Šienapjovės

DISCO
Kombinuotos šienapjovės

Puikiai suderinta – pašarų ruošimo sistema iš
CLAAS.

Pašarų ruošimo sistemos iš CLAAS

Jei esate laukuose diena iš dienos, Jums reikia daugiau nei tik
tvirtos mašinos; Jums reikalinga puikiai suderinta technologija
su kuria būtų malonu dirbti ir sunkiausią darbo dieną. Ir dar
daugiau, Jums reikia pašarų ruošimo sistemos, kad atskiros
dalys dirbtų vientisai.
CLAAS, būdamas pašarų ruošimo technikos gamybos lyderiu,
siūlo idealų derliaus dorojimo mašinų rinkinį bet kuriam ir bet
kokio dydžio ūkiui. Mūsų darbui pritaikytos mašinos
padeda kasdieniuose darbuose ir leidžia Jums
pasiekti geriausius pašarų ruošimo rezultatus.

disco.claas.com
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MAX CUT –
visada vienu žingsniu priekyje.

MAX CUT pjovimo sija

Puikūs rezultatai bet kokiomis darbo
sąlygomis.
Jei naudojama tinkama technologija, nebereikia jokių kitų
pasirinkimų. Todėl MAX CUT pjovimo sijos yra
montuojamos visose DISCO kombinuotose šienapjovėse.
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MAX CUT –
patenkina klientų visame pasaulyje poreikius.

Gabriele Gambini, paslaugų tiekėja,

Darcy Finch, paslaugų tiekėjas,

Italija

Naujoji Zelandija

Yukio Tomari, ūkininkas, Japonija

MAX CUT pjovimo sija

Karl Krumm, paslaugų teikėjas,

kadangi darbą atlieka patikimai bet
kurioje situacijoje.“

„Aš su MAX CUT dirbu paskutinius
ketverius metus. Per tą laiką su ja

Gabriele Gambini, paslaugų tiekėja, Italija

2

Darcy Finch, paslaugų tiekėjas, Naujoji Zelandija

3

Yukio Tomari, ūkininkas, Japonija

4

Karl Krumm, paslaugų teikėjas, Vokietija

5

Hayo Verbeek, ūkininkas, Vokietija
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Didier Grasset, ūkininkas, Prancūzija

Hayo Verbeek, ūkininkas, Vokietija

Didier Grasset, ūkininkas, Prancūzija

Vokietija
„Su savo DISCO aš daugiausiai pjaunu

„Naujoji pjovimo sija yra nuostabi,

1

eraičinų pievas. Kai ją palyginau su
kitomis šienapjovėmis, aš pastebėjau,

„Net ir važiuojant dideliu greičiu, taip pat
„Aš ir mano klientai esame visiškai
patenkinti aukšta DISCO 9100 AS

nupjoviau virš 12 000 ha. Pjovimo sija

kad su ja galiu važiuoti daug greičiau ir

kokybe. Aš vėl ketinu įsigyti tokią pačią

yra ypatingai patvari ir visada garantuoja

tuo pačiu išlaikyti puikią pjovimo kokybę.“

šienapjovę.“

„Mes esame labai patenkinti naująja

pjaunant įvairaus aukščio augalus, mes

pjovimo sija. Mums patinka ne tik gera

visada gauname geros kokybės pjovimą.“

jos pjovimo kokybė, bet ir mažos
išlaidos ir paprastas aptarnavimas.“

geriausią darbą.“
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Paslaptis yra banguota konstrukcija.

MAX CUT pjovimo sija

Išsamiau apie veikimą.

Puiki pjovimo kokybė dėl maksimalaus
persidengimo.

Tik banguotos formos konstrukcija gali užtikrinti pakankamai
vietos dviejų, nepakartojamų, specialiai užgrūdintų dalių

Puiki pjovimo kokybė gaunama dėl specialios formos

tvirtinimui. Prijungiama detalė su pakelta dalimi, ties kuria

tvirtinamų dalių: vietoje, ties kuria peiliai pradeda tolti vienas

peiliai susitinka vienas priešais kitą, (kairėje), veikia kaip

nuo kito, gaunamas maksimalus peilių sukimosi apskritimų

priešpeilis, apsaugantis nuo gumulų iš nešvarumų susidarymo.

persidengimas. Taip yra gaunamas didesnis pjovimo plotas.

Ji taip pat apsaugo pjovimo siją nuo įkirtimų. Dėl dešinėje
pusėje pritvirtintos plonesnės detalės, besisukdami peiliai
nuvalo pjovimo siją ir iš karto pradeda pjovimą. Speciali
konstrukcija taip pat užtikrina optimalų augalų masės srautą.

Maksimali slėgio jėga.

Nepaprastai tikslus sujungimas varžtais.

Pjovimo sijos konstrukcijos pagrindą sudaro banguotos

Korpusas ir dangtis pagaminti kartu, todėl abi konstrukcijos

formos korpusas, pagamintas iš vientiso gabalo, štampavimo

dalys sutampa nepaprastai tiksliai. Pažangi varžtų konstrukcija

būdu, naudojant 3 000 tonų spaudimo jėgą. Tai yra MAX CUT

taip pat užtikrina puikų ir patikimą sujungimą, maksimaliai

paslaptis, kuri suteikia korpusui reikalingą stiprumą ir leidžia

atsparų sukimams ir smūgiams. Taip išvengiama suvirintiems

naudoti išskirtinius techninius sprendimus. Banguotos formos

sujungimams būdingo konstrukcijos susilpnėjimo efekto. Ir dar

konstrukcija yra vienintelis būdas, leidžiantis efektyviai ir be

vienas, bet ne paskutinis dalykas – didelio stiprumo,

kompromisų patenkinti visus pjovimo sijai šiandien keliamus

smulkiagrūdžio plieno naudojimas. Net ir esant didžiulėms

reikalavimus.

apkrovoms, tai užtikrina maksimalų MAX CUT pjovimo sijos

SAFETY LINK.

Tunelio efektas.

Gerai pažystamas SAFETY LINK apsauginis modulis buvo dar

Specialios formos, labai plačios pavažos nukreipia

patobulintas. Dabar jis yra dar didesnis, nei iki šiol. Presavimo

nešvarumus į galinę dalį ir apsaugo augalų masę nuo

būdu pagaminto korpuso konstrukcija užtikrina didesnę

užteršimo. Išgaubta forma leidžia jas tvirtinti toli į priekį ir

konstrukcinę erdvę. Taip pat lengviau atlikti pakeitimą, kai to

efektyviai apsaugoti pjovimo siją.

tarnavimo laiką.

Stiprus dangtis.

reikia. Specialiai užsandarinti, dviejų eilių rutuliniai guoliai
užtikrina maksimalų tarnavimo laiką. Kiekvienas pjovimo

Optimalus metalo naudojimas: dėl banguotos formos

diskas yra apsaugotas. Atsitrenkus į kliūtį, apsauginis modulis

konstrukcijos, gaunamas maksimalus pjovimo sijos

nukerpamas tam numatytoje vietoje, taip apsaugant pavarą.

skerspjūvis. Kartu su labai mažomis, dangtyje esančiomis

Ašinis varžtas tvirtai laiko pjovimo diską jam skirtoje vietoje ant

angomis pjovimo aparatams, užtikrinamas išskirtinis stiprumas

šienapjovės korpuso.

ir atsparumas deformacijoms.
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MAX CUT – maksimali kokybė.

MAX CUT pjovimo sija

Išskirtinė pavaros koncepcija.
1

Ši sustiprinta pavara su planetiniu reduktoriumi ir daugybė kitų

Pjovimo sijos korpusas pagamintas štampavimo
būdu, iš vientiso ruošinio

konstrukcinių sprendimų privalumų leidžia MAX CUT pjovimo

2

sijai pasiekti sau lygių neturintį darbo efektyvumą. Banguota

Pjovimo diskai sumontuoti pjovimo sijos priekinėje
dalyje

forma leidžia didelių matmenų satelitinius krumpliaračius
sumontuoti toli priekyje ir užtikrinti jų sukibimą dviejuose

3

Aplink apsisukantys peiliai

taškuose. Vienodi atstumai tarp diskų garantuoja puikią

4

Efektyvios pavaros koncepcija

5

Optimizuotas tunelio efektas

6

Pažangus sujungimas varžtais, skirtas maksimaliam

pjovimo formą bet kokiomis darbo sąlygomis. Naudojamos tik
aukščiausios kokybės medžiagos, kad būtų užtikrintas
maksimalus tarnavimo laikas. MAX CUT pjovimo sija yra nuolat

atsparumui sukimams ir smūgiams užtikrinti

tepama, todėl nereikalauja jokio aptarnavimo.

Degalų taupymas.
−− Ypatingai mažas slėgis į lauko paviršių dėl naudojamų plačių

7

Nuolat tepama pjovimo sija

8

SAFETY LINK apsauginiai moduliai

9

Specialiai grūdintos ir prisuktos tvirtinamos dalys

10 Pavažos su spoilerio efektu

pavažų. Tai sumažina nupjautos masės kaupimąsi ir

11 Patogus ir greitas peilių keitimas

sumažina pasipriešinimą.

12 Pavažos, pavažos aukštai ražienai, pavažos

−− Pjovimo sija gali veikti esant mažesniems GTV sūkiams (850

dvigubo aukščio ražienai ir pjovimo sijos apsauginė

aps./min) – tai neturi neigiamos įtakos pjovimo kokybei, o

įranga yra galima kaip papildoma įranga

Jūs sutaupote iki 16 % degalų

13 Labai mažos pjovimo sijos angos

Tikslumas kiekvienoje detalėje.

Apsaugoti peilių laikikliai.

Darbui pritaikyta forma.

Veikimas be kliūčių.

Specialiai, tiksliai pagaminti išgaubti krumpliaračiai užtikrina

Dėl Jūsų saugumo, apatinis išorinis peilių laikiklių paviršius yra

Speciali forma užtikrina optimalų augalų masės srautą ir

Ilgi ir aštrūs, o taip pat ir saugūs: aplink apsisukantys peiliai

optimalų ir efektyvų galios perdavimą. Dėl didelio dydžio, jie

padengtas dilimui atsparia, volframo karbido danga, kuri yra

atsparumą dilimui. Papildomi varžtai suteikia patikimą

išvengia kliūčių, nepažeisdami kitos pusės. Tai reiškia, kad gali

sukasi daug lėčiau, nei satelitiniai krumpliaračiai, todėl pjovimo

naudojama ir gaminant ekskavatorių kaušus.

nuožulnių paviršių apsaugą.

būti naudojamos abi peilio pusės, o tik tada peilis pakeičiamas

sija veikia tyliai ir mažai dyla.

12

nauju.
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Išskirtinė pašaro kokybė.

Efektyvumas

Optimalūs rezultatai su ACTIVE FLOAT.

Visada tinkamiausi nustatymai.

Nėra dviejų vienodų laukų. Su ACTIVE FLOAT, Jūs galite greitai

Atsižvelgdami į darbo sąlygas, naudodami vienpusio veikimo

ir lengvai prisitaikyti prie besikeičiančių sąlygų, tokių kaip drėgni

hidraulinę jungtį, Jūs galite patogiai, neišlipdami iš traktoriaus

slėniai ar išdžiuvusios kalvos. Naudojant vienpusio veikimo

kabinos reguliuoti pakabos slėgį. Tai galite atlikti darbo metu.

hidraulinę jungtį, šienapjovės slėgis į lauko paviršių gali būti

Pasirinktas nustatymas yra rodomas gerai matomame

lengvai reguliuojamas, net darbo metu. Pasirinkta reikšmė yra

manometre. Pagrindinė pakabos nustatymo taisyklė –

rodoma manometre, kuris yra matomas iš traktoriaus kabinos.

nustatykite kiek galima aukštesnę pakabos padėtį ir
nustatykite minimalios apkrovos ribą. Maksimali šienapjovės

−− Optimalus lauko paviršiaus kopijavimas ir velėnos

pakabos padėtis ypatingai rekomenduojama dirbant lauko

Aukščiausi balai DISCO CONTOUR.

MAX CUT ir ACTIVE FLOAT:

−− Mažesnis galios poreikis ir mažesnės degalų sąnaudos

Nepriklausomų bandymų rezultatai rodo, kad DISCO

−− Dėl iki 850 aps./min sumažėjusių GTV sūkių, iki 16 %

−− Mažas dėvėjimasis

CONTOUR šienapjovės žymiai sumažina tiek degalų sąnaudas,

tausojimas
−− Švarus pašaras

−− Didelis darbo greitis

pakraščiuose. Taip šienapjovė gali sklandžiai slinkti virš
nelygaus paviršiaus.

ACTIVE FLOAT – patogus variantas.

tiek ir pašalinių medžiagų kiekį pašaruose. Tai pasiekiama dėl
ACTIVE FLOAT, o taip pat prikabinimo vidurinėje dalyje.

Mažesnė trintis, kad važiavimas būtų švelnesnis.

Greitesnis reguliavimas atsižvelgiant į darbo sąlygas: visose

Atitinkamai, DISCO CONTOUR modelių serija gavo

kombinuotose šienapjovėse su patogia apkrovai jautria

aukščiausius bandymų įvertinimus. Šios šienapjovės gali

hidrauline sistema. Bepakopis pakabos slėgio reguliavimas

sumažinti degalų sąnaudas, padidinti ruošiamų pašarų kokybę,

ACTIVE FLOAT hidropneumatinė pakaba yra standartinė

gali būti atliekamas bet kuriuo metu, per valdymo terminalo

o tuo pačiu ir pieno gamybą. GTV sūkius sumažinus iki 850

įranga visose DISCO kombinuotose šienapjovėse. Ši pakabos

užduočių meniu.

aps/min, degalų sąnaudos gali būti dar labiau sumažintos.

mažesnės degalų sąnaudos
−− Naudojant ACTIVE FLOAT, 2,5 % mažesnės degalų
sąnaudos ir 17 % mažiau priemaišų nupjautoje masėje

sistema šienapjovės svorį nuo velėnos perkelia traktoriui. Ji
taip pat sumažina šonines jėgas, veikiančias dirbant šlaituose.
Tai padidina važiavimo komfortą ir pjovimo kokybę.

Ekonomiški GTV sūkiai
leidžia dar sumažinti degalų
sąnaudas.
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Išskirtinį DISCO CONTOUR
šienapjovių su ACTIVE FLOAT
efektyvumą patvirtino ir DLG atliktų
nepriklausomų bandymų rezultatai.
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Efektyvus valdymas, sumažinantis įtampą
operatoriui.

Valdymas

Valdymo terminalai.
DISCO šienapjovių modeliuose DUO, AUTOSWATHER ir
BUSINESS kaip standartinė įranga montuojama patogi
apkrovai jautri hidraulinė sistema. Tai užtikrina patogų valdymą
per planšetinį kompiuterį, naudojant EASY on board,
COMMUNICATOR II ar kitą, su ISOBUS suderinamą,
terminalą. OPERATOR terminalas taip pat galimas DISCO
9200 BUSINESS / C BUSINESS.
Tuo atveju, jei naudojamas visiškai su ISOBUS suderinamas
traktorius, funkciniai klavišai gali būti užprogramuoti visoms

COMMUNICATOR II.

pagrindinėms komandoms. Papildoma P2 linija leidžia
šienapjovę galulaukėje pakelti naudojant vienpusio veikimo

Lengvai perprantama sąsaja su vartotoju, skirta paprastam

hidraulinę jungtį ir integruoti į traktoriaus galulaukės valdymo

visų funkcijų valdymui.

sistemą.
DISCO CONTOUR atveju, valdymą pageidautina atlikti
naudojant ISOBUS terminalą ar CLAAS OPERATOR.
DUO, AUTOSWATHER, BUSINESS ir CONTOUR modeliuose
taip pat galima įrašyti nupjautą plotą hektarais. Naudojant
papildomą spausdintuvą, duomenys gali būti atspausdinti
tiesiai ant popieriaus.
DISCO TREND visiškai nereikia jokio terminalo. Valdymas gali
būti atliekamas lengvai ir efektyviai, pavyzdžiui, naudojant
traktoriaus valdymo svirtį CMOTION. Kad dvi šienapjoves būtų
galima pakelti atskirai, kaip papildomą įrangą galima naudoti

OPERATOR.

EASY on board.

Ergonomiškas valdymo terminalas su dideliu ekranu ir

Su CLAAS taikomąja programa EASY on board, visų, su

Valdymas naudojant planšetinį kompiuterį yra ne tik patogus,

apšviestais mygtukais.

ISOBUS suderintų mašinų valdymas gali būti atliekamas per

bet taip pat ir labai patikimas. Prie to prisideda ir greitai

planšetinį kompiuterį. Vienintelė tam sąlyga - su ISOBUS

prijungiamas bei patikimas planšetinio kompiuterio maitinimas

suderinamas traktorius. Priedus galima lengvai valdyti lietimui

ilgomis darbo dienomis laukuose naudojant USB sąsają ir

jautraus ekrano pagalba. Kad valdymas būtų dar patogesnis,

aiškus valdymo įrangos išdėstymas kabinoje. Pridedamas

kaip ir kituose ISOBUS terminaluose, gali būti naudojami

planšetinio kompiuterio laikiklis.

dviejų krypčių vožtuvą.

funkciniai mygtukai (papildomi).
Siekiama, kad terminalas būtų skirtas ne mašinai, bet
Vienas iš to privalumų yra tai, kad turimą planšetinį kompiuterį

vairuotojui: planšetinis kompiuteris suteikia prieigą prie visų

klientas gali naudoti kaip mašinos terminalą. Tai garantuoja

pagrindinių duomenų apie mašiną ir išsamios asmeninės

labai lengvai pritaikomą, kilnojamą sprendimą eilei kitų darbų.

informacijos – CLAAS prekinis ženklas reiškia paprastus,

Pavyzdžiui, naudodamas tiesioginį ryšį, paslaugų tiekėjas gali

ekonomiškus individualius sprendimus Jūsų verslui.

užklausti visų reikalingų duomenų būdamas laukuose.
Planšetiniame kompiuteryje yra parengta naudoti
papildoma informacija (pvz., informacija apie orus,
elektroninis paštas, kalendorius, darbo statistika,
byla su duomenimis apie lauką).
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Lengvai pritaikomas: naudojamas įprastas
planšetinis kompiuteris (iPad 3), su paprastu,
savaime suprantamu valdymu lietimui jautriame
ekrane.

WLAN jungtis naudojant belaidę sąsają: lengvas ir
greitas planšetinio kompiuterio - mašinos
sujungimas.
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Skirta užtikrinti patikimumą.

Konstrukcija

Tvirta konstrukcija.
Mūsų šienapjovių konstrukcija yra tvirta ir aiškiai išdėstyta. Jų
dalys pagamintos taip, kad būtų užtikrintas maksimalus
stiprumas ir ištvermingumas. Siekiant apsaugoti hidraulinės
sistemos dalis, jos, kur tai yra įmanoma, yra integruotos į rėmo
konstrukciją.

Transportavimas keliu.

Optimalus lauko paviršiaus kopijavimas.

Apsauga, leidžianti atsilenkti atgal.

Kompaktiška ir saugu: kad būtų gautas mažesnis kaip 4,0 metrų

Šienapjovės visada yra tvirtinamos ties jų svorio centru,

Tvirtinimas 15° kampu reiškia, kad atsitrenkus į kliūtį,

aukštis transportavimo padėtyje, šoniniai apsauginiai gaubtai,

naudojant lankstų sujungimą. Tai leidžia joms laisvai judėti ir

šienapjovė pasisuka atgal ir į viršų. Naudojant mechaninę

priklausomai nuo modelio, gali būti užlenkti rankiniu arba

kopijuoti lauko paviršių. Ant šienapjovės sijos pažymėtos

apsaugą, leidžiančią atsilenkti atgal, kad vėl būtų galima tęsti

hidrauliniu būdu. Transportavimo keliu metu, šienapjovės yra

rodyklės nurodo tinkamą aukščio nustatymą.

darbą, operatoriui paprasčiausiai tereikia šiek tiek pavažiuoti

užfiksuojamos rankiniu ar hidrauliniu būdu valdomu griebtuvu.

atgal. Dirbant su šienapjove, kurioje sumontuota hidraulinė,
sustojimo nereikalaujanti apsauga, leidžianti atsilenkti atgal,
šienapjovė automatiškai grįžta į pradinę padėtį.
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Greitesnis būdas vytinti ir džiovinti augalus.

Plaušintuvas

Nupjautą masę plačiai paskleidžiantis
skleistuvas.
Tolygus džiūvimas: papildomai pasirenkamas, nupjautą masę
plačiai paskleidžiantis skleistuvas gali būti sumontuotas
šienapjovėse su plaušintuvu. Taip nupjauta masė tolygiai
paskleidžiama visame darbiniame plotyje.

Pirštinis plaušintuvas.

Cilindrinis maigytuvas.

Pradalgių formavimo skydai.

Plaušintuvas su „V“ formos, spirale išdėstytais pirštais idealiai

Lapiniams augalams, tokiems kaip liucerna, reikalingas lapus

Reguliuojami pradalgių formavimo skydai yra paprastas ir

tinka plaušinti varpinius augalus. Plaušinimo intensyvumas

apsaugantis maigytuvas. Tikslas yra sutraiškyti augalų stiebus,

patogus būdas prisitaikyti prie pašaro besikeičiančio kiekio ir

nustatomas keičiant skydo padėtį. Pirštai pritvirtinti lanksčiai,

nepažeidžiant ir išsaugant lapus. Tokiais atvejais, DISCO su

nustatyti pageidaujamą pradalgės plotį.

todėl jie gali netrukdomai judėti nepaisant pašalinių objektų,

cilindriniu maigytuvu pasiekia savo. Tvirti, iš poliuretano

kurie patenka į plaušintuvą, pavyzdžiui akmenys. Tai leidžia

pagaminti cilindriniai volai tarpusavyje susikabina "V" formos

išvengti išlaidų remontui. Papildomai pasirinkus augalų masės

iškilimais. Jie sutraiško kietus stiebus ir apsaugo

skleistuvą, augalų masė gali būti paskleista per visą darbinį

lapus. Traiškymo intensyvumas gali būti keičiamas spyruokliniu

plotį. Jei naudojami pradalgės formavimo skydai, augalų masė

mechanizmu, kuris, patekus pašaliniams objektams, apsaugo

paklojama į vieną pradalgę.

cilindrinius volus. Reguliuojami pradalgės formavimo skydai
leidžia formuoti pageidaujamą pradalgę.

Tiekimo būgnai.
Išoriniai pjovimo diskai yra su tiekimo būgnais, skirtais
optimaliam augalų masės srautui.

Sausoji medžiaga, %

Su plaušintuvu

Pergudrauti oro sąlygas.

Pradalgių formavimo diskai.

Šienapjovės su plaušintuvu ar maigytuvu gali žymiai sumažinti

Modeliuose be plaušintuvų gali būti montuojami pradalgių

vytinimo ir džiūvimo trukmę. Tai padeda maksimaliai išnaudoti

formavimo diskai, leidžiantys formuoti pageidaujamo pločio

trumpus derliaus dorojimo laikotarpius. Jūs taip pat sutaupote

pradalges.

laiko, kuris yra reikalingas nupjautos masės vartymui.
Atsižvelgdamas į tai, CLAAS siūlo iki 10,70 metrų šienapjoves

Be plaušintuvo

su pirštiniu plaušintuvu ir cilindriniu maigytuvu.

Laikas
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Daugiau laiko skiriama atliekamam darbui.

Lengva naudoti

Savybės, palengvinančios naudojimą.

Stilingas ir funkcionalus dizainas.

DISCO šienapjovės yra skirtos darbui esant maksimalioms

Paprastai, pirmieji dėvėjimosi požymiai yra pastebimi ant

apkrovoms, o taip pat nuolat užtikrinti aukščiausios kokybės

apsauginių rėmų. Todėl, DISCO kombinuotose šienapjovėse

pjovimą. Jas yra paprasta naudoti. Jos garantuoja išskirtinį

naudojami rėmai iš specialaus nerūdijančio plieno. Apsauginių

efektyvumą, net ir tada, kai yra minimalus galios poreikis. Visi

gaubtų tvirtinimo varžtai taip pat pagaminti iš specialaus

aptarnavimo darbai atliekami greitai ir lengvai, o šienapjovės

plieno, kad būtų užtikrintas lengvas nuėmimas, kai to reikia.

prikabinimas ir atkabinimas dar niekada nebuvo toks paprastas.

Lengvas ir efektyvus prikabinimas.

Alyva pakeičiama neišsitepant.

Visos DISCO kombinuotos šienapjovės turi kreipiančiąsias

Traktoriaus gale prikabinamos CLAAS šienapjovės tiekiamos

apatinėms trauklėms. Tai užtikrina pjovimą be įtampos nuo pat

su alyvos talpomis, turinčiomis du pripylimo kakliukus,

pradžių.

pritaikytus pripylimo ir išleidimo angoms, kad alyvą būtų
galima pakeisti neišsitepant.

Nėra pavojaus suklysti.

Lengvai pasiekiama.

Beveik visos kombinuotos šienapjovės turi lengvai

Visuose modeliuose, pjovimo sija yra lengvai pasiekiama, kad

prijungiamas KENNFIXX hidraulines jungtis, su magnetiniu

būtų galima lengvai atlikti valymo ir aptarnavimo darbus.

laikikliu arba be jo.

Apsauginių gaubtų tvirtinimui įrengti patogūs kabliai.

Greitas peilių pakeitimas.

Kardaninis velenas.

Naudojant pridedamą montavimo svirtį, peiliai gali būti pakeisti

Visos DISCO šienapjovės turi pažangias apsaugos ir tepimo

akimirksniu. Ant šienapjovės sumontuota oro sąlygoms atspari

sistemas. Lengvas pasiekimas taip pat buvo pagrindinis

saugojimo dėžė peiliams užtikrina patogų atsarginių peilių ir

konstrukcijos tikslas. 250 valandų tepimo intervalai taip pat

montavimo svirties saugojimą.

žymiai palengvina aptarnavimą.

®
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Kaip tik Jums skirtas modelis.

Kombinuotos šienapjovės

Kombinuotos šienapjovės, atitinkančios
kiekvieno poreikius.
Prie klasikinių DISCO CONTOUR, DISCO
AUTOSWATHER su pradalgių grupavimu ir DISCO
DUO su važiavimo atbuline eiga sistema prisijungė
DISCO BUSINESS komfortiškas modelis ir DISCO
TREND bazinis modelis. Seriją sudarantys penki
modeliai tarpusavyje skiriasi valdymo paprastumu ir
įranga, tačiau visi jie atitinka aukščiausius kokybės
reikalavimus, kuriuos CLAAS kelia kiekvienai savo
pagamintai mašinai.
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Produktų asortimentas, pritaikytas klientų
poreikiams.
DISCO DUO

Kombinuotos šienapjovės

DISCO AUTOSWATHER

DISCO BUSINESS

DISCO CONTOUR

DISCO TREND

važiuojant atbuline eiga

Biomasei skirta šienapjovė

Komfortabilus modelis

Klasikinis modelis

Galia pradedantiesiems

9400 C DUO:

9200 C AUTOSWATHER:

1100 RC BUSINESS / C BUSINESS:

9200 CONTOUR / RC CONTOUR / C CONTOUR:

1100 TREND:

9,10 / 8,90 m

9,10 / 8,90 m

9,40 – 10,70 m

9,10 / 8,90 m

9,40 m – 10,70 m4

9200 BUSINESS / C BUSINESS:

8500 CONTOUR / RC CONTOUR / C CONTOUR:

9200 TREND:

9,10 / 8,90 m

8,30 / 8,10 m

9,10 / 8,90 m

Šienapjovės, pjaunančios traktoriui
Modeliai1, 2 ir darbinis plotis3

4

8500 TREND:
8,30 / 8,10 m
Darbas ir valdymas

Jautrus apkrovai

Jautrus apkrovai

Jautrus apkrovai

ISOBUS (pasirinktinai)

Nereikalingas valdymo terminalas

P2 valdymas

P2 valdymas

P2 valdymas

OPERATOR

Hidraulinės jungtys

ISOBUS

ISOBUS

ISOBUS

Hidraulinės jungtys

Valdymo blokas 1100 TREND

Mechaninė arba hidraulinė (nesustojant)

EASY on board

EASY on board

EASY on board

COMMUNICATOR II

COMMUNICATOR II

COMMUNICATOR II

Apsauga, leidžianti atsilenkti atgal

Hidraulinė (nesustojant)

Hidraulinė (nesustojant)

Hidraulinė (nesustojant)

Mechaninė

Fiksavimo transportavimo padėtyje įranga

Hidraulinė

Hidraulinė

Hidraulinė

Hidraulinė

Mechaninė arba hidraulinė (nesustojant)

Priekinės šienapjovės pasirinkimas6

Įtraukta visa pasirenkama įranga priekinėms

Diskų greičio stebėjimas ir ACTIVE FLOAT

Diskų greičio stebėjimas ir ACTIVE FLOAT ekranas

Diskų greičio stebėjimas ir ACTIVE FLOAT ekranas

–

šienapjovėms

ekranas

ACTIVE FLOAT valdymas

ACTIVE FLOAT valdymas

Automatinis hidraulinis apsauginių gaubtų valdymas

Hidraulinis arba mechaninis 9200 CONTOUR

Hidraulinis 1100 TREND,

5

5

5

OPERATOR su 9200 BUSINESS / C BUSINESS
1100 TREND
1100 TREND

Automatinis hidraulinis apsauginių gaubtų
valdymas
Išorinio apsauginio gaubto užlenkimas

Hidraulinis

Hidraulinis ar mechaninis

Hidraulinis

mechaninis 9200 TREND
Pakėlimo aukščio ribojimo funkcija

1
2
3
4
5
6

Elektroninė (su kampo jutikliu)

Elektroninė (su kampo jutikliu)

Elektroninė (su kampo jutikliu)

Elektroninė (su kampo jutikliu)

Mechaninė (ribotuvas)

„C“ reiškia pirštinį plaušintuvą, „RC“ reiškia cilindrinį maigytuvą
Galimybė užsisakyti konkretų modelį priklauso nuo šalies
Dvi kiaurymių padėtys, leidžiančios pagal poreikį pasirinkti didesnį pjovimo plotį ar didesnį persidengimą
Darbinis plotis priklausomai nuo priekyje sumontuotos šienapjovės
EASY on board: valdymas naudojant planšetinį kompiuterį su universalia programine įranga iš CLAAS
Priekinė šienapjovė gali būti naudojama tik jei turi sumontuotą ACTIVE FLOAT ar hidraulinius apsauginius skydus

26

27

Matomumas visomis kryptimis garantuotas.

DISCO DUO

Nepralenkiama.
DISCO 9400 C DUO yra 9,10 metrų darbinio pločio. Ji yra
plačiausia iš šienapjovių, skirtų pjauti su traktoriumi važiuojant
atbuline eiga. Prikabinimo vieta yra tiesiai prieš kabiną, todėl
vairuotojas šienapjovę ir augalus mato aiškiai, o vairuoti yra
labai patogu. Jei reikia, šienapjovė gali būti pritaikyta darbui
kartu su priekine šienapjove.

DUO privalumai.
−− ACTIVE FLOAT visoms šienapjovėms (įskaitant priekines
šienapjoves)
−− MAX CUT, skirta puikiai pjovimo kokybei užtikrinti
−− Plaušintuvas
−− Hidraulinė apsauga, leidžia pjovimo sijai atsilenkti atgal,
užtikrina darbą nesustojant
−− KENNFIXX® hidraulinė jungtis su hidraulinės funkcijos
žymėjimu ir magnetiniu laikikliu
−− Hidrauliniu būdu užlenkiami apsauginiai gaubtai (standartinė
įranga)
−− Hidraulinė fiksavimo transportinėje padėtyje įranga
−− Apatinių trauklių kreipiančiosios, skirtos lengvam prikabinimui
−− Sija su LED žibintais
−− Papildomai montuojami keturi LED žibintai, skirti
profesionaliam derliaus dorojimui, net ir tamsiu paros metu

Disko greičio stebėjimas ir pavaros apsauga.
Jei pjovimo aparato disko greitis sumažėja žemiau nustatytos
ribos (kuri, jei reikia, gali būti nustatyta iš anksto), vairuotojas
apie tai perspėjamas vaizdiniu ir garsiniu perspėjimo signalu.
Tai reiškia, kad visada galima išnaudoti visas šienapjovės
galimybes. Kampo jutiklis gali būti naudojamas išsaugoti
pageidaujamą pakėlimo galulaukėje aukštį. Naudojant kartu su
greičio stebėjimo sistema, kampo jutiklis efektyviai apsaugo
pavarą nuo operatoriaus klaidų.
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Atskirų šienapjovių pakėlimo
galulaukėje funkcija.

Kompaktiška transportavimo padėtis

Patogus valdymas, pavyzdžiui
naudojant ISOBUS terminalą S10 ir
ant valdymo svirties esančius
ISOBUS funkcinius mygtukus

Aiškus išdėstymas sumažina įtampą
operatoriui ir padidina pjovimo
našumą.

Hidraulinė apsauga, leidžianti
šienapjovei, atsitrenkus į kliūtį,
atsilenkti atgal. Nereikia sustoti –
šienapjovė pasisuka ir vėl automatiškai
grąžinama į pradinę padėtį.

Standartiniai pakabos ACTIVE FLOAT
kėlimo ir pakabos cilindrai užtikrina
patikimą velėnos apsaugą.
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Biomasei skirta šienapjovė.

DISCO AUTOSWATHER

Tikrai universali.
DISCO 9200 C AUTOSWATHER yra profesionali šienapjovė,
skirta paslaugų tiekėjams, didelėms žemės ūkio įmonėms ir
biodujų gamintojams. Biomasei skirta šienapjovė su pradalgės
formavimo funkcija buvo specialiai sukurta pjauti silosui skirtus
augalus, tokius kaip rugiai ar kvietrugiai, jų nesusmulkinant.
Daugybė atliekamų procesų užtikrina maksimalų universalumą.

Atsargus darbas.

Patenkinti darbu.

Siekiant užtikrinti, kad nupjauti augalai pasiektų transporterio

Markus Jehle, ūkininkaujantis Vokietijos pietinėje dalyje,

juostą be nuostolių, šienapjovėje sumontuotas uždaras

pagamina 500 kWh biodujų. „Mažinant reikalingų atlikti

plaušintuvo korpusas.

važiavimų skaičių, didesnės investicijos greitai atsiperka“, sako
ūkininkas. „Be to, naudojant strategiją „18 m į 12 m“, JAGUAR
važiavimai visada atliekami optimaliai. Su DISCO 9200 C
AUTOSWATHER nesubrendusių rugių derlius nuimamas
komfortiškai, neužteršiant masės ir be nuostolių.“

Viena šienapjovė, keturi procesai.

1

Pradalgių grupavimas:

2

18 metrų plotyje nupjauti augalai suguldomi į vieną

3

Augalų masės paskleidimas:

4

Pjovimas lauko pakraštyje:

Kad būtų atliekamas pradalgių grupavimas, dvi

pradalgę:

Jei oro sąlygos leidžia, Jūs galite laisvai rinktis: pradalgės

Su DISCO 9200 C AUTOSWATHER lauko pakraštyje

transporterio juostos yra atlenkiamos žemyn. Specialiai

Pasirinkę nupjautų augalų klojimą į vieną pradalgę,

formavimo transporterius atlenkus į viršų, DISCO 9200 C

pjaunama dar efektyviau: lauko pakraštyje naudodami

biomasei skirtiems augalams, DISCO 9200 C

važiuojant pirmyn ir atgal užlenkite vieną pradalgės klojimo

AUTOSWATHER galite naudoti kaip įprastą, didelio pločio

juostinį transporterį, Jūs galite nukreipti nupjautus augalus į

AUTOSWATHER formuoja puikią, stačiakampio formos

transporterio juostą aukštyn, kad 18 metrų plotyje nupjauti

šienapjovę.

lauko vidinę pusę, taip išvengiant vertingų augalų nuostolių.

pradalgę. Didelis transporterio juostos pavaros sukimo

augalai būtų pakloti į 12 metrų pločio pradalgę. Naudojant

momentas leidžia dirbti esant mažiems sūkiams.

kartu su 12,50 metrų darbinio pločio grėbliu LINER 3600,
18 metrų plotyje nupjauti augalai gali būti sugrėbti į
vienintelę sangrėbą. Darbo lauke rezultatai rodo, kad tai gali
padidinti smulkintuvo JAGUAR našumą iki 40 procentų.

30

31

Mažesnės dyzelinių degalų sąnaudos.

DISCO AUTOSWATHER

Disko greičio stebėjimas ir pavaros apsauga.

AUTOSWATHER privalumai.

Jei pjovimo aparato disko greitis sumažėja žemiau nustatytos

−− Du atskiri juostiniai transporteriai, kurių sukimosi greitis gali

ribos (kuri, jei reikia, gali būti nustatyta iš anksto), vairuotojas

būti nustatomas iš anksto, kad būtų užtikrintas maksimalus

apie tai perspėjamas vaizdiniu ir garsiniu perspėjimo signalu.

našumas

Tai reiškia, kad visada galima išnaudoti visas šienapjovės

−− ACTIVE FLOAT

galimybes. Kampo jutiklis gali būti naudojamas išsaugoti

−− Plaušintuvas

pageidaujamą pakėlimo galulaukėje aukštį. Naudojant kartu su

−− MAX CUT, skirta puikiai pjovimo kokybei užtikrinti

greičio stebėjimo sistema, kampo jutiklis efektyviai apsaugo

−− Apsauga nuo kliūčių, leidžia pjovimo sijai atsilenkti atgal –

pavarą nuo operatoriaus klaidų.

šienapjovė pasisuka ir automatiškai grįžta į pradinę padėtį,
todėl galima dirbti nesustojant

Priekinių šienapjovių pasirinkimas.

−− KENNFIXX® hidraulinė jungtis su hidraulinių funkcijų
žymėjimu ir magnetiniu laikikliu
−− Hidrauliniu būdu užlenkiami gaubtai (papildoma įranga)

Siekiant dar padidinti patogumą, DISCO 9200 C

−− Hidraulinė fiksavimo transportinėje padėtyje įranga

AUTOSWATHER šienapjovių naudotojai taip pat gali

−− Apatinių trauklių kreipiančiosios, skirtos lengvam

optimizuoti savo CLAAS priekines šienapjoves, didelio pločio

prikabinimui

šienapjovei pakabinti sumontuodami pageidaujamą įrangą.

−− Sija su LED žibintais

Priekinės šienapjovės pakabinimo įrangai papildomos

−− Papildomi šeši LED darbiniai žibintai, skirti profesionaliam

hidraulinės jungtys nereikalingos. Pasirenkamą įrangą sudaro
disko greičio stebėjimas ir ACTIVE FLOAT ekranas, ACTIVE

derliaus dorojimui tamsiu paros metu
−− Automatinis centrinis tepimas (pasirenkama)

FLOAT valdymas ir hidrauliniu būdu užlenkiamų užuolaidų
automatinis valdymas.

Didžiausias universalumas.
Atskiras šienapjovių pakėlimas galulaukėje ir atskiras juostinių
transporterių valdymas leidžia profesionaliai atlikti darbus (1).

Su ISOBUS suderinta.
Valdymas atliekamas lengvai, pavyzdžiui, naudojant planšetinį
kompiuterį su EASY on board (2).

BELT BOOST.

Pirštinis plaušintuvas.

Lauko gale, pakėlus šienapjovę, patentuotos BELT BOOST

Naudojant pirštinį plaušintuvą, nupjauta masė yra tiekiama

technologijos pagalba, transporterio juostos greitis

tiesiai ant transporterio juostos.

automatiškai padidinamas iki maksimalaus greičio. Taip
suformuojama siaura, o ne ištaršyta pradalgė, kuri vėliau be
nuostolių surenkama atitinkamu rinktuvu.
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Meistriškas pjovimas.

DISCO BUSINESS

Neturintis sau lygių našumas.
Iki 10,70 m darbinio pločio DISCO 1100 BUSINESS yra
didžiausio pločio šienapjovė su plaušintuvu rinkoje. Ji išsiskiria
nepralenkiamu našumu, išmaniomis technologijomis ir patogiu
valdymu. Tai ideali, profesionaliam darbui tinkanti, mašina.
DISCO 1100 BUSINESS gali būti sumontuotas pirštinis
plaušintuvas arba cilindrinis maigytuvas. Bandymams ir
tyrimams buvo naudojamas BUSINESS modelis DISCO 9200
BUSINESS, kurio didžiausias darbinis plotis yra 9,10 m. Šis
modelis gali būti gaminamas su pirštiniu plaušintuvu arba be jo.

DISCO 1100 pavaros koncepcija.
Pažangios konstrukcijos pavara yra nepaprastai patikima ir
lengvai aptarnaujama. Kadangi šienapjovėje naudojama išorinė
pavara, pakanka paprasto teleskopinio kardaninio veleno.

DISCO 1100 teleskopinės strėlės.
Dviejų teleskopinių strėlių, prie kurių pritvirtinta po vieną 3,80
metrų pločio MAX CUT pjovimo siją, bepakopis reguliavimas
priekinės šienapjovės atžvilgiu atliekamas terminalo pagalba.
Apsaugoti, vidiniai cilindrai su eigos valdymo funkcija užtikrina
galimybę sklandžiai reguliuoti persidengimą, pavyzdžiui,
nustatant didesnį persidengimą darant staigius posūkius arba
dirbant šlaituose.
Transportuojant keliu, teleskopinės strėlės gali būti užlenktos

Naudojant hidrauliniu būdu valdomas strėles,
priklausomai nuo naudojamos priekinės
šienapjovės, darbinis plotis gali būti nustatytas nuo
9,40 iki 10,70 metrų.

Teleskopinių strėlių technologija suteikia įdomių
galimybių profesionaliems ūkininkams.

Dėl maksimalaus persidengimo (iki 60 cm),
optimalūs darbo rezultatai pasiekiami net ir darant
posūkius.

aukštyn, o taip pat nuleistos žemyn, į iki 20 cm nuo žemės
paviršiaus padėtį. Taip suderinami didžiausias 10,70 metrų
darbinis plotis naudojant plaušintuvą ir kompaktiška
transportavimo keliu padėtis, kuri yra mažiau kaip 4,0 metrai.
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Patikima ir išmani technologija.

DISCO BUSINESS

Disko greičio stebėjimas ir pavaros apsauga.
Jei šienapjovės pjovimo aparato greitis krinta žemiau
nustatytos ribinės reikšmės (kuri gali būti nustatyta iš anksto),
vairuotojas perspėjamas optinio ir akustinio signalų pagalba.
Tai leidžia visada išnaudoti visus šienapjovės pajėgumus.
Naudojant kampo jutiklį, išsaugomas pageidaujamas pakėlimo
galulaukėje aukštis. Disko greičio stebėjimą naudojant kartu su
kampo jutikliu, šienapjovės pavara apsaugoma nuo galimų
vairuotojo klaidų.

Priekinių šienapjovių pasirinkimas.
DISCO 9200 BUSINESS ir DISCO 1100 BUSINESS mašinų
naudotojai taip pat gali optimizuoti savo CLAAS priekines
šienapjoves, priekinėms šienapjovėms ir kombinuotoms
šienapjovėms sumontavę reikalingą papildomą įrangą.
Papildomai priekinės šienapjovės įrangai papildomos
hidraulinės jungtys nėra reikalingos. Pasirenkamą įrangą
sudaro disko greičio stebėjimas ir ACTIVE FLOAT ekranas,
ACTIVE FLOAT valdymas ir hidrauliniu būdu užlenkiamų
apsauginių gaubtų automatinis valdymas.

BUSINESS privalumai.
−− ACTIVE FLOAT
−− MAX CUT, skirta puikiai pjovimo kokybei užtikrinti
−− Hidraulinė apsauga, leidžianti pjovimo sijai atsilenkti atgal,
užtikrina darbą nesustojant
−− KENNFIXX® hidraulinė jungtis su hidraulinių funkcijų
žymėjimu ir magnetiniu laikikliu
−− Hidrauliniu būdu užlenkiami šoniniai apsauginiai gaubtai
montuojami kaip standartinė įranga. DISCO 1100
papildomai montuojami dviejų dalių sulankstomi vidiniai
apsauginiai gaubtai
−− Hidraulinė fiksavimo transportinėje padėtyje įranga
−− Apatinių trauklių kreipiančiosios, skirtos lengvam prikabinimui
−− Sija su LED žibintais
−− Papildomai montuojami keturi LED žibintai, skirti
profesionaliam derliaus dorojimui, net ir tamsiu paros metu

Naudojant hidraulinę apsaugą, leidžiančią atsilenkti
atgal, galima dirbti nesustojant – atsitrenkus į kliūtį,
šienapjovė pasisuka ir automatiškai grąžinama į
pradinę padėtį.
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Papildoma pasirenkama įranga priekinei šienapjovei,
pavyzdžiui, greičio stebėjimas, ACTIVE FLOAT
valdymas ir apsauginių gaubtų užlenkimas.

Mažiau kaip 4,0 metro: kompaktiška transportavimo
padėtis, išsaugant didelę prošvaisą, abiejuose
BUSINESS modeliuose.
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Naktis paverčiama diena.

DISCO BUSINESS

Neprilygstamas našumas.
Biodujų gamintojas Markus Hagmann, savo veiklą vykdantis
Vokietijos pietinėje dalyje, su DISCO 1100 RC per metus
nupjauna 600 - 700 ha plotą. Darbo diena dažnai trunka ilgiau
kaip 10 valandų. Tai yra įmanoma naudojant patikimą techniką.
Ponas Hagmann savo ūkyje naudoja penkių augalų sėjomainą,
kurioje mažiausią plotą užima kukurūzai, o didžiausią – dobilai.
Kad visada būtų garantuotas geras nupjautos masės
džiuvimas, jis naudoja cilindrinį maigytuvą. „Sistema visada
veikia vienodai gerai, net ir tada, kai yra didelis nupjautos
masės kiekis“, sako Markus Hagmann.

Aukščiausios klasės apšvietimas.
Kartais, derliaus dorojimas tęsiamas ir tamsiu paros metu,
todėl keturi papildomai pasirenkami LED darbiniai žibintai
užtikrina profesionalią pjovimo kokybę sutemus.
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Klasika.

DISCO CONTOUR

Disko greičio stebėjimas ir pavaros apsauga.

Ištvermės bandymas pjaunant liucerną.

Jei pjovimo aparato disko greitis sumažėja žemiau nustatytos

Augalinės kilmės džiovintų produktų specialistas Luzéal iš

ribos (kuri, jei reikia, gali būti nustatyta iš anksto), vairuotojas

Prancūzijos kasmet, šešiose skirtingose vietovėse, iš viso

apie tai perspėjamas vaizdiniu ir garsiniu perspėjimo signalu.

nupjauna 40 000 ha plotą ir per metus pagamina apie 162

Tai reiškia, kad visada galima išnaudoti visas šienapjovės

000 tonų džiovintų produktų. Šie produktai yra presuojami į

galimybes. Kampo jutiklis gali būti naudojamas išsaugoti

ryšulius ir granuliuojami. Saint-Remy-sur-Bussy vietovėje jie

pageidaujamą pakėlimo galulaukėje aukštį. Naudojant kartu su

naudojo DISCO 9100 RC pirmtako modelį kartu su DISCO

greičio stebėjimo sistema, kampo jutiklis efektyviai apsaugo

3500 FRC priekine šienapjove ir MAX CUT pjovimo siją.

pavarą nuo operatoriaus klaidų.

Naudodami šią kombinaciją, per du derliaus dorojimo metus
jie nupjovė apie 20 000 ha liucernos plotą. Išskyrus tai, kad,
atsitrenkus į kliūtį, buvo nukirptas SAFETY LINK modulis,

Lyderis daugelį metų.

daugiau lankytis remonto dirbtuvėse ir atlikti remonto nereikėjo.

Dar didesnis patogumas.

Pasak Hughes Dubreuil, Saint-Remy-sur-Bussy vietovės
vadybininko: „Mes buvome sužavėti šios kombinacijos ir MAX

Dviejų darbinių pločių (8,30/8,10 arba 8,90/9,10) DISCO

−− MAX CUT, skirta puikiai pjovimo kokybei užtikrinti

CONTOUR yra geras ir patikimas pagalbininkas bet kokiomis

−− KENNFIXX® hidraulinė jungtis su hidraulinių funkcijų

sąlygomis.

CUT pjovimo sijos darbo kokybe, tvirtumu ir patikimumu.“

žymėjimu
−− Programuojamas pakėlimo galulaukėje aukštis

Įrodyti CONTOUR privalumai.

−− Visose DISCO 9200 CONTOUR šienapjovėse apsauginiai
gaubtai pakeliami hidrauliniu būdu
−− Hidraulinis fiksavimo transportavimo padėtyje mechanizmas

−− ACTIVE FLOAT
−− Mechaninė apsauga, leidžia pjovimo sijai atsilenkti atgal

(nenaudojant lynų)
−− Apatinių trauklių kreipiančiosios, skirtos lengvam prikabinimui

−− Pagal pageidavimą, be plaušintuvo arba su pirštiniu
plaušintuvu ar cilindriniu maigytuvu
−− Suderintas pjovimo sijos pakėlimas ir nuleidimas net ir

Priekinių šienapjovių pasirinkimas.

dirbant šlaituose
−− Kompaktiška ir tvirta

Dar didesniam darbo patogumui, DISCO CONTOUR suteikia
galimybę stebėti diskų greitį ir ACTIVE FLOAT ekraną, priekinei
šienapjovei sumontavus papildomai pasirenkamą ACTIVE
FLOAT.
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Kompaktiška transportavimo padėtis, kad
važiavimas keliu būtų saugus

Vietos taupymas: stabili saugojimo padėtis visoms
kombinuotoms šienapjovėms.

OPERATOR: ergonomiškas valdymo terminalas su
dideliu ekranu ir apšviestais mygtukais valdymo
funkcijų pasirinkimui.
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NAUJA

Sprendimas geresniam darbui.

DISCO TREND

Profesionali technika kiekvienai situacijai.
Kompanijoms, kurioms reikalinga didžiausia galia ir mažas
svoris, DISCO TREND yra ideali šienapjovė. Bazinis
DISCO 8500 TREND modelis, skirtas traktoriams, kurių galia
nuo 120 AG, yra žingsniu arčiau technikos, skirtos didelių
plotų šienavimui. Net ir naudojant su didesnės galios
traktoriais, agregato pajėgumai yra pilnai išnaudojami. Didelio
efektyvumo ir paprasto naudojimo šienapjovės DISCO TREND
dabar yra 8,30 m, 9,10 m ir net 10,70 m darbinio pločio.
Žinoma, ir šiose šienapjovėse, kaip ir kitose, didelių plotų
pjovimui skirtose CLAAS šienapjovėse, yra sumontuotos
aukštos kokybės dalys.

NAUJA: DISCO 1100 TREND.
Naujoji šienapjovė idealiai tinka didelėms įmonėms, kurios
naudoja savo traktorius ir kurioms reikalingas efektyvumas.
Elektrinio valdymo pulto pagalba valdomos įvairios funkcijos,
tokios kaip, pavyzdžiui, atskiras pasirinktos šienapjovės
pakėlimas. Jos valdomos patogiai, iš kabinos, nenaudojant
lynų. Apima ir visą kitą, įskaitant valdymo bloko valdymo
įrangą ir traktoriaus apsisukimo galulaukėje sistemą.

Dvi, hidrauliniu būdu valdomos teleskopinės strėlės. Bepakopis reguliavimas leidžia užtikrinti optimalų DISCO
1100 TREND persidengimą.
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Manometro skalė leidžia patogiai nustatyti abiejų
šienapjovių slėgį į lauko paviršių.

Mechaninė apsauga, leidžianti atsilenkti atgal:
atsitrenkusi į kliūtį, šienapjovė atsilenkia atgal ir šiek
tiek į viršų (DISCO 1100 TREND hidraulinė
apsauga, nereikalaujanti sustoti).

Kompaktiškas, tvirtas tvirtinimo rėmas su integruota
ACTIVE FLOAT pakabos sistema kaip standartinė
įranga.

Apatinių trauklių kreipiančiosios, skirtos lengvam
prikabinimui
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Didesnė pjovimo galia, nei Jus kada nors galėjote
įsivaizduoti.

DISCO TREND

Naujos mašinos bandymas.
„Kaip bandomieji klientai, mes iš pirmų rankų gauname
profesionalią pagalbą, kurią CLAAS siūlo klientams
kiekviename žingsnyje.
Našumo veiksnys padėjo greitai įtikinti manę dėl kombinuotų
šienapjovių privalumo. Ir, kaip aš to tikėjausi iš CLAAS,
procesas veikė kaip laikrodis. Vienintelis skirtumas buvo tas,
kad vietoje dalijimosi savo įspūdžiais su kolegomis ir kitais
ūkininkais, aš kalbėjausi tiesiogiai su gamintoju. Taip pat šiek
tiek jaudino ir tai, kad dirbti teko su įranga, kurios dar nebuvo
galima nusipirkti.“

„DISCO 1100 TREND reiškia tikrą efektyvumą.“

Su savo naujuoju pjovimo agregatu, sudarytu iš DISCO 1100
TREND ir 3150 F, Kai Glander, jaunasis ūkininkas iš Riede,

„Savo 200 ha pievų pjaunu keturis kartus per metus ir,

esančio Žemutinėje Saksonijoje, pakeitė du agregatus,

kiekvieną kartą, vidutinė pjovimo trukmė yra lemiamas sėkmės

sudarytus iš priekinių ir gale pakabinamų šienapjovių. Dabar

veiksnys. Todėl man yra svarbus darbo atlikimo greitis. Jei

darbą gali atlikti tik vienas vairuotojas ir šis darbas atliekamas

ateityje orai nebus palankūs, darbo atlikimo greičio svarba

greičiau ir efektyviau nei bet kada anksčiau.

žymiai padidės. Mano naujasis šienapjovių agregatas apjungia
profesionaliam darbui skirtą techniką ir paprastą valdymą.

Jam patinka būti savarankiškam. Taip pat jis didelį dėmesį

Pjovimas yra vienas malonumas!“

skiria kokybei. Tai reiškia, kad jo 700 pieninių karvių gauna
geriausią įmanomą pašarą, kuriam paruošti reikia švaraus
pjovimo ir minimalaus užteršimo žemėmis.

Kai Glander iš Riede, Žemutinė Saksonija, ūkyje laiko 700 pieninių karvių bandą.
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Mažesnis kaip 4 m aukštis ir kompaktiški kiti matmenys, kaip ir visų DISCO
modelių. Dvi šienapjovės įtraukiamos teleskopinių strėlių pagalba ir tada
užlenkiamos į transportavimo keliu padėtį.
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TREND profesionali įranga.

Traktoriaus išmaniųjų funkcijų naudojimas.

DISCO 1100 TREND taip pat turi praktišką valdymo bloką

DISCO TREND

TREND privalumai.

individualaus pakėlimo funkcijai, užlenkimui į transportavimo
DISCO TREND valdymui valdymo terminalas nėra reikalingas.

padėtį ir, pasirenkamai, darbinių žibintų įjungimui ir išjungimui.

Ji lengvai ir efektyviai valdoma tiesiai su traktoriaus hidrauliniu

−− ACTIVE FLOAT
−− MAX CUT, skirta puikiai pjovimo kokybei užtikrinti

skirstytuvu. Bazinei versijai reikalinga viena vienpusio veikimo

Net ir nenaudojant terminalo, šienapjovės valdymas gali būti

jungtis, kuri naudojama užlenkimo funkcijai, ir viena ACTIVE

patogiai integruotas į valdymo galulaukėje sistemą. Tokiu

FLOAT pakabai (abiems šienapjovėms). Naudojant

atveju, individualus pakėlimas lengvai ir efektyviai atliekamas

pasirenkamą papildomą hidraulinę jungtį, taip pat galima

ant CMOTION sumontuotų funkcinių mygtukų pagalba arba

nustatyti dviejų šienapjovių atskirą pakėlimą, pavyzdžiui

tiesiogiai, naudojant ant porankio sumontuotą hidraulinių

naudojant dviejų krypčių vožtuvą.

jungčių valdymą. DISCO 1100 TREND šienapjovėje tokiu pat

−− Paprastas prikabinimas naudojant apatinių trauklių sąvaržas

būdu valdomos ir teleskopinių strėlių funkcijos. Tai leidžia

−− Papildomai pasirenkami besisukantys pradalgių formavimo

puikiai suderinti dabartinių traktorių išmaniųjų technologijų ir
prikabintų padargų funkcionalumą.

−− Mechaninė apsauga, leidžianti atsilenkti atgal
(arba DISCO 1100 TREND skirta hidraulinė, leidžianti
atsilenkti atgal, sistema, kai darbą galima tęsti nesustojus)
−− Mechaninis fiksavimo transportavimo padėtyje įrenginys
(šienapjovėje DISCO 1100 TREND hidraulinis)

diskai
−− Pakėlimo galulaukėje funkcija nenaudojant valdymo
terminalo ir pasirenkamas individualus šienapjovės

DISCO TREND ir CORTO.

pakėlimas (DISCO 1100 TREND standartinė įranga)
−− Saugojimas transportavimo padėtyje

Tiems, kurie pageidauja pjauti su priekyje prikabinta būgnine

−− Dviejų krypčių vožtuvo mechanizmas, skirtas nustatyti

šienapjove, DISCO TREND sudaro idealią kombinaciją su

individualų šienapjovės pakėlimą šienapjovėse DISCO 9200

CORTO 3200 F / FN PROFIL.

IR 8500 TREND (pasirenkama)

46

47

Laukinės gyvūnijos apsaugos projektas.

Laukinės gyvūnijos apsaugos projektas

Kiekvienų metų pavasarį.
Ypatingai didelis pavojus laukiniams gyvūnams kyla nuo
balandžio iki birželio, kai pradedami žaliųjų pašarų pjovimo
darbai. Geriausias pavyzdys yra elniukai – esant triukšmui ar
pavojui, jų įgimtas instinktas verčia juos priglusti prie žemės ir
ieškoti vietos, kur pasislėpti. Todėl, pjaunant augalus, yra
lengva jų nepastebėti ir jie gali patekti į šienapjovės
mechanizmus. Akivaizdu, kad yra būtina imtis aktyvių
apsaugos priemonių – ne tik tam, kad būtų užtikrinta gyvūnų
gerovė, bet ir tam, kad ūkiniai gyvuliai būtų apsaugoti nuo
botulizmo plitimo pavojaus, o taip pat tam, kad nelaimingo
atsitikimo atveju būtų išvengta šienapjovės operatoriaus
emocinio streso.

Ką mes galime padaryti?
Yra platus laukinės gyvūnijos apsaugos sistemų, kurias galite
įsigyti, pasirinkimas. Jų veikimas paremtas elnių ir kitų gyvūnų
baidymu naudojant garsinius signalus arba vizualinius
dirgiklius. Idealu juos naudoti naktį, prieš pjovimo pradžią. Taip
pat gali būti naudojama atitinkama pjovimo strategija, kuri
leidžia gyvūnams lengviau pabėgti. Pavyzdžiui, pjauti reikia
pradėti nuo lauko vidurio link lauko kraštų. Puikūs rezultatai
pasiekiami paprasčiausiai, prieš pradedant pjauti, keliant
triukšmą pereiti per lauką. Tačiau tam skiriamas laikas ir
išlaidos gali būti pernelyg dideli. Visi šie metodai veikia ne su
visomis laukinių gyvūnų rūšimis arba tik nuo tam tikro jų

CLAAS bendruomenės iniciatyva.

amžiaus. Reikalingas efektyvesnis ir patikimesnis būdas.

Bendradarbiaujant su isa industrieelektronik GmbH, Vokietijos

Ši sistema yra ypatingai efektyvi ankstaus ryto valandomis ar

aerokosmonautikos centru (DLR) ir Miuncheno technikos

vakare, kai aplinkos temperatūra yra palyginti žema. 2011

universitetu, CLAAS sukūrė keletą pažangių ir praktiškų

metų SIMA parodoje laukinių gyvūnų apsaugos projektui buvo

sprendimų, leidžiančių tiksliau aptikti laukuose ir pasėliuose

skirtas prizas už laukinės gyvūnijos apsaugos tyrimus.

esančius laukinius gyvūnus, ypatingai jaunus elnius.
Naudojamos infraraudonųjų spindulių kameros iš oro

Daugiau informacijos apie laukinės gyvūnijos apsaugą galite

nuskenuoja vietovę ir, pagal kūno išskiriamą šilumą, aptinka

rasti www.wildretter.de.

gyvūnus, net jei jie slepiasi aukštoje žolėje.

Išsigandę triukšmo arba pajutę pavojų, elniukai slepiasi aukštoje žolėje.
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Projekte su kitais partneriais CLAAS dalyvauja nuo pat pradžių.
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Darbas be jokių prastovų.
CLAAS Service & Parts.

CLAAS Service & Parts

Į Jūsų reikalavimus atsižvelgta.

Originalios dalys ir priedai.

Visada moderniai.

Iš Hamm pasiekiamas visas pasaulis.

Mumis galite nedvejodami pasikliauti – prireikus visada esame

Jūsų mašina atlieka pagrindinį vaidmenį – taigi, jos patikimumo

CLAAS atstovavimo įmonės yra vienos efektyviausių žemės

Mūsų centrinis atsarginių dalių sandėlis pristato visas

pasirengę Jums padėti. Nepriklausomai nuo vietos. Greitai.

užtikrinimas yra būtinas. Mes galvojame apie sprendimus:

ūkio technologijų įmonių pasaulyje. Mūsų paslaugų komandos

originalias dalis greitai ir patikimai visame pasaulyje. Vietinis

Patikimai. Jei reikia – ištisą parą. Visapusis sprendimas jūsų

atitinkančius Jūsų derliaus nuėmimo poreikius ir Jūsų verslą.

yra tinkamai kvalifikuotos ir aprūpintos visais svarbiausiais

CLAAS partneris gali pateikti tinkamą sprendimą per labai

mechanizmams ir įmonei. Darbas be jokių prastovų.

Specialiai pritaikyta Jūsų mašinai: tiksliai pagamintos dalys,

specialiais įrankiais bei diagnostikos sistemomis. CLAAS

trumpą laiką, Jums nuimant derlių ar užsiimant verslu. Darbas

aukštos kokybės medžiagos ir naudingi priedai. Iš savo

servisas pasižymi aukštos kokybės darbu, kuris atitinka visus

be jokių prastovų.

plataus produktų asortimento mes pasiūlysime tinkamiausią

jūsų lūkesčius, susijusius su kompetencija ir patikimumu.

sprendimą Jūsų mašinai. Darbas be jokių prastovų.

Padedame Jums dirbti efektyviau.

100% darbo patikimumas.
CLAAS ORIGINAL dalių naudojimas užtikrina aukščiausią darbo
patikimumo laipsnį. Mūsų dalys yra puikiai pritaikytos, aukštos

Visada greitas pristatymas į vietą.

kokybės, pagamintos naudojant naujausius gamybos būdus.
Nuolat vykdoma jų kokybės kontrolė. Darbas be jokių prastovų.

Platus serviso tinklas ir asmeniškai bendraujantys partneriai
užtikrina lengvą mūsų pasiekimą bet kuriuo metu – nuo
pardavimų personalo iki techninės pagalbos ir klientų
aptarnavimo. Darbas be jokių prastovų.

CLAAS atsarginių dalių logistikos centre Hamm
mieste, Vokietijoje, yra daugiau nei 155.000
skirtingų dalių atsargos, o sandėlių plotas yra
daugiau kaip 100.000 m2.
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Kartą DISCO, visada DISCO.

Savybės

Išskirtinė pašaro kokybė.

Stiprumas ir ištvermingumas.

Galinga, ekonomiška ir patikima.

Patogi.

−− Aukščiausia pjovimo kokybė su MAX CUT pjovimo sija

−− Visos dalys iš tvirtų ir aukštos kokybės medžiagų

−− Tvirta, patikima, mažai dylanti

−− Išskirtinės, priežiūrą palengvinančios savybės, puikios

−− Labai didelio pločio pavažos

−− Banguotos formos pjovimo sijos korpusas, pagamintas iš

−− Pažangi MAX CUT pavara yra nepaprastai galinga ir efektyvi

−− Puikus pjovimas, nepaliekantis nešvarumo žymių ant
pjovimo sijos
−− Maksimalus persidengimas dėl specialių, plonų tvirtinamų
dalių
−− Tolygus veikimas, net dirbant dideliu greičiu

vientiso ruošinio, štampavimo būdu, neatliekant suvirinimo
−− Banguota forma leidžia naudoti didžiausią pjovimo sijos
dangtį, pjovimo aparatams reikalingos tik nedidelės
kiaurymės
−− Pažangi varžtų koncepcija, skirta užtikrinti maksimalų

−− MAX CUT: 100% kokybė iš CLAAS : aukštos kokybės
medžiagos, maksimalus valdymo tikslumas ir galimybė
vykdyti nuolatinę kontrolę
−− Mažos dyzelinių degalų sąnaudos dėl ACTIVE FLOAT ir
ekonomiškų GTV sūkių (850 aps/min)

sąlygos atlikti valymo ir aptarnavimo darbus
−− SAFETY LINK patikimai apsaugo pavarą ir yra greitai
pakeičiama, kai reikia
−− Nepaprastai patogus transmisijos alyvos keitimas naudojant
tiekiamas alyvos talpas
−− Nereikia keisti alyvos pjovimo sijoje

−− Švelnus augalų masės srautas

atsparumą sukimui ir smūgiams, net ir esant didžiausioms

−− Ilgi kardaninio veleno tepimo intervalai

−− Prikabinimas vidurinėje dalyje ir ACTIVE FLOAT pakaba yra

apkrovoms

−− Lengvai sumontuojamos pavažos aukštai ražienai ir dvigubo

skirti maksimaliaim dirvožemio tausojimui ir manevringumui

aukščio ražienai
−− Nepaprastai patogus prikabinimas naudojant apatinių
trauklių kreipiančiąsias
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Naudojant DISCO, didesnis malonumas dienos
pabaigoje.
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Techniniai duomenys

DISCO kombinuotos šienapjovės1
Matmenys ir masė
Darbinis plotis2
Prikabinimo įrenginio kategorija
GTV greitis
Transportinis plotis
Mašinos aukštis
Masė

m
aps./min
m
m
apytikriai,
kg.

Šienapjovė
MAX CUT pjovimo sija5
ACTIVE FLOAT pakaba
Diskai (2 peiliukai diskui)
Peiliukų greito pakeitimo sistema
Plaušintuvas
Plaušintuvo greitis

aps./min

9400 C
DUO

9200 C
AUTOSWATHER

1100 RC
BUSINESS

1100 C
BUSINESS

9200 C
BUSINESS

9200
BUSINESS

9200 RC
CONTOUR

9200 C
CONTOUR

9200
CONTOUR

8500 RC
CONTOUR

8500 C
CONTOUR

8500
CONTOUR

1100
TREND

9200
TREND

8500
TREND

9,10 / 8,90
III
1000 (850)
2,95
3,81
2800

9,10 / 8,90
III
1000 (850)
2,95
3,89
3590 (+ 404)

9,60-10,703
III
1000 (850)
2,95
3,79
3570

9,40-10,703
III
1000 (850)
2,95
3,79
3520

9,10 / 8,90
III
1000 (850)
2,95
3,89
2360

9,10 / 8,90
III (II)
1000 (850)
2,95
3,89
2010

9,10 / 8,90
III
1000 (850)
2,95
3,89
2600

9,10 / 8,90
III
1000 (850)
2,95
3,89
2320

9,10 / 8,90
III (II)
1000 (850)
2,95
3,89
1980

8,30 / 8,10
III
1000 (850)
2,95
3,64
2300

8,30 / 8,10
III
1000 (850)
2,95
3,64
2100

8,30 / 8,10
III (II)
1000 (850)
2,95
3,64
1830

9,60-10,703
III
1000 (850)
2,95
3,79
2600

9,10 / 8,90
III (II)
1000 (850)
2,95
3,64
1940

8,30 / 8,10
III (II)
1000 (850)
2,95
3,64
1790
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–
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Hidraulinė sistema
Hidraulinės jungtys
Valdymas
ISOBUS-suderinamas
EASY on board
COMMUNICATOR II
OPERATOR
ISOBUS kabelis
Hektarų skaičiavimas su OPERATOR
Užsakymų spausdintuvas
Papildoma įranga
Hidrauliniu būdu užlenkiami šoniniai apsauginiai gaubtai
Platus nupjautos masės paskleidimas
Reguliuojami pradalgių formavimo skydai
Išorinis pradalgės formavimo diskas
Pavažos aukštam pjovimui
Dvigubos pavažos aukštam pjovimui
Apsauginės pavažos
Pjovimo sijos apsaugos įtaisas (intensyvaus naudojimo
sąlygoms)
Įspėjamieji ženklai su apšvietimo įranga
Hidraulinis fiksavimo transportavimo padėtyje įrenginys
Apsauga, leidžianti atsilenkti atgal
Mechaninė
Hidraulinė

LS (arba 1 x vv + beslėgio grąžinimo) + 1 x vv, skirta P2

2 x vv (+ 1 x vv6)

2 x dv (+ 1 x vv)
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1

C = pirštinis plaušintuvas, RC = cilindrinis maigytuvas, be papildomų simbolių = be plaušintuvo ar maigytuvo

2

Darbinis plotis įskaitant priekinę šienapjovę 3600 FRC / FC / F PROFIL, 3200 FRC / FC / F PROFIL, 3150 F

3

Priklausomai nuo naudojamos priekinės šienapjovės, bepakopis reguliavimas

4

Centrinis tepimas

5

Standartinis pjovimo aukštis 40 mm (bepakopis reguliavimas 30-70 mm)

6

Individualiai kėlimo funkcijai

7

Papildoma įranga

●		Standartinė įranga						○		Papildoma įranga						□		Galima						–		Negalima

1 x vv + 1 x dv

CLAAS nuolat tobulina visus savo gaminius, kad jie atitiktų praktinius reikalavimus, dėl to gaminiai gali būti keičiami. Šioje brošiūroje pateikti aprašymai ir techniniai duomenys turi būti vertinami kaip
apytiksliai ir gali apimti pasirenkamą įrangą, kuri neįeina į standartinę komplektaciją. Ši brošiūra gali būti naudojama visame pasaulyje. Norėdami sužinoti konkrečius techninius duomenis ir kainas,
kreipkitės į artimiausią CLAAS atstovą. Siekiant aiškiai parodyti veikimo principus, fotografuojant apsauginiai skydai ir gaubtai galėjo būti nuimti. Niekada patys nenuimkite šių apsauginių skydų ir gaubtų,
kad išvengtumėte bet kokio pavojaus. Tam būtina perskaityti atitinkamas naudojimo vadovo instrukcijas.

●		Standartinė įranga						○		Papildoma įranga						□		Galima						–		Negalima

Užtikrinti efektyvesnį derliaus nuėmimą.
UAB „Konekesko Lietuva“
Vilnius: Molėtų g. 13, Didžiosios Riešės k., LT-14262 Vilniaus r.
Kaunas: Verslo g. 9, Kumpių km., LT-54311 Kauno r.
Panevėžys: Kniaudiškių g. 149, LT-37157 Panevėžys
Šiauliai: Malavėnų g. 1, Ginkūnų k., LT-81494 Šiaulių r.
Klaipėda: Pramonės g. 8A, LT-94102 Klaipėda
El.paštas: info@kesko.lt
E-Parduotuvė: http://webshop.konekesko.lt
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