еднакви по големина водещи колела.

Постоянна величина. 
XERION.

xerion.claas.com
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Постоянна величина.

http://xerion.claas.com
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CMATICБезстепенно от 140 до 530 к.с.
CMATIC.

Пълна мощност по цялата ширина.

CMATIC означава безстепенна техника на предавателната 
кутия при сериите XERION, AXION и ARION. Характеризира 
се с високия дял на механика при предаването на мощността. 
Това означава отличен коефициент на полезно действие 
при същевременно нисък разход на гориво във всеки 
скоростен диапазон, независимо дали сте на полето или 
на пътя.
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Концепция TRAC

Запазена уникалност.

Навсякъде, където са нужни производителност  
на единица площ, продуктивност и рентабилност, 
XERION предлага оптималното решение. 

Уникалността на XERION е в следните характеристики:
 − Четири еднакви по размер колела на два 
управляеми моста

 − Конструкция с цялостна рама за големи товари
 − Безстепенно задвижване до над 500 к.с.
 − Интуитивно и ергономично обслужване

Концепцията TRAC.
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Концепция TRAC

Безстепенно задвижване до над 500 к.с.

Достатъчната мощност на двигателите Mercedes-Benz  
се предава безстепенно към мостовете посредством 
предавателната кутия ZF-Eccom. Високият дял на 
механика в предавателната кутия осигурява пестящ 
гориво и рентабилен режим на работа.

Интуитивно и ергономично обслужване.

Концепцията за управление на CLAAS с бордовата 
информационна система CEBIS и мултифункционалния 
лост CMOTION е уникална на пазара.  Обслужването се 
осъществява интуитивно и най-важните функции за 
управление могат да бъдат директно задействани. При 
това ръката и дланта лежат спокойно на подлакътника. 

Четири еднакви по размер колела на два 
управляеми моста.

Най-впечатляващата характеристика на всички варианти 
са четирите еднакви по размер колела на двата управляеми 
моста. Благодарение на получаващата се в резултат на това 
голяма контактна повърхност с почвата, тягата се 
преобразува оптимално в тягова мощност. Двата управляеми 
моста позволяват режими на управление, съобразени с  
най-различни приложения.

Конструкция с цялостна рама за големи 
товари.

XERION разполага с напълно носеща рама. Двигателят 
и предавателната кутия са монтирани на лагерни опори 
отделно и виброустойчиво посредством сайлент-блокове. 
Напречните конзоли са фиксирани с винтове с оглед на 
по-добрата стабилност. Така се постига по-висока 
товароносимост до 15 т на мост. 

Решаващи предимства. 
Семейството XERION. 
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TRACС фиксирана кабина. 
TRAC.

За растениевъдството.

При TRAC кабината е монтирана неподвижно в средата 
на машината. Кабината е щедро остъклена и предлага 
добра видимост във всички посоки. Наблюдават се както 
предната, така и задната зона за прикачен инвентар.

TRAC е типичният вариант за използване  
в растениевъдството, идеално приспособен за всички 
приложения на полето като сеитба, транспорт и внасяне 
на течен тор. 

Четирите еднакви по размер колела осигуряват отлична 
теглителна сила, при това още по-щадящо за почвата. 
Затова е важно товарите да се разпределят равномерно 
върху двата задвижвани моста. Доброто баластиране 
и 110-милиметровата сфера зад кабината за прикачването 
с гъвкава щанга разпределят натоварването равномерно 
и обезпечават добра тягова сила по време на работа.



14 15

TRAC VCС въртяща кабина.
TRAC VC.

Широк спектър на приложение.

Някои приложения изискват особено добра видимост 
към задната част на трактора. Въртящата се кабина 
е идеална, напр. за:

 − Работа при силози (царевица и тревни култури) 
 − Сеч на дървета
 − Мулчиране
 − Фрезерно-роторни снегорини

При CLAAS съкращението VC означава Variable Cab 
(гъвкава кабина). Въртящата кабина е най-удобното 
средство за движение на заден ход, което може да си 
представите. Цялата кабина се прехвърля над подемна 
колона от централно в задно положение в рамките на 
секунди само с едно натискане на бутона.

При това обслужването се завърта автоматично, така че 
всички функции логично могат да се използват за новата 
посока на движение.

За високо ниво на комфорт на пътя, кабината 
е разположена централно между мостовете. В силоза, на 
полето, в гората или в планината, XERION с обърната кабина 
над задния мост се превръща в удобно самоходно превозно 
средство с уникален изглед на съответното приложение.
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SADDLE TRACТежкотоварният.  
SADDLE TRAC.

За много специални приложения.

При SADDLE TRAC кабината се намира над предния мост. 
По този начин зад нея се получава голямо свободно 
пространство за прикачване на инвентар за различни 
приложения.

 − Внасяне и усвояване на течен тор и субстрат
 − Сеене и торене
 − Използване на силоз

С монтирани различни цистерни SADDLE TRAC се 
превръща в абсолютно пълноценна самоходна машина.

Внасяне и усвояване на течен тор.
В логистиката на течен тор XERION SADDLE TRAC вече се 
е наложил като име. Разпределението на натоварването 
върху два задвижвани моста и четири  високообемни 
гуми във връзка с управлението тип „кучешки ход“ прави 
възможно както щадящото внасяне на субстрат на 
пасищата, така и интензивното му усвояване в почвата. 

Сеене и торене.
Мобилната цистерна за посевен материал с вместимост 
до 13 000 л значително повишава дневната 
производителност при сеене и торене чрез намаляване 
наполовина на периодите на пълнене. Използването на 
самоходна машина, разпределяща натоварването върху 
два задвижвани моста, позволява значително по-ранно 
и по-щадящо наторяване на почвата през пролетта.

Работа със силоз.
SADDLE TRAC също е идеално пригоден за работа при 
силоз. За целта пространството за прикачване трябва да е  
свободно. Опцията „Преден подемник силоз“ с оптимизиран 
преден подемник прави възможно монтирането и 
използването на гребло с ширина до четири метра.

Разбира се SADDLE TRAC е изключително подходящ за 
приложения като обработка на почвата или сеене.
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Оптимално задвижване за максимални 
резултати.

Машинните разработки на CLAAS се характеризират 
с непрекъснат стремеж към още повече ефективност, 
повече надеждност и още оптимална рентабилност. 
Под името CLAAS POWER SYSTEMS (CPS) CLAAS 
комбинира най-добрите компоненти в една 
несравнима система за задвижване. Висока 
производителност – винаги, когато е необходима. 
Отлично приспособена към работните системи, с 
технология за икономия на гориво, която води до 
нейното бързо изплащане.

CLAAS POWER SYSTEMSCPS – CLAAS POWER SYSTEMS.
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ДвигателЧиста сила. 
Двигателят.

Пълна мощност.

Съвременните 6-цилиндрови редови двигатели на 
Mercedes-Benz отговарят на емисионен стандарт Stage IV 
(Tier 4). Освен усъвършенстваната им технология, те 
убеждават и с многобройните предимства:

 − Висок въртящ момент при ниски обороти
 − Стабилност на въртящия момент при широк диапазон 
на оборотите

 − Съответствие с емисионен стандарт Stage IV (Tier 4) 
дори само с прилагането на технология SCR

Два двигателя за три силови пакета.

При XERION 4000 е използван OM 470 LA с работен 
обем 10,6 литра. Двата по-големи модела XERION 5000 / 
4500 се задвижват от OM 471 LA с работен обем 12,8 литра.

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

XERION 5000 4500 4000

Цилиндри 6 6 6
Работен обем 12,8 12,8 10,6
Номинални обороти об./мин 1900 1900 1900
Номинална мощност (ECE R 120) кВт/к.с. 382/520 352/479 308/419
Макс. мощност (ECE R 120) кВт/к.с. 390/530 360/490 320/435
Макс. въртящ момент Nm 2450 2300 2100
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От задвижване. към придвижване.  
Предавателната кутия.

CMATIC означава безстепенно.

CMATIC означава безстепенна технология на скоростната 
кутия при тракторите CLAAS. При серията XERION тя 
е реализирана чрез предавателната кутия ZF Eccom. 
Четирите ламелни куплунга осигуряват винаги висок дял 
на механика при предаването на мощността. Това прави 
XERION особено ефективен. 

Предавателна кутия ZF-Eccom-4.5.

 − За всички модели TRAC и TRAC VC
 − Опцията с механизъм за отвеждане на мощност 
осигурява силова хидравлика за предаване на високите 
хидравлични мощности при ниски обороти

 − Предлага се за макс. скорост от 40 и 50 км/ч в  
двете посоки

 − Надлъжен диференциал с допълнително включване

Линейна система за задвижване.

Проектираната съзнателно с праволинейна конструкция 
система за задвижване предава мощността на двигателя 
директно към мостовете и силоотводния вал.

Напречните и надлъжни диференциали с допълнително 
включване при необходимост осигуряват оптимално 
подаване на мощност.

Предавателна кутия ZF-Eccom-5.0.

 − 700 кг по-лек от Eccom 4.5
 − Постоянно задвижване 4х4
 − До 30 км/ч на заден ход

Предавателна кутия



24 25

Конструкция

Голямо междуосово разстояние.

Голямото междуосово разстояние повишава комфорта на 
движение. Разстоянието от 3,6 м от ос до ос подобрява 
не само стабилността при работа, но и значително 
допринася за превръщането на мощността на двигателя 
в теглителна мощност. 

С двете си направляващи оси XERION запазва своята 
маневреност и прегледност.

Уникално.  
Изпълнение.

Единични и сдвоени гуми.

Двете направляващи оси позволяват окомплектоване 
както с единични гуми с четири колела, така също със 
сдвоени гуми с осем колела (TRAC и TRAC VC). За монтажа 
на сдвоените гуми могат да се използват закрепени с 
винтове единични или двойни дистанцери. Предимството 
на двойните дистанцери е транспортната ширина от  
3 м при гуми с товароносимост 710 кг, когато са 
демонтирани сдвоените гуми. 

Здраво завинтена.

Завинтването е по-стабилно от заваряване. По тази 
причина всички елементи на рамата са свързани 
с винтове. Така още повече се повишават здравината 
и устойчивостта на натоварване.

Висока товароподемност.

Сферичното теглително-прикачно устройство с дебелина 
110 мм зад кабината поема максимално вертикално 
натоварване от 15 тона. При свързване на прикачения 
инвентар чрез гъвкава щанга дължината на композицията 
като цяло се запазва по-малка, отколкото при използване 
на друго прикачно устройство, без това да нарушава 
нейната маневреност. Сферата поема големите 
натоварвания и ги разпределя върху двата моста.
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БаластиранеДобро балансиране. 
Допълнителните тежести.

Теглителната сила е решаваща.

Четирите еднакви по размер колела ефективно и равномерно 
превръщат инсталираната мощност на двигателя в 
теглителна сила. Благодарение на индикацията на 
сцеплението и на бързо регулиращото се предавателно 
число, водачът може бързо да намери най-добрите 
настройки за всяко приложение.

Добро разпределение.

Собственото тегло се разпределя без допълнителни 
тежести оптимално по двата моста. В зависимост от 
приложението, машината може лесно да бъде оптимизирана 
с включения фабрично пакет за баластиране. По този начин 
могат да бъдат прикрепени противотежести от 400 кг както 
към предната, така и към задната част.

Отпред: постоянни или променливи.

CLAAS предлага два различни варианта предни тежести: 
един за постоянен монтаж и един за закрепване чрез 
предната хидравлика. Двата тежат 1800 кг, като теглото 
им може да се увеличи до 3,2 т с помощта на четири 
допълнителни противотежести.

Отзад: всички възможности.

С помощта на заключващ механизъм, на задния мост 
може да се монтира базова плоча с тегло от 200 кг. По 
този начин, с помощта на до осем допълнителни товара, 
бързо може да се достигне тегло от 3,4 т.
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Точки за свързване

Присъединяването на  резервоар за течен тор над 
прикачването с гъвкава щанга предлага множество 
предимства:

 − Значително намалена обща дължина
 − По-добра маневреност в зоната на обръщане
 − По-малък натиск върху почвата благодарение на 
подобреното разпределение на тежестта върху 
мостовете

Прикачвания в шината. 

Изберете между две различни възможности  
за прикачване:

 − Автоматично свързване на ремаркето, вертикално 
натоварване 2,5 т

 − Сферично теглително-прикачно устройство 80 мм, 
вертикално натоварване 3 т до 40 км/ч

Прикачване с теглещ лост.

Благодарение на трите отвора, при прикачването 
с теглещ лост можете да избирате между три позиции. 
Освен това можете да избирате между различни точки  
за свързване. 

 − Теглещ лост със закрепващ болт 40 или 50 мм
 − Теглещ лост със сферичен теглич 80 мм
 − Теглещ лост с фиксатор тип „питон“

За прикачени уреди с принудително управление също се 
предлага теглещ лост с устройство за принудително 
управление.

Гъвкава щанга.

Прикачването с гъвкава щанга за съединяване на 
прикачени цистерни за течен тор се наложи в практиката. 
Сферичното теглително прикачно устройство с дебелина 
110 мм зад кабината е проектирано за вертикално 
натоварване до 15 тона, а чрез позиционирането на 
сферичния теглич директно зад кабината вертикалното 
натоварване се разпределя върху двата моста. 
Разположеното непосредствено зад кабината прикачване 
позволява малък радиус на завиване и значително 
по-къса дължина на композицията, отколкото напр. при 
монтиран в задната част резервоар за течен тор.

Здрави съединения.  
Точките за свързване.
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Силоотводен валМощност на точното място. 
Силоотводният вал.

Голяма полезна мощност.

XERION разгъва мощността си при работа със 
силоотводен вал още при 1000 об./мин при намалени 
обороти от 1730 об./мин. Благодарение на опростеното 
конструкционно устройство на задвижващата система, 
цялата мощност се предава към силоотводния вал. 

Така работите с намален разход на гориво при пълна 
мощност на двигателя.

Избор от различни накрайници  
на силоотводния вал.

 − 1 ¾", 6 части
 − 1 ¾", 20 части
 − 2 ¼", 22 части (Ø 57,7 мм)

Със силоотводния вал с размер 2 ¼" е възможно ефективно 
предаване на мощност на двигателя над 500 к.с. към 
прикачния инвентар.
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Хидравлика

Фактите.

XERION е оборудван с три хидравлични кръга Loadsensing:
1 Основен кръг за клапаните за управление и подемника
Основният кръг се отличава със следните работни 
характеристики:

 − 200 бара работно налягане 
 − 195 л/мин. макс. дебит
 − 105 л/мин макс. дебит на клапан
 − 58 кВт макс. хидравлична мощност
 − Обем на резервоара от 120 л

2 Вторичен кръг за охлаждане на маслото, 
управлението и спирачките

3 Допълнителен трети кръг (опция) с постоянна 
производителност от 80 л на минута (при 200 бара) 

Ефективна мощна хидравлика.

Непосредствено до предавателната кутия е разположен 
механизъм за отвеждане на мощност с дебит 250 л/мин. 
Така чрез този трети хидравличен кръг могат да се 
използват до 90 кВт допълнителна мощност.

Връзки отпред.

Ако не се използва предния подемник, XERION предлага 
до три клапана за управление с двойно действие, 
разположени отпред.

Връзки отзад.

Отзад, допълнително към  задната навесна система, 
могат бъдат използвани до шест клапана за управление 
с двойно действие (без задната навесна система – седем 
клапана за управление).

Power-Beyond.

Връзките Power Beyond с големи сечения на тръбите, 
както и с плоски съединения отпред и отзад, дават 
възможност за висок дебит на масло към свързаните 
уреди при минимални загуби.

Мощно налягане. 
Хидравликата.
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Задна навесна системаПросто вдига повече.  
Задна навесна система.

Синхронизирано движение.

Подвижният подемник дава възможност за използване на 
работни инструменти или други монтирани уреди като 
шлангов разпределител, при същевременно щадящо 
почвата движение встрани от браздата. 

В този случай подемникът може да се накланя свободно 
или съответно да се движи наляво или надясно до упор. 
 Подвижният подемник се предлага за вариантите 
SADDLE TRAC.

Стабилизирането на долните водачи.

Можете да избирате между механични и хидравлични 
долни стабилизатори. Хидравличният вариант предлага 
възможност за автоматизиране на работните процеси. 
Заключването и отключването стават чрез превключвател 
в обслужващия панел.

Освен това подемникът може да бъде оборудван с вътрешна 
опора за категория 4N. Долните водачи водят директно по 
теглича и правят стабилизаторите ненужни.

Непрекъсната мощност.

Триточковото прикачване на задната навесна система 
е серийно оборудвано с точки на свързване от категория IV.

 − Двойнодействащи цилиндри
 − Постоянна товароподемност 10 т
 − Поглъщане на вибрациите

Горният водач.

Като горна точка на триточковото прикачване в задната 
част CLAAS Ви предлага механичен горен водач с точки 
за свързване от категория IV (Heavy Duty) или хидравличен 
горен водач с точки за свързване от категория III или IV.
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Преден подемникОбича да носи тежко.  
Предна навесна система.

Пълно интегриране.

Предната навесна система е изцяло интегрирана в рамата. 
За да се намали дължината на превозното средство, 
долните водачи могат просто да се приберат. Освен това 
печелите от следните предимства:

 − Здрава конструкция
 − Постоянна товароподемност 8,1 т
 − Двойно действащ
 − Регулиране на положението
 − Поглъщане на вибрациите

Всичко под контрол.

Предната и задната навесни системи могат да се управляват 
удобно с палеца, благодарение на мултифункционалния 
лост CMOTION, без да се налага да движите ръката си.

Преден подемник за работа със силоз.

Тези подсилени долни водачи позволяват работа с гребло 
с предно окачване и максимална ширина до четири метра. 
При всеки случай един срезен болт на всеки долен водач 
предпазва рамата на превозното средство от повреди.

1 Обслужване предна 
навесна система

2 Обслужване задна 
навесна система
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Бизнес класа.

Уникална видимост – перфектна панорамна 
видимост благодарение на просторното 
остъкление. Ергономично проектирано работно 
място от върхова класа. 

Пълна мощност само с едно докосване.  
CEBIS обезпечава оптимална настройка за пълно 
използване на мощността. Интуитивно управление 
с 3 пръста чрез уникалния мултифункционален 
лост за управление CMOTION.

КабинаПо-приятна работа.
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КомфортБизнес класа. 
Кабината.

Комфортна машина за движение на  
заден ход. 

Кабината на XERION TRAC VC (Variable Cab) се завърта на 
180° за по-малко от 30 секунди с едно натискане на 
бутона. Благодарение на тази нова позиция в задната 
част, водачът има оптимална видимост към прикачения 
отзад инвентар. Естествено, с нея се завъртат и всички 
обслужващи елементи. При приложения като работа  
в силози, сеч на дървета, рязане или мулчиране, този 
комфорт е единствен по рода си. 

Интелигентно окачване.

Полуактивното окачване на кабината осигурява  
подобрен комфорт на движение при всички приложения. 
Амортисьорите се регулират електронно и адаптират 
автоматично окачването в зависимост от конкретните 
условия. 

Добри изгледи.

Панорамната видимост от просторната кабина  
е уникална благодарение на големите стъкла  
и 4-те конзоли. 

Всъщност, при ниво на шума от максимално 69 dB, може 
да се работи много добре и по-продължително време.

Много светлина.

Концепцията на осветлението включва три различни 
пакета на оборудване – от стандартното осветление 
с ксенонови фарове до пълно оборудване с LED светлини. 

 − До дванадесет фара отпред
 − До осем фара отзад
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Обслужваща конзолаВсичко под контрол. 
Подлакътникът.

Ергономичен. 

Концепцията на подлакътника е такава, че ръката  
и китката на водача да са разположени удобно  
и той да извършва с лекота най-важните функции. При 
обслужването на мултифункционалния лост CMOTION 
дланта също е разположена удобно върху 
подлакътника.

Гъвкав.

Целият подлакътник може да се адаптира според Вашите 
желания: чрез два лоста в средата на конзолата той се 
движи хоризонтално и вертикално.

Обслужваща конзола.

Обслужващата конзола е оборудвана с допълнителни 
функционални превключватели, обозначени с ясни символи.

1 Регулиране работна позиция на задна навесна система
2 Мощностна хидравлика  

(механизъм за отвеждане на мощност)
3 Силоотводен вал
4 Ръчни или автоматични блокировки на диференциала
5 Активиране на междуосеви и междуколесни 

диференциали
6 Спирачка за паркиране
7 Превключвател преден подемник / хидравличен блок 

за управление за бяло минерално масло
8 Реверсивен вентилатор
9 Подвижен подемник задна част / блокировка 

стабилизатори на долния водач
10 Водач по обхвата на движение  

(по шосе с макс. 50 или 40 км/ч, в полето с макс. 30 км/ч)
11 Запаметяване на оборотите
12 E-Gas (ръчно регулиране на оборотите на двигателя)
13 ELECTROPILOT (лост с кръстосано превключване за 

два клапана за управление)
14 Хидравлични уреди за управление



44 45

Многофункционален лост CMOTION

1 Функционални бутони (F5/F6)
2 Функционални клавиши (F3/F4)
3 Темпомат
4 Потегляне/връщане назад
5 Преден подемник/хидравлика;  

функционални клавиши (F7/F8)
6 Автоматична система за управление в зоната на 

обръщане CSM; функционални клавиши (F1/F2)
7 Задна навесна система
8 Система за управление

Чиста ергономичност.

Многофункционалният лост CMOTION позволява 
управлението и на сложни процеси с до четири функции 
за управление, без да е необходимо водачът да сменя 
ергономичното положение на ръката си върху лоста. 
Чрез управлението на функциите с помощта на палеца, 
показалеца и средния пръст ръката не се уморява толкова 
бързо по време на работа. 

На една ръка разстояние.

Със своя мултифункционален лост за управление 
CMOTION CLAAS предлага уникална концепция, 
която осигурява комфортно и ефективно използване на 
най-важните функции на XERION. На мултифункционалния 
лост за управление CMOTION се намират осем 
индивидуално програмируеми функционални бутона за 
различните управления на уредите и машината. 

Всичко в една ръка. 
Мултифункционалният лост CMOTION.
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Оборудване CEBIS

Изображение на пътя в CEBIS.

1 Команден ред
2 Скорост на движение и обороти
3 Данни за пътуването 
4 Датчик за резервоара, температурата и въздуха

Всичко под контрол.
CEBIS.

Винаги правилно информирани.

Информация, управление и наблюдение са задачите на 
електронната бордова информационна система CEBIS. Тя 
се отличава с ясно и логично разпределение на структурата 
на менюто.

Бърз поглед е достатъчен и CEBIS ще Ви информира за 
актуалните процеси и състояния: индикацията за пътя 
или работното поле обобщават прегледно за Вас всички 
важни данни. Предупрежденията се получават акустично 
чрез звукова сигнализация или като символ и текст. 

Прегледно, лесно и по-бързо обслужване.

Основната настройка на машината в работен режим се 
извършва чрез въртящия се превключвател CEBIS. 
Допълнителният въртящ се превключвател 
HOTKEY предоставя бърз достъп до управлението на други 
функции. Положението на въртящия се превключвател се 
показва в CEBIS.

Привлича погледа с диагонал на екрана  
21 см. 

Цветният екран CEBIS (8,4") предлага идеална видимост 
чрез възможността за индивидуална настройка на 
позицията. Посредством сферична ръкохватка, 
положението на монитора може да се приспособи към 
нуждите на водача.

Работна картина CEBIS.

5 Статус на задна навесна система и клапани за 
управление

6 Програмиране на функционалните бутони:  
F1 до F8 на мултифункционалния лост

7 Прозорец за съобщения 
8 Индикации с възможност за настройка
9 Гъвкава настройка на индикациите в зависимост от 

избраната точка от менюто
10 Статус на предна навесна система
11 Статус предни клапани за управление
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Автоматичната система за управление в зоната на обръщане CSMПерфектно маневриране при завой. 
CLAAS SEQUENCE MANAGEMENT (CSM).

CLAAS SEQUENCE MANAGEMENT.

Автоматичната система за управление в зоната на 
обръщане CSM поема вместо Вас работата при всички 
маневри на завой. Само с едно натискане на бутона се 
активират всички предварително запаметени функции.

CSM предлага:
 − Запис на до шест алгоритъма за работен уред
 − Активиране на алгоритмите на CMOTION 
 − Изображение на процесите в CEBIS 
 − Запис в зависимост от времетраенето или пътя 
 − Възможност за допълнителна промяна  
и оптимизиране на алгоритмите

Следните функции могат да се комбинират в произволен 
ред:

 − Управляващи уреди с регулиране на време и количество
 − Задвижване 4х4, диференциална блокировка
 − Предна и задна навесна система
 − Заден силоотводен вал
 − Памет за обороти на двигателя
 − Стойност на темпомата

Лесен запис и преглед. 

Последователността от действия може да се запише по 
избор според маршрута или времетраенето. Съществува 
възможност за програмиране на последователностите от 
действия и при спряна машина. При извършване на запис 
водачът може да проследи стъпка по стъпка ясните 
символи за създаването на алгоритъм в CEBIS. Дадена 
последователност може да бъде прекъсната по време на 
възпроизвеждане чрез пауза и след това да бъде 
продължена просто с натискане на бутон. 

Оптимизиране без престой.

Зададената последователност от действия може да се 
променя или оптимизира допълнително. Стъпките могат 
да се допълват, изтриват, променят и съгласуват до 
последния детайл. По този начин времената, маршрутите 
и дебитът могат да се адаптират според актуалните 
условия. След първоначалното записване на дадена 
последователност от действия, същата може да се 
дообработи до най-малката подробност.
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Компетентност в електроникатаНашата компетентност в електрониката. 
Още днес трябва да мислим за утрешния ден.

Три основни елемента, които значително 
ще улеснят Вашата работа.

Не е необходимо да Ви напомняме, че ресурсите стават 
все по-оскъдни, камарата от законови изисквания расте, 
а конкурентният натиск на пазара се увеличава. По-добре 
да Ви кажем как бихме могли да улесним работата Ви 
и Вие да извлечете максимална полза от своята работа. 
За да не загубите с времето общ поглед върху Farming 
4.0 и вездесъщата сила на дигитализацията, ние 
разделихме нашата компетентност в този сектор в три 
ясно дефинирани сфери.

Опитът не може да бъде заменен с нищо друго – само 
благодарение на него можете да реагирате бързо 
и адекватно на променящите се условия. За да се получи 
качествена работа, трябва да бъдат взети много 
решения, независимо от наличието на мокри участъци 
в почвата, трудните терени или променящите се степени 
на влажност на събрания материал. В разработването на 
нашата система за подпомагане на водача сме обединили 
опита на хиляди клиенти на CLAAS, тъй като не всичко 
може да бъде изчислено по научен път, а има нужда от 
реалистичната основа на практиката.

Независимо дали става въпрос за GPS координати, 
работни състояния на агрегати и модули, известия за 
поръчки или резултати от измерванията на датчиците – 
използвайте тези данни и се възползвайте от тяхната 
оценка. В „Управлението на предприятието и данните“ са 
събрани всички резултати, тук те обработват и представят 
в обобщен преглед на разходите и приходите.

С 365FarmNet, безплатната картотека на парцелите, 
управлявате, независимо от производителя и земеделския 
клон, цялото си земеделското стопанство – от вкъщи и 
когато сте на път. От планиране на посевните култури до 
реколтата, от полето до фермата, от документацията до 
производствения анализ – цялата необходима за това 
информация събрана само в една програма.

За свързването в мрежа на отделните компоненти 
и системи на Ваше разположение са нашите 
EASY специалисти. Те ще Ви помогнат да 
интегрирате Вашата машина CLAAS в системния 
ландшафт и да я подготвите за Вашите инвентари, 
системи за управление и структурата за управление  
на данните. Ще Ви съдействат да установите, че 
машините CLAAS надеждно изпращат и получават данни, 
по всяко време и на всяко място. Защитени са от достъп 
на трети лица – комфортно и надеждно решение за  
Вас и лицата във Вашето предприятие. Затова 
казваме „EASY – get connected“.

Система за подпомагане на водача. Управление на предприятието 
и данните.

EASY. 
Get connected.
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Управление на предприятието и даннитеВинаги в правилната посока. 
Системи за управление CLAAS.

Коригиращ сигнал при необходимост.

CLAAS са разработили гъвкава система, която Вие 
можете да разширите по всяко време. Това важи както  
за терминалната технология, така и за използването на 
всички актуални коригиращи сигнали. 

За по-добра гъвкавост и функционалност системите за 
управление на CLAAS могат да работят с GPS, както 
и със сателитна система GLONASS.

Повишаване качеството на работа.

Системите за водене на CLAAS облекчават водача. Те 
предварително му показват посоката или управляват 
автоматично трактора по оптимална траектория. Избягват 
се застъпвания и грешки. Проучвания показват, че 
съвременната система за паралелно водене може да 
спести до 7 % дизелово гориво, машинни разходи, 
средства за торене и растителна защита.

Автоматичната управляваща система GPS PILOT се 
управлява от терминалите със сензорен екран S10 и S7 
(виж страница 54/55). Те се отличават с опростено меню 
и лесен за използване интерфейс. 

Автоматично управление и в зоната на 
обръщане.

Функцията AUTO TURN поема управлението на маневрите 
в зоната на обръщане. За целта посоката на завиване 
и следващата бразда за обработване се избират 
предварително от терминала, останалото върши системата 
за управление.

Коригиращите сигнали.

RTK (± 2–3 см)
 − Стационарна станция
 − Обхват прибл. 15 км
 − Собствена референтна станция или лиценз, закупен от 
търговски представител на CLAAS

 − Максимално възможна възпроизводима прецизност
 − RTCM 3.1
 − GPS и GLONASS приемане

RTK NET (± 2–3 см)
 − Коригиращ сигнал чрез подвижна радиовръзка
 − Двучестотен сигнал
 − Неограничен работен радиус
 − Максимално възможна възпроизводима прецизност
 − Подлежи на лицензиране
 − RTCM 3.1
 − GPS и GLONASS приемане

RTK FIELD BASE (± 2–3 см)
 − Мобилна референтна станция
 − Радиус на действие 3–5 км
 − Без лицензионни такси
 − Собствен коригиращ сигнал
 − Интегрирана акумулаторна батерия
 − Двучестотен сигнал
 − RTCM 3.1
 − GPS и GLONASS приемане

OMNISTAR XP / HP / G2 (± 5–12 см)
 − Сателитно базиран коригиращ сигнал
 − Двучестотен сигнал
 − Подлежи на лицензиране

EGNOS / E-DIF (± 15–30 см)
 − Без лицензионни такси
 − Базисна прецизност

По-подробна информация по тази тема ще получите 
в брошурата за системите за управление на CLAAS или от 
Вашия дистрибутор на CLAAS.

С AUTO TURN 
тракторът завива 
автоматично в зоната 
за обръщане.
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Управление на предприятието и даннитеОще по-добър контрол чрез ISOBUS 
и Implement Controls Tractor (ICT).

Както Ви е необходимо.

С терминалите CLAAS предлага гъвкаво решение за 
ISOBUS и системите за управление. В зависимост от 
сезона или приложението, терминалът може да се 
премества от един трактор на друг или на самоходна 
земеделска машина. Оборудвайте Вашия AXION още от 
завода или чрез допълнително надграждане точно с това, 
което Ви е нужно.

Терминал S10:
 − Терминал с 10,4" сензорен екран с висока резолюция
 − Функции за управление и ISOBUS
 − Възможност за представяне на до четири камери

Терминал S7:
 − Терминал със 7" сензорен екран с висока резолюция
 − Функции за управление

COMMUNICATOR:
 − Терминал 5,7"
 − Функции ISOBUS

Дисплей 10,4"

Терминал S10

Дисплей 7"

Терминал S7

Дисплей 5,7"

COMMUNICATOR

Implement Controls Tractor (ICT).

В съчетание със сламопресата за квадратни бали 
QUADRANT 3400, с помощта на ISOBUS от сламопресата 
могат автоматично да се управляват две функции на XERION:

CRUISE CONTROL. 
Оптимизира ефективността и качеството на работа на 
пресата чрез регулиране на скоростта на движение на 
трактора. Тя се адаптира към условията и така се постига 
оптимален резултат от машинната комбинация.

AUTO STOP за силоотводния вал. 
Ако бъде измерено претоварване на QUADRANT 3400, 
ICT AUTO STOP автоматично изключва силоотводния вал. 
Така дори след дълги работни дни цялото задвижване 
е защитено и водачът е облекчен.
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Управление на предприятието и даннитеВинаги всичко пред погледа.
TELEMATICS.

Всички важни данни. По всяко време.

TELEMATICS Ви дава възможност да наблюдавате всички 
данни за мощността и местоположението на Вашите 
машини от всяко произволно място. Независимо дали 
в офиса, или от сервиза – от всяка точка разполагате 
с достъп до Интернет.

Локализирането на XERION по шосето или на полето 
е възможно с проследяване чрез PS системата. Имате 
достъп до всички данни чрез мобилна връзка, дори 
когато сте в движение.

Контролът и анализите, както и сравненията са най-
добрата основа за производствени решения, които 
увеличават полезната работа на машините и повишават 
ефективността.

TONI (TELEMATICS ON IMPLEMENT).

TONI е допълнение към TELEMATICS. Тази система 
позволява на потребителя да използва не само данните 
на трактора, но и тези на съответния инвентар. 
Предпоставките за това са тракторът да е съвместим 
с ISOBUS и инвентарът да се управлява чрез ISOBUS.

Убедителни аргументи за TELEMATICS:

 − Подобряване на работния процес: анализ на  
работното време

 − Оптимизиране на настройките: дистанционно наблюдение
 − Опростяване на документацията: обобщаване на данните
 − Съкращаване на сервизното време: дистанционна 
диагностика

 − Стандартно вградена в XERION

TELEMATICS
Уебсървър

ISOBUS
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ПоддръжкаИзключително бързо. 
Поддръжката.

Повече време за работа.

 − Смяна на маслото на предавателната кутия, 
хидравликата и мостовете едва след 1500 часа

 − Лесен достъп до филтъра на маслото на двигателя
 − Благодарение на монолитния капак на двигателя, 
всички точки за поддръжка се достигат лесно 
и безпроблемно

 − Новата система за засмукване на въздуха от  
двигателя значително повишава издръжливостта  
на филтърната касета

 − Индикация на необходимостта от поддръжка в CEBIS
 − Батерии, разположени на добре защитено  
и достъпно място

 − Резервоарите за охладителна течност са достъпни 
и при затворен капак на двигателя

Съвкупността от тези фактори опростява ежедневната 
поддръжка и профилактика. Това решително допринася 
за запазването на стойността на машината.

Чистота.

XERION разполага с ефективно очистване на засмуквания 
от двигателя въздух, без необходимост от поддръжка. 
Отделянето на грубите примеси се обезпечава от циклонни 
сепаратори. Замърсяванията се отвеждат през системата 
за отработени газове. 

Интегрираният въздушен филтър за двигателя 
PowerCore® е изключително здрав, разполага с висока 
производителност на филтъра и се обслужва лесно.

XERION показва максимална готовност  
за работа.

Поддръжка, резервни части, сервиз: екипът на CLAAS 
прави всичко, за да сведе времената на престой до 
абсолютния минимум. Разработихме гъвкави решения за 
ефективна поддръжка, а добре поддържаната машина 
предлага оптимална надеждност при работа. Възможността 
да се насладите на запазването на функционалността и 
стойностите са с първостепенен приоритет за нас. 
Защото знаем: Вашият трактор е ключов фактор за 
успеха Ви. 

Бърза поддръжка.

По отношение на поддръжката XERION демонстрира 
образцова непретенциозност. Интервалът за поддръжка 
при маслата за предавателната кутия, хидравликата  
и мостовете, например, е 1500 часа. 

А когато настъпи определеното време, дейностите по 
поддръжката се изпълняват бързо и безпроблемно. 
Филтърът за масло на двигателя е лесно достъпен между 
масивните рамки.
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CLAAS Service & PartsЗа да продължите напред.
CLAAS Service & Parts.

CLAAS Parts Logistics Center в Хам,  
Германия, разполага с над 155 000 различни 

части върху фирмена площ от 100 000 м2.

За Вашето предприятие:  
CLAAS FARM PARTS.

CLAAS FARM PARTS Ви предлага една от най-богатите, 
независими от марката или предназначението, програми 
за резервни части за всички аграрни приложения във 
Вашето предприятие. За да продължите напред.

Винаги актуални.

Търговските партньори на CLAAS са сред най-добрите 
предприятия за земеделска техника по света. Техниците 
са отлично квалифицирани и са оборудвани със 
съответните специални и диагностични инструменти 
според изискванията. Сервизът на CLAAS е синоним на 
висококачествена работа, напълно съответстваща на 
очакванията Ви по отношение на компетентността 
и надеждността. За да продължите напред.

Вашите изисквания са важни.

Можете да разчитате на това: когато се налага, ние сме 
винаги на Ваше разположение. Навсякъде. Бързо. 
Надеждно. Ако е нужно, 24 часа в денонощието. 
С прецизното решение, необходимо за Вашата машина, 
за Вашето предприятие. За да продължите напред. 

Части и принадлежности ORIGINAL.

Пригодени специално за Вашата машина: точно 
съгласувани резервни части, висококачествени 
експлоатационни материали и полезни принадлежности. 
Използвайте широката продуктова гама на нашите 
предложения, от която ще Ви осигурим точното решение, 
необходимо за 100-процентовата експлоатационна 
надеждност на Вашата машина. За да продължите 
напред.

Надеждността може да се планира.

Нашите сервизни продукти ще Ви помогнат да повишите 
експлоатационната надеждност на Вашите машини, да 
сведете до минимум риска от загуби и точно да калкулирате 
разходите. CLAAS MAXI CARE Ви предлага предвидима 
надеждност за Вашата машина. За да продължите напред.

От Хам по целия свят.

Централният ни склад за резервни части бързо 
и надеждно доставя пълния асортимент части ORIGINAL 
по целия свят. Вашият местен партньор на CLAAS ще Ви 
предложи решението в рамките на най-кратък срок: за 
Вашата реколта, за Вашето предприятие. За да 
продължите напред.

Постоянна връзка с Вашия дистрибутор 
и CLAAS.

С помощта на функцията Remote Service Вашият 
дистрибутор на CLAAS има директен достъп до Вашата 
машина и специфичните Ви данни. По този начин можете 
да реагирате съвместно бързо и директно във връзка 
с работи по техническо и сервизното обслужване. 

Освен това TELEMATICS предлага възможност за 
извикване по Интернет по всяко време и от всяко място 
на важни данни на машината Ви. За да продължите напред.
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1 Двигател Mercedes-Benz OM 471 LA (XERION 
5000 / 4500), макс. 530/490 к.с.1, OM 470 LA 
(XERION 4000), макс. 435 к.с.1

2 CMATIC, предавателна кутия ZF-Eccom, 
безстепенна

3 Компактен капак на двигателя

4 Хидравличен реверсивен вентилатор

5 XERION 5000 / 4500: горивен резервоар 930 л, 
резервоар за карбамид 90 л; XERION 4000: 
горивен резервоар 740 л, опционален 
допълнителен резервоар 190 л; резервоар за 
карбамид 90 л

6 Цялостна рама с винтови съединения

7 Междуосово разстояние 3600 мм с диаметър  
на гумите 2160 мм

8 До шест клапана за управление отзад и силова 
хидравлика 90 кВт

9 Мощен силоотводен вал в ниския диапазон на 
честотата на въртене (1000 об./мин при  
1730 оборота на двигателя)

10 Предна навесна система с регулиране  
на височината/дълбочината

11 Ергономичен подлакътник 
и мултифункционален лост CMOTION

12 Полуактивно окачване на кабината  
(избор между три степени)

13 Ефективна мощна хидравлика с 250 л/мин при 
намалени обороти на двигателя (1650 об./мин при 
TRAC / TRAC VC; 1480 об./мин при SADDLE TRAC)

1 Съгласно ECE R 120

Преглед на XERIONXERION накратко.
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XERION 5000-4000Мощен и ефективен.
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Комфорт.

 − Комфортно управление на скоростта на движение 
благодарение на безстепенната кутия CMATIC

 − Добра видимост за спокойна работа при използване на 
задната навесната система като работи при силози или 
сеч на дървета – благодарение на въртящата кабина 
TRAC VC 

 − Положение на ръката без напрежение и пълен 
контрол, благодарение на ергономичния 
мултифункционален лост за управление CMOTION 
(китката е винаги в изправено положение)

 − Предлага се автоматична система за управление 
с всички актуални корекционни сигнали 

 − Професионално документиране и контрол на сервиза 
чрез TELEMATICS и TONI

 − Интуитивно обслужване на системата за управление 
и управлението на поръчките чрез терминалите със 
сензорен екран S7 и S10 (ISOBUS)

 − Значително облекчаване на водача през дългите  
дни с лесната за обслужване автоматична система  
за управление в зоната на обръщане CSM  
(CLAAS SEQUENZ MANAGEMENT) 

Задвижване и концепция. 

 − Голяма теглителна мощност за повече обработена 
площ на ден, благодарение на кратките и следователно 
ефективни силови потоци от двигателя до колелата

 − Висока дневна производителност при изпълнение на 
работи на полето с по-малко буксуване на колелата 
благодарение на четирите еднакви по големина колела 
с диаметър до 2,16 м

 − Лесно снижаване на консумацията на гориво при работа 
на полето с промяна на натоварването на двигателя 
чрез безстепенната предавателна кутия CMATIC 

 − Вече и при обороти на двигателя между  
1400 и 1600 об./мин всички класически работи на 
полето могат да бъдат извършвани пестейки гориво 
при високи въртящи моменти

 − По-нисък разход на гориво на час при работи със 
силоотводния вал като косене, мулчиране и рязане, 
благодарение на опростеното устройство на 
задвижващата система 

 − Работите със силоотводния вал при 1000 об./мин могат 
да бъдат извършвани при спестяващите гориво 1730 
оборота на двигателя и свързаните с това високи 
въртящи моменти 

 − Бързо адаптиране на експлоатационната маса към 
съответното приложение за икономична работа, 
благодарение на лесната и гъвкава концепция за 
баластиране 

 − При високи изисквания по отношение на хидравликата, 
като помпа за течен тор или два вентилатора при 
големи сеялки, се предлага мощностна хидравлика 
с до 90 кВт допълнителна мощност, при намалени 
обороти на двигателя с малък разход на гориво 

Убедителни аргументи.

●  Серийно      ○  Опция      □  Предлага се      –  Не се предлага●  Серийно      ○  Опция      □  Предлага се      –  Не се предлага

CLAAS се старае непрекъснато да обновява продуктите в съответствие с изискванията в практиката. Затова си запазваме правото на промени. Данните и снимките следва да се 
разглеждат като ориентировъчни и може да показват допълнително оборудване, което да не се предлага серийно. Тази брошура се издава в цял свят. Информация за техническото 
оборудване можете да откриете в ценовата листа на Вашия дистрибутор на CLAAS. По време на снимките част от предпазните съоръжения бяха свалени. Това бе направено единствено 
с цел да се покаже по-ясно дадена функция и не бива да се извършва собственоръчно поради риск от нараняване. В това отношение бихме желали да насочим вниманието Ви към 
съответните указания в ръководството за употреба.
Всички технически данни за двигателите се отнасят основно до европейската директива за регулиране на отработените газове: Stage. Позоваването на стандарта Tier в този документ 
служи само за информация и повече яснота. То не предполага разрешително по подразбиране за региони, в които регулирането на отработените газове се извършва чрез стандарта Tier.1 Съответства на ISO TR 14396

XERION 5000 4500 4000

Точки за свързване
Автоматично свързване на ремарке,  
болтове D38, обли

макс. кг Вертикално натоварване 2000 Вертикално натоварване 2000 Вертикално натоварване 2000 

Свързване на ремарке сферична връзка, система 
със сфера 80 

до 40 км/ч макс. кг Опорна маса 3000 Опорна маса 3000 Опорна маса 3000
до 50 км/ч макс. кг Вертикално натоварване 2000 Вертикално натоварване 2000 Вертикално натоварване 2000

Теглещ лост по избор D40, D50 макс. кг Опорна маса 3000 Опорна маса 3000 Опорна маса 3000 
Теглещ лост система със сфера макс. кг Опорна маса 4000 Опорна маса 4000 Опорна маса 4000 
Сферична връзка за окачване с гъвкава щанга макс. кг Опорна маса 15000 Опорна маса 15000 Опорна маса 15000
Фиксатор тип „питон“ макс. кг Опорна маса 4000 Опорна маса 4000 Опорна маса 4000

Преден подемник
катег. Mpa 

(бара)
III N, с двойно действие III N, с двойно действие III N, с двойно действие

Постоянна товароподемност кг 8100 8100 8100
Макс. товароподемност кг 8400 8400 8400
Макс. подемно разстояние мм 905 905 905
Превключваща функция Повдигане, снижаване 

(натискане)
Повдигане, снижаване 
(натискане)

Повдигане, снижаване 
(натискане)

Регулираща функция Регулиране на положението, 
поглъщане на вибрациите

Регулиране на положението, 
поглъщане на вибрациите

Регулиране на положението, 
поглъщане на вибрациите

Задна навесна система
катег. IV N, с двойно действие IV N, с двойно действие IV N, с двойно действие
Постоянна товароподемност/ 
макс. товароподемност/ 
макс. разстояние на повдигане

т/т/мм 100 / 136 / 763 100 / 136 / 763 100 / 136 / 763

Превключваща функция Повдигане, снижаване 
(натискане)

Повдигане, снижаване 
(натискане)

Повдигане, снижаване 
(натискане)

Регулираща функция Съпротивление при престой/
теглене, поглъщане на 
вибрациите

Съпротивление при престой/
теглене, поглъщане на 
вибрациите

Съпротивление при престой/
теглене, поглъщане на 
вибрациите

Размери и тегла за TRAC и TRAC VC
Обща дължина вкл. подемник мм 7370 7370 7370
Обща височина според гумите мм 3791 до 3941 3791 до 3941 3791 до 3941
Междуосово разстояние мм 3600 3600 3600
Пътен просвет според оборудването мм 375 до 525 375 до 525 375 до 525
Минимален радиус на завой m 15 15 15
Собствено тегло TRAC (с гуми, пълен резервоар 
и стандартно оборудване)

кг 16570 16570 16170

Размери и тегла за SADDLE TRAC
Обща дължина вкл. подемник мм – – 8418 (с подвижен подемник)
Обща височина според гумите мм – – 3990
Междуосово разстояние мм – – 3600
Пътен просвет според оборудването мм – – 375 до 525
Минимален радиус на завой m – – 15
Собствено тегло TRAC (с гуми, пълен резервоар 
и стандартно оборудване)

кг – – 16170

XERION 5000 4500 4000

Двигател
Производител Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz 
Брой цилиндри/всмукване 6 6 6
Работен обем см3 12800 12800 10600
Номинални обороти об./мин 1900 1900 1900
Долно предавателно число при празен ход об./мин 800 800 800
Горно предавателно число при празен ход об./мин 1976 1976 1976
Мощност при номинални обороти (ECE R 120)1 кВт/к.с. 382/520 352/479 308/419
Макс. мощност (ECE R 120)1 кВт/к.с. 390/530 360/490 320/435
Макс. въртящ момент (ECE R 120)1 Nm 2450 2300 2100
Обем на резервоара l 740 740 740
Допълнителен резервоар (190 л) l ● ● ○
Резервоар за карбамид l 90 90 90

Електрическа система
Трифазен генератор A/V 150/24 + 240/12 150/24 + 240/12 150/24 + 240/12
Батерии Ah/V 4 x 75 Ah, общо 150/24, 150/12 4 x 75 Ah, общо 150/24, 150/12 4 x 75 Ah, общо 150/24, 150/12

Предавателна кутия CMATIC
Предавателна кутия Eccom 4.5 / Eccom 5.0 Eccom 4.5 / Eccom 5.0 Eccom 4.5 / Eccom 5.0
Вид предавателна кутия хидростатично-механична, с разпределение на мощността
Отвеждане на мощност Задвижване 4x4, постоянно Задвижване 4x4, постоянно Задвижване 4x4, постоянно
Макс. скорост км/ч 50/40 50/40 50/40
Надлъжен диференциал Eccom 4.5: 100% блокиране, пластинна конструкция

Eccom 5.0: неподвижно (без надлъжен диференциал)
Скорост на силоотводния вал об./мин 1000 1000 1000
Автоматика на силоотводния вал ● ● ● 

Задвижвани направляващи оси
Блокировки на диференциала 100% блокировка, електрохидравлично задействане, пластинна конструкция,  

с автоматична функция

Спирачки
Работна спирачка хвлично задействана, мокра многодискова спирачка, подсилена, действаща на всички колела
Паркираща спирачка електрохидравлично задействаща се пружинна спирачка

Хидравлика
Макс. обем на хидравличния резервоар l 120 120 120
Макс. използваемо количество l 80 80 80

Основен кръг (поедмик, допълнителни клапани за управление)
Макс. работно налягане Mpa 

(бара)
20 (200) 20 (200) 20 (200)

Макс. дебит л/мин 195 195 195
Брой управляващи клапани за хидравликата макс. 7 отзад, макс. 3 отпред макс. 7 отзад, макс. 3 отпред макс. 7 отзад, макс. 3 отпред
Макс. дебит на клапан л/мин 105 105 105
Макс. хидравлична мощност общо кВт 58 58 58

Мощностна хидравлика (опция)
Работно налягане Mpa 

(бара)
26 (260) 26 (260) 26 (260)

Макс. дебит л/мин 250 при 1650 об./мин 250 при 1650 об./мин 250 при 1650 об./мин
SADDLE TRAC: 
250 при 1480 об./мин

Макс. хидравлична мощност общо кВт 90 90 90

Допълнителна хидравлика (опция)
Работно налягане Mpa 

(бара)
20 (200) 20 (200) 20 (200)

Макс. дебит л/мин 80 80 80



Внушителен ръст.
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7370 мм (вкл. подемника)

3600 мм

3600 мм

525 мм

525 мм

55%

63%

45%

37%

М
ак

с.
 3

94
1 

м
м

М
ак

с.
 3

99
0 

м
м

SADDLE TRAC

7593 мм (вкл. подемника)

8418 мм
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Excellent work. Tractors from CLAAS.

Вижте видеото за добре 
свършената работа.

tractor.claas.com
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