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AVERO 240 / 160.

Kompaktiška klasė iš CLAAS.

Tinkamas laikas. Viskas byloja apie aukštą derliaus nuėmimo 
kokybę. CLAAS įmonės AVERO kombainas – tai ideali 
mašina smulkiems ir vidutiniams ūkiams, kurie siekia turėti 
nuosavą techniką.

Kompaktiškas, našus, patikimas ir turintis visus CLAAS 
mašinoms būdingus privalumus: patogus valdymas, 
ekonomiškas išlaikymas ir nesudėtinga techninė priežiūra.

Tai priklauso tik nuo jūsų.
Galite pradėti dirbti, kada norite, užuot sėdėję sudėję 
rankas ir kažko laukdami. Investicija į nuosavą techniką, 
tai investicija į savo nepriklausomybę.

Pirmas šioje klasėje su APS. AVERO 240.
APS kūlimo ir separavimo sistema savo išskirtinėmis 
funkcijomis jau žinoma LEXION ir TUCANO mašinose. 
Dabar ši patikrinta CLAAS kūlimo technologija naudojama 
ir kompaktinėje klasėje.

APS reikšmė jūsų derliui:
 − Akivaizdžiai greitesnis nuimamo derliaus srautas
 − Daug geresnis iškūlimas
 − MULTICROP pobūgniai visiems augalams
 − Iki 20 % didesnis našumas, esant toms pačioms degalų 
sąnaudoms

Patikrinta kūlimo technologija. AVERO 160.
AVERO 160 naudoja įprastinę CLAAS kūlimo sistemą, apie 
kurios praktinį naudojimą yra daug puikių atsiliepimų. 
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Turinys
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APS kūlimo sistema našumą 
padidina 20 %. 
46 psl.

Komfortiška kabina ir CIS padidina 
operatoriaus darbo efektyvumą.
10 psl.

Aušinimo sistema yra nuolat 
valoma nuo dulkių. 
66 psl.

Priekinių priedų adapteris tinka didelių 
mašinų priekiniams priedams.
14 psl.

„Cummins“ varikliai atitinka „Etapas V“ 
išmetamųjų teršalų standartus.
60 psl.

Šiaudų kratikliai atskiria iki 
paskutinio grūdo. 
50 psl.

avero.claas.com

Pirmasis savo klasėje 
su APS. Išsamią 
informaciją galite 
rasti čia.
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Komfortiška kabina

Patogioje darbo vietoje nieko netrūksta.

 − Erdvi kabina
 − Gerai apgalvota apšvietimo sistema
 − Lengvai valdoma daugiafunkcė svirtis
 − CLAAS INFORMATION SYSTEM (CIS)

Kompaktiškumas, 
kuriuo jūs liksite patenkinti.
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Komfortiška kabina | Apšvietimas

Vairo kolonėlė yra 
reguliuojama trimis 
kryptimis.

Elektra reguliuojami galinio 
vaizdo veidrodžiai bei 
priekinio ir šoninių langų 
užuolaidėlės nuo saulės 
optimaliam matomumui.

Galingas apšvietimas.

AVERO apšvietimo sistema užtikrina geriausią matomumą 
prieblandoje ir tamsoje. Aštuoni darbiniai žibintai užtikrina 
optimalų jūsų tiesioginio darbo lauko apšvietimą. Be 
įstatymuose numatyto apšvietimo važiuojant keliais,  
AVERO gali turėti papildomą apšvietimą, skirtą darbui su 
sulankstomomis pjaunamosiomis.

Be to, toliau išvardytos funkcinės zonos yra sukonstruotos su 
žibintais, kad tiek dieną, tiek naktį būtų užtikrintas optimalus 
apšvietimas:

 − Grąžinamos masės kontrolė
 − Grūdų bunkeris
 − Grūdų bunkerio iškrovimo sraigės vamzdis
 − Sietai

Erdvi, nuo triukšmo apsaugota kabina:

 − Optimalios ergonomikos, aiškiai išdėstytas valdymo pultas
 − Vairo kolonėlės reguliavimas trim kryptimis
 − Komfortiška sėdynė keleiviui
 − A/C MATIC automatinis oro kondicionierius
 − Operatoriaus kabinoje integruotas centrinis blokas
 − Apšviestas grąžinamos masės stebėjimo langelis
 − Kūlimo pobūgnio reguliavimas iš kabinos
 − Šaldomas skyrius
 − Priekinio stiklo plautuvo sistema

AVERO valdymas toks pats lengvas ir patogus, kaip LEXION 
bei TUCANO. Pavyzdžiui, pjaunamoji, kūlimo mechanizmas ir 
grūdų bunkerio iškrovimo mechanizmas yra įjungiami 
elektrohidrauliniu būdu.

Viskas, kad geras operatorius taptų dar geresniu.

Erdvi kabina.

„Buvo ilga darbo diena, tačiau man taip nepasirodė“. Jei 
AVERO kombainą į angarą įvairuosite tardami šiuos žodžius, 
vadinasi, mūsų inžinieriai savo tikslą pasiekė.

Jie sukūrė kabiną, kuri yra tokia patogi ir ergonomiška, kad 
operatorius gali visiškai susikoncentruoti į savo darbą. Puikus 
dizainas, didelė erdvė, geras matomumas į visas puses ir lengvai 
valdomos visos funkcijos skirtos tam, kad kūlimo diena 
AVERO kombaine būtų kiek galima malonesnė.
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Universali daugiafunkcė valdymo svirtis.

Derliaus nuėmimo našumas priklauso nuo to, kaip gerai 
operatorius valdo savo mašiną. AVERO su savo ergonomiškos 
formos daugiafunkce valdymo svirtimi garantuoja maksimalų 
komfortą važiuojant ir dirbant.

Su ja galite reguliuoti važiavimo greitį ir patogiai valdyti daug 
kitų funkcijų:

 − Važiavimo kryptis
 − Pjaunamosios ir lenktuvų nustatymai
 − Pjaunamosios stabdis
 − Grūdų bunkerio iškrovimo ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS
 − Grūdų bunkerio iškrovimo sraigės pasukimas

Lengvai suprantamas informacinis terminalas.

Kompaktiškas CIS terminalas yra ergonomiškai integruotas į 
valdymo pultą ir leidžia operatoriui greitai apžvelgti įvairius 
svarbius mašinos duomenis. Taip operatoriaus ir mašinos 
sąveika gali būti nuolat optimizuojama darbo metu.

1 Ventiliatoriaus ir kūlimo būgno greitis
2 Degalų lygis bake
3 Temperatūros indikatorius
4 Informacija apie priekinį priedą
5 Našumo stebėjimas
6 Informacijos apie mašiną langas
7 Informacinis laukas

Daugiafunkcė valdymo svirtis | CISSumanusis derliaus nuėmimo pagalbininkas.

Grūdų nuostolių skaičiavimas naudojant 
„CEMOS Advisor“.

Nemokama programėlė išmaniajam telefonui „CEMOS Advisor“ 
yra vertingas pagalbininkas operatoriui. Joje jau yra integruotas 
grūdų nuostolių skaičiavimas. Remdamasis dabartiniais 
nustatymais, operatorius gali paprašyti pasiūlymų dėl 
optimizavimo. 
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Priekiniai priedaiKompaktiškas – reiškia universalus.

Jis nuima bet kokias kultūras.

Javai, rapsas, ryžiai, kukurūzai, sojos, dobilai, žirniai, 
saulėgrąžos ...
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Priekinio priedo sąsaja

Standartizuoti priekiniai priedai.

Kompaktiškas AVERO buvo sukurtas tam, kad būtų patenkinti 
patys įvairiausi poreikiai. Iš vienos pusės – didžiausias 
našumas ir ilgalaikis patikimumas, iš kitos pusės – greitas 
pritaikymas esant minimaliam pasirengimo laikui.

AVERO turi tokią pačią priekinių priedų sąsają, kaip LEXION ir 
TUCANO. Be to, jis turi ir kitas mūsų aukščiausios klasės 
mašinų išskirtines savybes.

Nuožulnioji kamera.

Metalinės juostos nuožulniosios kameros apatinėje dalyje ir 
medinės juostos viršutinėje dalyje apsaugo nuožulniąją kamerą 
nuo dėvėjimosi.

Praktiškas centrinis užraktas.

Vienintelė svirtis, kuri sumontuota priekinio priedo kairėje 
pusėje, vienu metu valdo visus užraktus.

 − Saugus, greitas fiksavimo mechanizmas
 − Priekinis priedas gali būti lengvai prikabintas ir atkabintas

Centrinė daugiafunkcė jungtis.

AVERO turi vienintelę jungtį, skirtą visoms priekinio priedo 
hidraulinėms ir elektrinėms funkcijoms.

 − Taupo laiką, kadangi prikabinant ir atkabinant reikia atlikti 
mažiau funkcijų

 − Dėl integruotos konstrukcijos, nėra pavojaus sumaišyti
 − Lengva prijungti net esant slėgiui
 − Saugoma aplinka, kadangi neišsilieja alyva

Atsarginis dalgis ir javų pakėlikliai.

Visos CLAAS pjaunamosios sukomplektuotos su papildomu 
dalgiu. Dalgio peiliai pagaminti iš sustiprintos medžiagos ir dėl 
to yra itin patvarūs. Javų pakėlikliai leidžia surinkti sugulusius 
javus nepatiriant nuostolių ir tuo pačiu sumažėja akmenų 
patekimo galimybė. Atsarginiai javų pakėlikliai gali būti 
tvirtinami galinėje pjaunamųjų pusėje.

Hidrostatinė lenktuvų pavara.

Pagrindinėje mašinoje sumontuotas kintamo tūrio siurblys 
užtikrina iki 1000 Nm lenktuvų sukimo momentą.

 − Didžiulė traukos jėga dėl didelio sukimo momento
 − Didesnis nei krumpliaratinių siurblių efektyvumas
 − Uždaras hidraulinis kontūras užtikrina optimalų lenktuvų 
sukimąsi

 − Greitas lenktuvų greičio reguliavimas

Hidraulinis reversas.

Užsikimšimai lengvai pašalinami: hidraulinė sistema leidžia 
saugiai naudoti reversą esant dideliam pradiniam sukimo 
momentui. Hidraulinis reversas patogiai įjungiamas kabinoje 
sumontuotu perjungikliu. Lenktuvų hidraulinės pavaros 
sukimosi kryptis taip pat automatiškai pasikeičia, suteikdama 
papildomą pagalbą reversui.

Reguliuojamos grandiklių juostos.

C 490, C430 ir C 370 pjaunamosiose atstumas tarp grandiklių 
juostų ir tiekimo sraigės gali būti patogiai nustatytas iš išorės.

Stabilus vežimėlis transportavimui keliais.

Viskas skirta laiko taupymui: CLAAS transportavimo vežimėlis 
užtikrina kompaktišką, patogų ir saugų pjaunamosios saugojimą. 
Dviem kaiščiais ji pritvirtinama per kelias sekundes. Rapso 
pjovimui skirtos įrangos transportavimui ir jos apsaugai nuo 
vagystės skirti specialiai pritaikyti tikslių matmenų saugojimo 
skyriai. Guma dengtos grindys užtikrina apsaugą nuo 
slidinėjimo ir stabilumą.

Pritaikytas sėkmingam LEXION ir TUCANO 
priekinių priedų naudojimui.
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Automatizuotas pjaunamosios valdymasAukščiausia pjovimo kokybė – automatiškai.

CLAAS CONTOUR.

Pjaunamoji su CLAAS CONTOUR sistema automatiškai prisitaiko 
prie paviršiaus nelygumų važiavimo kryptimi. Pasirinkite 
spaudimo jėgą į dirvos paviršių ir CONTOUR išlaikys ją 
pastovią. Kaskart, nuleidus pjaunamąją, pjovimo aukščio 
mechanizmas automatiškai nustato numatytą pjovimo aukštį.

CLAAS AUTO CONTOUR.

AUTO CONTOUR, tai dar vienas žingsnis pirmyn, 
kompensuojant visus lauko paviršiaus nelygumus, netgi ir 
tuos, kurie yra skersai važiavimo krypties. Pjaunamosios 
apačioje sumontuotos jutiklių juostos lauko nelygumus nustato 
iš anksto ir įjungia reikiamus nuožulniosios kameros cilindrus.

 − Elektroniniai jutikliai įvertina slėgį hidraulinėje sistemoje ir 
greitai reaguoja

 − Vožtuvais valdomi, azotu užpildyti akumuliatoriai užtikrina 
optimalų smūgių slopinimą naudojant skirtingų svorių 
pjaunamąsias

Optimalus lauko paviršiaus kopijavimas.

Siekiant užtikrinti optimalų lauko paviršiaus kopijavimą, CLAAS 
pjaunamosios yra komplektuojamos su CLAAS CONTOUR ir 
AUTO CONTOUR automatinėmis pjaunamųjų valdymo 
sistemomis, kurios visada leidžia pasiekti geriausius rezultatus.

Ekonomiškesnis būdas dirbti.

Visiškai automatiškai lygindamas esamą padėtį su nustatytąja, 
AUTO CONTOUR optimaliai pritaiko pjaunamosios padėtį prie 
lauko paviršiaus. Dėl to derliaus nuėmimo darbai atliekami itin 
paprastai, ypač esant dideliam pjovimo pločiui, dirbant naktį, 
pjaunant sugulusius javus, nelygiuose ir akmenuotuose 
laukuose. AUTO CONTOUR padeda padidinti našumą, o tai 
dar labiau padidina kombaino vertę.

Automatinis lenktuvų valdymas.

Lenktuvų greitis nustatomas automatiškai ir proporcingai 
važiavimo greičiui. Operatorius gali nustatyti ir išsaugoti 
skirtingus lenktuvų greičio koeficientus pagal važiavimo greitį. 

Tolygiai kintantis lenktuvų greitis.

Lenktuvų greitis gali būti reguliuojamas sinchroniškai tarp 
paleidimo, tolygaus važiavimo ir judėjimo iš inercijos. 
Skaitmeninis greičio jutiklis tiksliai reguliuoja greitį. AVERO 
kintamo tūrio siurblys sukuria maksimalų 1000 Nm lenktuvų 
sukimo momentą. Rezultatas – didelė tiekimo jėga dėl didelio 
sukimo momento. Hidraulinė apsaugos nuo perkrovos 
sistema apsaugo nuo sugadinimo.

AUTO CONTOUR yra įjungiama 
paprasčiausiai paspaudus aukščio 

valdymo mygtuką ant daugiafunkcės 
valdymo svirties.

Pjaunamosios padėtį nustato iš kart už dalgio sumontuoti kopijavimo jutikliai. 
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VARIOVARIO pjaunamosios.

VARIO pjaunamosios.

CLAAS pjaunamosios VARIO – tai geriausios rinkoje pjaunamosios 
stalo reguliavimo sistemos sinonimas. Su naujaisiais modeliais 
VARIO 560 ir VARIO 500, CLAAS atliko sistemingą gerai 
pasirodžiusios VARIO pjaunamųjų serijos patobulinimą.

Trumpai apie svarbiausias savybes:
 − Integruotos plokštės rapsui leidžia atlikti bepakopį 
reguliavimą javams ir rapsui visame 700 mm intervale

 − Didelis 660 mm pjaunamosios sraigės skersmuo, skirtas 
optimaliam augalų masės srautui

 − Pagerinta lenktuvų konstrukcija, leidžianti sumažinti stiebų 
užsikabinimą

 − MULTIFINGER tiekimo sraigė
 − Naudojant greito montavimo sistemą, javų skirtuvus ir 
dalgius rapsui galima pritvirtinti / nuimti nenaudojant jokių 
įrankių

 − Automatinis saugojimo ir transportavimo padėties 
nustatymas

 − Automatinė darbinė padėtis
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VARIOVARIO pjaunamosios.

Paskirtis.

Naujos kartos pjaunamosios VARIO yra geriausias pasirinkimas 
nuimant javų ir rapso derlių. Jos yra idealiai pritaikytos užtikrinti 
aukštą našumą ir didelį išdirbį hektarais, nepriklausomai nuo 
to, dirbama mažo ar didelio derlingumo regionuose. Galimybė 
reguliuoti VARIO pjaunamosios stalą nuimant javus (javų 
veislės trumpais ar ilgais šiaudais) ir rapsą, visada užtikrina 
optimalų javų masės srautą, o tai iki 10 % padidina bendrą 
mašinos našumą. 

Technologija.

 − Pjaunamosios stalas su integruotomis plokštėmis rapsui
 − Stalo padėtis reguliuojama daugiafunkce valdymo svirtimi, 
nuo –100 mm iki +600 mm

 − Pjaunamosios stalas išsiskiria bepakopiu reguliavimu 
visame 700 mm reguliavimo intervale

 − Dalgio pavaros velenas su automatine teleskopine funkcija
 − Vientisas dalgis ir vientisi lenktuvai 
 − Priekinio priedo mechaninė pavara viename šone
 − Tiekimo sraigė ir dalgis yra varomi mechaniniu būdu, per 
reduktorių ir pavaros veleną

 − Naujos konstrukcijos lenktuvai su pagerintais lenktuvų 
pirštų laikikliais ir dilimui atspariais pirštų vamzdžių guoliais, 
kad būtų sumažintas apsivyniojimo pavojus ir stiebų 
užsikabinimas

 − Kampu pakreiptas skersinis vamzdis, kad pjaunamosios 
stalas būtų geriau matomas iš kabinos

 − Tiekimo sraigė turi bepakopį aukščio reguliavimą
 − Nuožulnioji kamera ir tiekimo sraigė turi reversą
 − Grandiklių juostos reguliuojamos iš išorės
 − Automatinei vairavimo sistemai skirtas LASER PILOT gali 
būti užlenktas ir sureguliuotas nenaudojant jokių įrankių

 − Javų pakėlikliai su greito montavimo įtaisu sumontuojami ir 
nuimami nenaudojant įrankių

Nuimant rapsą, nereikalingi jokie papildomi 
reguliavimai. 

Dėl į pjaunamosios stalą integruotų plokščių rapsui ir 
galimybės dalgius rapsui tvirtinti nenaudojant įrankių, 
pertvarkymas rapsų nuėmimui trunka tik kelias minutes. 
Dalgius rapsui prijungus prie hidraulinės sistemos, 
automatiškai įjungiamas šoninių dalgių pavaros hidraulinis 
siurblys. Prijungimas atliekamas lengvai, naudojant dvi jungtis 
plokščiais sandarinimo paviršiais.

− Hidraulinis siurblys įjungiamas ir išjungiamas automatiškai
 − Net ir esant sumontuotiems dalgiams rapsui, stalas vis tiek 
gali būti išstumtas arba įtrauktas 150 mm

 − Ant transportavimo vežimėlio sumontuotas užrakinamas 
transportavimo konteineris leidžia saugiai pervežti rapso 
atpjovimo dalgius, o taip pat sumažinti pjaunamosios svorį

Naudojimas ryžių nuėmimui.

Gamykloje ar vėliau, ant VARIO pjaunamosios gali būti 
sumontuotas dengtas tiekimo volas ir ryžių derliaus nuėmimui 
skirta sistema, skirta optimaliam darbui nuimant ryžių derlių.

Tvirta pavara. 

Dėl planetinio reduktoriaus, dalgio pavara veikia nepaprastai 
tolygiai. Keičiant pjaunamosios stalo padėtį, tuo pat metu 
pasikeičia ir teleskopinio pavaros veleno ilgis. Taip darbas gali 
būti tęsiamas bet kurioje padėtyje, be jokio operatoriaus 
įsikišimo.

Tiekimo volo ir dalgio pavaros turi individualias nuo per didelės 
apkrovos apsaugančias movas. Šios sistemos leidžia VARIO 
pjaunamosioms atlaikyti pačias nepalankiausias sąlygas ir 
užtikrina patikimą veikimą. 

Pjaunamosios stalas įtrauktas – 
javams (–100 mm).

Pjaunamosios stalas išstumtas – 
javams (+600 mm).

Pjaunamosios stalas įtrauktas – su 
dalgiais rapsui (+450 mm).

Pjaunamosios stalas išstumtas – su 
dalgiais rapsui (+600 mm).

Skirtuvai ir dalgiai rapsui gali būti 
pritvirtinti nenaudojant jokių įrankių, 
naudojant greito montavimo sistemą.

Lengvas dalgio rapsui pavaros 
hidraulinių žarnų prijungimas.

Dalgiai rapsui turi greito sumontavimo sistemą.

–10 cm

Standartas

+60 cm
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CERIOCERIO pjaunamosios.

CERIO pjaunamosios.

Modeliai CERIO 620–560 yra nauja CLAAS pjaunamųjų serija. 
Suprojektuotos VARIO pjaunamųjų pagrindu, jos yra dar 
vienas optimalus pasirinkimas javų nuėmimui.

Trumpai apie svarbiausias savybes:
 − Pjaunamosios stalas reguliuojamas rankiniu būdu, 200 mm 
reguliavimo intervale

 − Didelio 660 mm skersmens tiekimo sraigė skirta optimaliam 
augalų masės srautui

 − Pagerinta lenktuvų konstrukcija, leidžianti sumažinti stiebų 
užsikabinimą

 − MULTIFINGER tiekimo sraigė
 − Nenaudojant įrankių reguliuojamas javų skirtuvų aukštis
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CERIOCERIO pjaunamosios.

Paskirtis.

CERIO modelio serija yra pagaminta VARIO 930–560 
pjaunamųjų pagrindu. Šios pjaunamosios yra alternatyva 
grūdų derliaus nuėmimui. Ji idealiai pritaikyta dideliam 
našumui ir didelių plotų pjovimui, tiek mažo, tiek ir didelio 
derlingumo regionuose. Pjaunamosios stalas gali būti 
reguliuojamas rankiniu būdu, nuo –100 mm iki +100 mm. Tai 
reiškia, kad pjaunamoji gali būti pritaikyta skirtingoms augalų 
sąlygoms ar jų rūšims.

Technologija. 

 − Rankiniu būdu reguliuojama stalo padėtis nuo –100 mm 
iki +100 mm

 − Bendras rankinio reguliavimo intervalas yra 200 mm
 − Dalgio pavaros velenas su automatine teleskopine funkcija
 − Vientisas dalgis ir vientisi lenktuvai
 − Priekinio priedo mechaninė pavara viename šone
 − Tiekimo sraigė ir dalgis yra varomi mechaniniu būdu, per 
reduktorių ir pavaros veleną

 − Naujos konstrukcijos lenktuvai su pagerintais lenktuvų 
pirštų laikikliais ir dilimui atspariais pirštų vamzdžių guoliais, 
kad būtų sumažintas apsivyniojimo pavojus ir stiebų 
užsikabinimas

 − Kampu pakreiptas skersinis vamzdis, kad pjaunamosios 
stalas būtų geriau matomas iš kabinos

 − Tiekimo sraigė turi bepakopį aukščio reguliavimą
 − Nuožulnioji kamera ir tiekimo sraigė turi reversą
 − Grandiklių juostos reguliuojamos iš išorės
 − Automatinei vairavimo sistemai skirtas LASER PILOT gali 
būti užlenktas ir sureguliuotas nenaudojant jokių įrankių

 − Automatinis saugojimo ir transportavimo padėties 
nustatymas 

 − Automatinė darbinė padėtis
 − Javų pakėlikliai su greito montavimo įtaisu sumontuojami ir 
nuimami nenaudojant įrankių

Pjaunamosios stalo reguliavimas.

 − Pjaunamosios stalo rankinis reguliavimas
 − Dešimt tvirtinimo varžtų leidžia atlikti pjaunamosios stalo 
reguliavimą

 − Gali būti nustatytos penkios stalo padėtys: +100 mm, 
+50 mm, 0 mm, –50 mm, –100 mm

Naudojimas ryžių nuėmimui. 

Gamykloje ar vėliau ant CERIO pjaunamosios gali būti 
sumontuotas dengtas tiekimo volas ir ryžių derliaus nuėmimui 
skirta sistema, skirta optimaliam darbui nuimant ryžių derlių.

Naudojant greito montavimo sistemą 
skirtuvai gali būti pritvirtinti 
nenaudojant jokių įrankių.

Greitas ir lengvas javų skirtuvų 
pakeitimas.

Pjaunamosios stalas įtrauktas – 
javams (–100 mm).

Lengvas javų skirtuvų aukščio 
reguliavimas su raktu.

Pjaunamosios stalas išstumtas – 
javams (+100 mm).

–10 cm
Standartas
+10 cm

Pagerintos formos lenktuvų pirštų 
laikikliai ir guoliai iš plastiko, kad būtų 
sumažintas stiebų užsikabinimas.

Atsarginis dalgis saugomas po 
pjaunamąja.

Atsarginiai javų keltuvai pritvirtinti iš 
karto už pjaunamosios.
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Standartinės pjaunamosios

Standartinės pjaunamosios.

C 490–370 standartinėse pjaunamosiose yra sumontuotas 
išbandytas, patikimas ir tvirtas pjaunamosios stalas. Jis 
pasižymi savo puikiu valdymu ir nepaprasta kokybe.

Trumpai apie svarbiausias savybes:
 − 480 mm skersmens tiekimo sraigė skirta puikiam augalų 
masės srautui

 − Tvirta dalgio pavara
 − Pasiteisinęs, tvirtas pjaunamosios stalas
 − MULTIFINGER tiekimo sraigė
 − Hidraulinė lenktuvų pavara
 − Dangą turinti tiekimo sraigė, galimi dvigubi peiliai arba 
pjovimo sistema su dvigubais pirštais, skirta ryžių 
nuėmimui.

Standartinės pjaunamosios.
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Standartinės pjaunamosiosStandartinės pjaunamosios.

Paskirtis.

CLAAS standartinės pjaunamosios užtikrina puikius javų 
nuėmimo rezultatus. Kompaktiškos standartinės 
pjaunamosios yra patikimas pjaunamosios pasirinkimas 
AVERO, kuris idealiai tinka derliaus nuėmimui mažuose 
plotuose ir netaisyklingų formų laukuose.

Technologija.

 − Pasiteisinęs, tvirtas pjaunamosios stalas
 − Tvirta, alyvoje veikianti dalgio pavara
 − 1120 eigos/min
 − Automatinis pavaros diržų įtempimas
 − MULTIFINGER tiekimo sraigė
 − 480 mm skersmens tiekimo sraigė
 − Tiekimo sraigė turi bepakopį aukščio reguliavimą

Tolygi pavara.Grandiklių juostos reguliuojamos iš išorės (C 490, C 430, C 370).

Atsarginis dalgis.
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CORIOCORIO.

CORIO.

Naujosiose CORIO kukurūzų skabyklėse naudojamos tiek 
išbandytos technologijos, tiek ir išskirtinės naujovės.

Trumpai apie svarbiausias savybes:
 − 17° darbinis kampas, kad būtų išvengta burbuolių nuostolių
 − Cilindriniai burbuolių atskyrimo volai
 − Nauja patikima pavara
 − Nauja gaubtų forma, skirta tausojančiam augalų masės 
tiekimui

 − Išskirtinė užlenkimo sistema, skirta skirtuvų nustatymui į 
transportavimo padėtį 

 − Paprastas tiekimo grandinių keitimas ir įtempimas 
 − Gaubtuose sumontuotos keičiamos dylančios dalys
 − CORIO kukurūzų burbuolių skabyklių 5 ir 4 eilių variantai
 − 75 ir 70 cm tarpueiliai
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Paskirtis.

CORIO serijos kukurūzų burbuolių skabyklės skirtos nuimti 
kukurūzų grūdus arba grūdų-stiebų masę. CORIO kukurūzų 
burbuolių skabyklės užtikrina švarų kukurūzų burbuolių 
atskyrimą tiek nuimant didelio derlingumo rūšis, tiek ir labai 
sausus kukurūzų stiebus.

Veikimo principas.

Gaubtai užtikrina tolygų, o taip pat ir tausojantį kukurūzų 
stiebų tiekimą link burbuolių skabymo volų. Skabymo volai 
sugriebia stiebus ir juos traukia žemyn. Tuo pat metu, 
burbuolių skabymo juostos užtikrina švarų kukurūzų burbuolių 
atskyrimą nuo stiebų.

Žemyn nutrauktus stiebus susmulkina pastoviu greičiu 
veikiantys horizontalūs smulkintuvai. Kukurūzų burbuoles į 
nuožulniąją kamerą tiekia skabyklės sraigė.

Pagrindinis CORIO kukurūzų burbuolių skabyklės elementas 
yra cilindriniai burbuolių atskyrimo volai. 

Technologija.

 − Galinga, lengvai veikianti pavara visuose CORIO modeliuose
 − Paprastas ir greitas sukimosi greičio keitimas pakeičiant 
krumpliaračių kombinaciją

 − Tiekimo spiralės ant skabymo volų pagerina stiebų tiekimą
− Mechaniniu arba hidrauliniu būdu reguliuojamos kukurūzų 

burbuolių atskyrimo plokštės užtikrina tikslų burbuolių 
atskyrimą 

 − Kiekvienas atskyrimo volas turi atskirą apsaugą nuo 
perkrovų ir pašalinių objektų 

 − Skabymo volų ir peilių pavaros yra sumontuotos tvirtame 
reduktoriaus korpuse

 − AUTO PILOT ir AUTO CONTOUR visoms kukurūzų 
skabyklėms tiekiamos kaip papildoma įranga

CORIOCORIO.

17° darbinis kampas.

CORIO modelių 17° darbinis kampas yra pats mažiausias tarp 
rinkoje esančių kukurūzų burbuolių skabyklių.

 − Maždaug 10 % mažesnis darbinis kampas
 − Mažesni burbuolių nuostoliai, daugiausiai dėl „burbuolių 
iššokimo“

 − Pastovus našumas nuimant pagulusius kukurūzus

Horizontalus smulkintuvas.

Kiekviena kukurūzų burbuolių skabyklė turi perdavimo 
mechanizme sumontuotą horizontalų smulkintuvą, išsiskiriantį 
geresne smulkinimo kokybe dirbant sausomis sąlygomis.

Aukšta smulkinimo kokybė.

Efektyvus smulkinimas užtikrina greitą augalinės masės likučių 
suirimą ir vienodą dirvožemio struktūrą sėjant sekančias kultūras.

Geresnė forma.

Gaubtų priekinė dalis turi naują, išskirtinę formą. Be to, 
pagerinta paviršiaus kokybė.

 − Labiau tausojantis augalų masės tiekimas dėl optimizuotos 
gaubtų formos

 − Gaubtų šoninės sienelės pagamintos taip, kad kukurūzų 
stiebai paduodami vėliau ir į lankstesnę vietą, kad būtų 
išvengta burbuolių nuostolių

 − Didesnis našumas nuimant pagulusius kukurūzus
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CORIOCORIO.

Techninės priežiūros padėtis.

Nauja gaubtų atidarymo koncepcija užtikrina greitą ir lengvą 
priėjimą atliekant techninę priežiūrą ar valant. Tik keliais 
paprastais veiksmais, nenaudojant įrankių, gaubtas yra 
nustatomas į techninės priežiūros padėtį.

Integruotos dylančios dalys.

Keičiamos dylančios dalys yra integruotos gaubtų dešinėje ir 
kairėje pusėse. Gali būti pakeistos atskiros susidėvėjusios 
dalys, nekeičiant viso gaubto.

Rinkinys saulėgrąžoms. 

Paprastas tiekimo grandinės pakeitimas – viskas, ko reikia, 
kad būtų pritaikyta saulėgrąžų nuėmimui. Be to, ant skabymo 
volų sumontuojami specialūs peiliai, o taip pat šoniniai gaubtų 
pailginimai ir speciali galinės sienelės plokštė. 

Naujas užlenkimo mechanizmas. 

Dėl naujo užlenkimo mechanizmo, skirtuvai lengvai nustatomi į 
kompaktišką transportavimo padėtį.

Guminis burbuolių laikiklis.

Visuose modeliuose, kaip standartinė įranga, yra sumontuoti 
maži guminiai burbuolių laikikliai, kurie apsaugo burbuoles nuo 
slydimo atgal. Sumontavimas ir nuėmimas gali būti atliktas 
nenaudojant įrankių. 

Skabymo plokštės reguliavimas.

Priklausomai nuo modelio, mechaninė arba hidraulinė 
skabymo plokštės reguliavimo sistema sumontuojama kaip 
standartinė įranga. Hidraulinis variantas, kuris leidžia patogiai 
reguliuoti iš operatoriaus darbo vietos, taip pat gali būti 
sumontuotas kaip papildoma įranga. 

Transportavimas keliais. 

Šis mechanizmas yra ne tik lengvai valdomas, bet ir užtikrina 
geresnį matomumą važiuojant keliais, kadangi taip priekinio 
priedo ilgį galima sumažinti 80 cm.

Paprasta techninė priežiūra.

Tiekimo grandinių įtempimas ir keitimas atliekamas paprastai, 
patogiai ir greitai. Gaubtus nustačius į techninės priežiūros 
padėtį, grandines atleisti, įtempti ar pakeisti pakanka 
paprastos montavimo svirties. 
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Sulankstoma pjaunamoji C 450Sulankstoma pjaunamoji C 450.

Sulankstoma pjaunamoji C 450.

Dėl sulankstomos pjaunamosios AVERO yra lengviau 
pritaikomas už kitas rinkoje esančias mašinas.

Trumpai apie svarbiausias savybes:
 − Darbui paruošiama atlikus tik kelis veiksmus, tiesiog prie 
įvažiavimo į lauką

 − Nereikia papildomos vietos, kuri yra reikalinga pjaunamąją 
prikabinti ir atkabinti

 − Pjaunamosios transportavimo plotis neviršija 3,00 m, o su 
800 mm pločio padangomis – 3,30 m

 − Geras matomumas transportavimo padėtyje, saugus 
transportavimas keliais

 − Idealus svorio paskirstymas net važiuojant keliu
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Sulankstoma pjaunamoji C 450Sulankstoma pjaunamoji C 450.

Paskirtis.

Naudojant sulankstomas pjaunamąsias, pjaunamosios 
nebereikia prikabinti arba atkabinti. Tuo pat metu, jos užtikrina 
optimalų važiavimą keliu ir išskirtinį matomumą, o taip pat 
leidžia pervažiuoti iš vieno lauko į kitą praktiškai be jokių 
trukdžių. Važiuojant keliais, taip pat važiuojant laukų keliukais, 
siaurais pravažiavimais ar esant intensyviam eismui, 
sulankstomos pjaunamosios suteikia išskirtinį matomumą ir 
transportavimo charakteristikas.

Technologija.

 − Perskirtas dalgis ir lenktuvai
 − Priekinio priedo mechaninė pavara viename šone
 − Tiekimo sraigė ir dalgis varomi mechaniniu būdu, per 
reduktorių ir pavaros veleną

 − Tiekimo sraigė turi bepakopį aukščio reguliavimą

Transportavimas.
Kompaktiška konstrukcija užtikrina optimalų matomumą ir 
puikų manevringumą labai apribotose vietose. Tuo pat metu 
atsižvelgiama ir į leidžiamą transportavimo plotį.

Sulankstymas.
Visiškai automatinė sulankstymo funkcija įjungiama nuspaudus 
mygtuką. Tvirta, sekcijinė rėmo konstrukcija užtikrina tikslų 
veikimą ir didelį darbo patikimumą.

Derliaus nuėmimas.
Sulankstoma pjaunamoji darbui paruošiama per kelias 
sekundes. Skirtuvus nustatykite į darbinę padėtį, prijunkite 
pavaros veleną ir jūs jau pasiruošę darbui.
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SUNSPEEDSUNSPEED.

SUNSPEED.

SUNSPEED pjaunamosios saulėgrąžoms stebina savo 
išskirtine atskyrimo koncepcija, labai dideliu našumu ir  
mažais nuostoliais, o taip pat paprastu valdymu.

Trumpai apie svarbiausias savybes:
 − 8 eilių priekinis priedas saulėgrąžoms SUNSPEED
 − Išskirtinis saulėgrąžų galvučių atskyrimas – atskyrimo be 
stiebų koncepcija

 − Lenktuvų aukštis ir greitis gali būti valdomi sinchroniškai 
važiavimo greičiui, patogiai, neišlipant iš kabinos

 − Reguliuojamos kreipiančios plokštės patikimai laiko stiebus 
reikalingoje padėtyje

 − Tarpas tarp lovelių gali būti reguliuojamas atsižvelgiant į 
saulėgrąžų stiebų storį

 − Reguliuojamas lovelių pasvyrimas



42 43

SUNSPEED.

Veikimo principas.

Saulėgrąžoms patekus tarp lovelių, reguliuojama kreipiančiosios 
plokštė užtikrina, kad saulėgrąžų galvutės būtų stumiamos į 
priekį. Tuo pat metu, po dalgiu esantis skabymo volas stiebus 
stumia žemyn. Taip kreipiančioji plokštė ir skabymo volas 
apsaugo stiebus nuo per ankstyvo nupjovimo. Pjovimas 
neatliekamas tol, kol saulėgrąžos galvutė nėra sugrėbiama 
lenktuvų. Todėl, prie tiekimo sraigės patenka tik saulėgrąžų 
galvutės, kurios vėliau tiekiamos prie nuožulniosios kameros.

Šis išskirtinis veikimo principas skirtas: 
 − Sumažinti degalų sąnaudas
 − Padidinti kūlimo ir valymo našumą
 − Sumažinti visų komponentų dėvėjimąsi

Paskirtis. 

Pjaunamoji saulėgrąžoms SUNSPEED – tai optimalus 
sprendimas saulėgrąžų nuėmimui. Išskirtinis pjaunamosios 
darbo principas užtikrina žymiai mažesnę kuliamosios apkrovą 
ir palengvina negrūdinių priemaišų atskyrimą.

Dėl didelio universalumo nuimant skirtingais tarpueiliais 
augančias ir skirtingo storio stiebus turinčias saulėgrąžas, 
SUNSPEED yra universalus priekinis priedas saulėgrąžoms.

Technologija. 

 − Dalgis turi mažai priežiūros reikalaujančią, alyvoje  
veikiančią pavarą

 − Didelis, 1200 eigų/min pjovimo dažnis
 − Skabymo volas ir tiekimo sraigė yra varomi grandinėmis  
ir diržais

 − Iki 20 mm reguliuojamas tarpas tarp lovelių
 − Iki 1800 mm ilgio loveliai, kad stiebai būtų nukreipiami 
tolygiai

 − Reguliuojamas apskritiminis lenktuvų greitis
 − Reguliuojamas tiekimo sraigės greitis
 − Automatinis lenktuvų greičio reguliavimas atsižvelgiant į 
važiavimo greitį

Skabymo volas.

Atsarginis dalgis.

Pasiteisinusi pavara.

Reguliuojami loveliai. Reguliuojamos kreipiančiosios 
plokštės.

1 Reguliuojama kreipiančioji plokštė
2 Lenktuvai  

3 Dalgis
4 Skabymo volas

SUNSPEED
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Kompaktiškumas reiškia našumą. Kūlimo sistema

CLAAS kūlimo technologija.

 − Išskirtinis našumas su APS kūlimo sistema
 − Efektyvi neiškultų grūdų separavimo sistema
 − Didelio našumo 3D valymo sistema
 − Puikus šiaudų apdorojimas
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APS kūlimo sistema

MULTICROP pobūgnis / akmenų gaudyklė.

20 % didesnis našumas, 
0 % degalų sąnaudų padidėjimas.

Išskirtinė APS kūlimo sistema.

AVERO 240 yra pirmas šioje klasėje, turintis APS. Lemiamas 
šios kūlimo sistemos pranašumas slypi jau prieš kūlimo 
būgną. Staigus masės judėjimo pagreitėjimas nuo 3 m/s iki 
20 m/s vėlesnius procesus padaro itin efektyvius:

 − Dėl greitintuvo būgno, augalų masė geriau paskirstoma
 − Masės srautas itin tolygus ir iki 33 % greitesnis
 − Didesnės išcentrinės jėgos atskiria žymiai daugiau grūdų
 − Iki 30 % visų grūdų jau atskiriama tiesiai po greitintuvu 
esančiu pobūgniu, taip žymiai sumažinamas pagrindinio 
pobūgnio apkrovimas

Taigi, našumas padidėja iki 20 %, o degalų sąnaudos išlieka 
tos pačios. APS apsimoka.

Tolygus paėmimas.

Greitintuvo būgnas augalų masę paima iš nuožulniosios 
kameros ir, nesukeldamas jokio triukšmo, ją tiekia kūlimo 
būgnui. Todėl kabinoje maloniai tylu.

Universalus pirminis pobūgnis.

Pirminio pobūgnio konstrukcija yra kaip ir MULTICROP 
pobūgnio, todėl tinka bet kokiems augalams. Papildoma 
įranga, greitai pakeičiami du pobūgnio segmentai, sutrumpina 
paruošimo laiką ir didina efektyvumą.

Ilgas kūlimo kelias.

CLAAS APS kūlimo sistemoje pagrindiniu pobūgniu kūlimo 
būgną pavyko apgaubti daug daugiau, nei įprastuose 
kombainuose. Daugiau niekas negali pasiūlyti 151º gaubimo 
kampo. Jums bus naudingas derlių tausojantis kūlimas su 
dideliu pobūgnio pločiu ir mažu būgno sukimosi greičiu, esant 
mažoms degalų sąnaudoms.

Didelė akmenų gaudyklė.

Didelė akmenų gaudyklė užtikrina aukštą saugos lygį. 
Lengva atidaryti iš šono ir ji savaime išsivalo.

Garantuota grūdų kokybė.

Siekiant geriausiai pašalinti nuo grūdų akuotus ir jų lukštus, 
APS kūlimo sistema siūlo kelių pakopų pritaikymo galimybes 
ir papildomus įrengimus. Pavyzdžiui, tai intensyvaus kūlimo 
elementas ir pirminio pobūgnio dangalai. Pirminio pobūgnio 
dangalai per kelias sekundes įjungiami svirtimi, kuri 
sumontuota šalia nuožulniosios kameros.

Taigi, kartu su kitais APS pranašumais, 100 % įtikinantis 
rezultatas: optimalus separavimo efektyvumas ir išskirtinė 
derliaus kokybė.
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CLAAS kūlimo mechanizmasIšskirtinis universalumas ir visiškas patikimumas.

Kompetencija visuose darbuose.

AVERO 160 naudojamas tradicinis CLAAS kūlimo 
mechanizmas dar kartą įrodo, kaip efektyviai jis gali susidoroti 
su abiem užduotimis: kūlimu ir separavimu. Ir tai visomis 
įmanomomis sąlygomis. Nesvarbu, su kokiais derliaus 
nuėmimo iššūkiais susiduriate, būsite nustebinti universaliu 
darbu, kurį užtikrina 1,06 m pločio kūlimo būgnas.

 − Kūlimo mechanizmą lengva pasiekti iš priekio, pro tiekimo 
angą, ir iš abiejų pusių, pro plačias angas

 − Ypatingai patvari visų pavarų, ypač būgno pavaros, 
konstrukcija atitinka aukščiausius patikimumo standartus

Tinka bet kokioms kultūroms. 
AVERO 160 su MULTICROP pobūgniu.

Kūlimo būgno pobūgnio konstrukcija, kaip ir MULTICROP 
pobūgnio, iš atskirų segmentų, kurie gali būti lengvai pakeičiami. 
Jūs galite pobūgnį greitai pakeisti, pritaikydami pačioms 
įvairiausioms kultūroms – visada užtikrinant tinkamą švaraus 
kūlimo, saugaus grūdų apdorojimo ir didelio našumo derinį.

AVERO 160 yra sumontuota tradicinė CLAAS kūlimo sistema.

Didelė akmenų gaudyklė.

Didelė akmenų gaudyklė taip pat užtikrina išskirtinį AVERO 160 
saugumą. Akmenų gaudyklę paprasta atidaryti iš šono. 
Ji išsivalo savaime.

MULTICROP pobūgnis. Savaime išsivalanti akmenų gaudyklė.
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Neiškultų grūdų separavimas | Šiaudų kratiklių technologijaApgalvotas taupymas.

CLAAS kompaktiškumo principas.

APS kūlimo sistema veikia taip efektyviai, kad AVERO 240 
neiškultų grūdų separavimo sistemoje reikia mažiau kratiklių, 
nei jūs tikitės. APS nuo šiaudų atskiria 90 % grūdų. Likusiais 
10 % pasirūpina keturi kratikliai, turintys keturias pakopas. 

AVERO 240 apdoroja tiek pat, kiek ir penkis kratiklius turinti 
mašina be APS, tačiau turi kompaktiškus matmenis, kaip ir 
keturis kratiklius turinti mašina. Tai daro pastebimą įtaką 
ekonomiškumui. AVERO 160 taip pat užtikrina didesnį nei 
vidutinis našumą savo klasėje: tradicinis CLAAS kūlimo 
mechanizmas puikiai veikia su keturiais šiaudų kratikliais. 

Visiška kontrolė.

Siekiant optimaliai išnaudoti mašinos galimybes ir pasiekti 
didžiausią kūlimo kokybės lygį, AVERO kombaine yra 
integruota daugybė pagalbinių kontrolės priemonių:

 − Neiškultų grūdų separavimo ir valymo sistemų našumo 
informacija CIS terminale

 − Derlingumo įrašymas ir degalų sąnaudų matavimas su CIS
 − Grąžinama masė tiekiama atgal į kūlimo mechanizmą
 − Apšviestas grąžinamos masės stebėjimo langelis
 − Grūdų kiekio bunkeryje stebėjimas pro didelį stebėjimo 
langelį

Keturios šiaudų kratiklių pakopos.

Keturi AVERO šiaudų kratikliai tiksliai pritaikyti galingai APS 
kūlimo sistemai. Neiškultų grūdų separavimas atliekamas ant 
3900 mm ilgio keturių pakopų šiaudų kratiklių. Gali būti 
sumontuoti centriniai ir šoniniai antdėklai. Net ir didelis kiekis 
šiaudų pernešamas greitai ir lengvai. Į pradalges klojami 
šiaudai lengvai krenta ant ražienos, todėl patikimas augalų 
masės srautas garantuojamas net esant dideliam šiaudų 
kiekiui arba dirbant ant šlaito. 

Aktyvus purenimas.

Šiaudai papildomai intensyviai purenami valdomais purentuvo 
pirštais. Pirštai energingai sminga iš viršaus į šiaudus virš 
kiekvieno kratiklio. Purenimas lemia greitą šiaudų srautą ir 
ploną jų sluoksnį. Tokiu būdu likę grūdai visiškai lengvai išbyra 
iš šiaudų, efektyviai padidinamas separavimo našumas.

Nuostolių jutiklis.



52 53

Grūdų valymas | Grūdų bunkerisŽvilgsnis į grūdų bunkerį: 
švarus darbas.

Galingas ventiliatorius.

AVERO išcentrinis ventiliatorius užtikrina aukštą grūdų valymo 
kokybę. Jo greitis gali būti sklandžiai keičiamas iš kabinos, 
užtikrinant pastovų oro slėgį ir tolygų oro paskirstymą per 
sietus net ir keičiantis masės kiekiams. Intensyvus oro srautas 
neleidžia ant sietų susidaryti masės sluoksniui.

Paketą taip pat sudaro CLAAS sukurta 3D valymo sistema, 
suteikianti įspūdingus privalumus:

 − Dinamiškas išlyginimas važiuojant skersai šlaito, naudojant 
aktyvų viršutinio sieto valdymą

 − Reaguoja į mažiausius nelygumus
 − Visiškai nekintantis našumas važiuojant skersai iki 20 % 
nuolydžio šlaito

 − Jokio dėvėjimosi – visiškai nereikia techninės priežiūros
 − Greitas, paprastas modifikavimas

Didelis grūdų bunkeris.

Po to, kai kūlimo, kratiklių ir valymo sistemos atlieka savo 
darbą, švarūs grūdai surenkami į grūdų bunkerį. Ypatingai 
įspūdinga AVERO savybė yra 5600 l talpos bunkeris. Tačiau 
tai ne vienintelė jo stiprioji pusė.

 − Paprastas grūdų mėginių paėmimas
 − Didelis iškrovimo aukštis
 − Idealus svorio paskirstymas
 − Geras grūdų bunkerio matomumas
 − Grūdų bunkerio dangtis gali būti valdomas nuo platformos 
vairuotojo

 − Greitas, tiesioginis iškrovimas
 − Lygūs paviršiai greitam, visiškam iškrovimui
 − Didelis grūdų bunkerio langas leidžia kontroliuoti lygį nuo 
0 % iki 100 %

Tiesioginis bunkerio stebėjimas.

Kartais greitas žvilgsnis į grūdų bunkerį pasako daugiau nei 
1000 jutiklių. AVERO kombaino kabinos galinėje sienelėje 
esantis didelis stebėjimo langas leidžia vizualiai kontroliuoti 
grūdų kiekį. Be to, iš vairuotojo vietos galite patogiai stebėti 
grąžinimą perkulti. Stebėjimo langelis netgi turi apšvietimą.

Ištraukiama kratomoji lenta.

Ant kratomosios lentos atliekamas pirminis rūšiavimas: 
grūdai – apačioje, o pelai ir trumpi šiaudai – viršuje. Tokiu 
būdu sumažinama viršutinio sieto apkrova, o tai padidina 
valymo pajėgumą. Norint po derliaus nuėmimo išvalyti 
kratomąją lentą, ją galima lengvai ištraukti.

be 3D
> 20 %

su 3D
> 20 %

Didelė bunkerio talpa
AVERO 240: 5600 l
AVERO 160: 4200 l

3D valymo sistema.



54 55

Šiaudų apdorojimas | PROFI CAMNuo smulkaus ir trumpo iki ilgo ir palaido.

Smulkiai susmulkinta masė.

AVERO šiaudus susmulkina vienodais, trumpais pjausniais  
ir juos paskleidžia per visą pjaunamosios plotį. Susmulkinti 
šiaudai nupučiami giliai į ražieną. Paskleidimo plotis yra  
lengvai reguliuojamas. 

CLAAS smulkintuve taip pat yra sumontuotas priešpeilis.  
Abi dalys gali būti reguliuojamos atskirai, todėl gali būti 
pritaikomos prie besikeičiančių darbo sąlygų. Taip 
užtikrinamas smulkinimas visais peiliais. Smulkinimą  
atlieka besisukantys peiliai ir stacionarūs priešpeiliai. 

PROFI CAM – viskas matoma.

Visuose AVERO modeliuose gali būti sumontuota galinio 
vaizdo kamera PROFI CAM. Kameros vieta buvo parinkta taip, 
kad kabinoje per spalvotą ekraną būtų galima stebėti dvi sritis:

 − Susmulkintos masės paskleidimas / šiaudų klojimas
 − Važiuojant atbuline eiga – mašinos galas

Prie sistemos gali būti prijungta iki keturių vaizdo kamerų, 
kurios vienu metu pateikia vaizdą į spalvotą ekraną kabinoje.

Aukščiausios kokybės šiaudai.

Ilgus šiaudus AVERO apdoroja labai atsargiai. Dėl tausojančio 
kūlimo ir separavimo proceso, šiaudai visiškai išsaugo savo 
struktūrą, jie idealiai tinka aukštos kokybės kraikui. Esant 
išjungtam šiaudų smulkintuvui, šiaudai klojami į purią pradalgę. 
Tokiu būdu šiaudai greitai išdžiūsta ir juos galima lengvai 
supresuoti į ritinius.

Lengvas perjungimas iš smulkinimo į  
klojimą į pradalges.
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Ryžių derliaus nuėmimasAVERO 240.
Ryžių ekspertas.

Pritaikyta ryžių nuėmimui: 
APS kūlimo mechanizmas. 

Ryžių grūdai labai lengvai pažeidžiami. Siekiant juos apsaugoti 
nuo pažeidimo derliaus nuėmimo metu, tradicinis spragilinis 
būgnas pakeistas pirštiniu kūlimo būgnu. Kūlimo būgno pirštai 
grūdus iškulia trinties pagalba. Jie sumontuoti ant kūlimo 
būgno juostų pakaitomis ir praeina tarp stacionarių pirštų, 
kurie sumontuoti ant pobūgnio. 

Ant atmušimo būgno sumontuotos papildomos dantytos 
juostos, kad sunkūs ryžių šiaudai visais atvejais būtų 
nukreipiami ant šiaudų kratiklių.

AVERO 240 važiuoklė.

Sunkios ryžių nuėmimo sąlygos padidina mašinos apkrovą. 
Padidinto drėgnumo sąlygomis naudojami specialūs, sandarūs 
tiltai. Jie garantuoja patikimumą ir ilgaamžiškumą net pačiomis 
nepalankiausiomis sąlygomis.

HD grūdų bunkeris.

Ryžių grūdai yra ypatingai agresyvūs, transportavimo ir 
išpylimo metu sukelia didelį dėvėjimąsi. Todėl gaminami 
specialūs, dėvėjimuisi atsparūs grūdų bunkeriai. Bunkerio 
užpildymo ir grūdų išpylimo sistemų sraigės, o taip pat 
iškrovimo sraigė turi specialią dangą.

Standartinės pjaunamosios C490 ir C430 ryžių 
nuėmimui.

Šiose pjaunamosiose taip pat gali būti sumontuotas tiekimo 
sraigės HD variantas. Tokiu atveju sraigės vijos turi specialią 
dangą, kuri sumažina dėvėjimąsi, kurį sukelia augalų masė ir 
prilipęs purvas. Siekiant padidinti pjovimo tikslumą, šiose 
pjaunamosiose gali būti sumontuotos dvi skirtingos pjovimo 
sistemos:

 − Specialūs dvigubi pirštai ir dalgio prispaudimo įrenginys 
(gali būti naudojami su pakėlikliais)

 − Dvigubi peiliai (negalima naudoti kartu su pakėliikliais)

VARIO ir CERIO pjaunamosios ryžių nuėmimui.

Pjaunamosioms VARIO ir CERIO taip pat galima ryžių 
nuėmimui skirta speciali įranga. Taip pat, kaip ir standartinėse 
pjaunamosiose, C490 ir C430 tiekimo sraigė turi specialią 
dangą, skirtą maksimaliai sumažinti dėvėjimąsi. Kad augalai 
būtų nupjaunami be problemų, čia taip pat sumontuota speciali 
pjovimo sistema. Trumpi dvigubi pirštai ir pritaikytas prispaudimo 
įrenginys garantuoja pjovimo tikslumą ir darbą be užsikimšimų.
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CLAAS POWER SYSTEMSDidelis kompaktiškos mašinos našumas.

CLAAS mašina – tai daugiau nei jos atskirų dalių suma. 
Idealus veikimas galimas tik tada, kai visos detalės idealiai 
atitinka viena kitą ir gali optimaliai sąveikauti tarpusavyje. 
Pavadinimas CLAAS POWER SYSTEMS (CPS) reiškia 
kombinaciją pačių geriausių komponentų, kuriuos mes 
sujungėme siekdami sukurti išmanią pavaros sistemą.

Mūsų pavaros sistema: optimaliai sąveikaujantys optimalūs komponentai.

Visa variklio galia tik tada, kai jos reikia. Pavaros pritaikytos 
mašinų naudojimo būdui. Degalus taupanti technologija, 
kuri greitai atsiperka.



60 61

Variklis„Cummins“ varikliai atitinka „Etapas V“ išmetamų 
teršalų standartus.

Aplinkos apsauga.

AVERO dabar turi naujausią „Cummins“ variklį. 6,7 l darbinio 
tūrio „Cummins B6.7“ atitinka „Etapas V" išmetamų teršalų 
standartus ir sukuria 213 AG arba 167 AG galią. Kadangi EGR 
technologija jam nereikalinga, galima sumažinti aušinimo 
sistemos galią, todėl padidėja variklio efektyvumas. 

Išmetamųjų dujų valymo sistemą sudaro dyzelio dalelių filtras  
ir SCR katalizatorius. Ši sistema sumontuota variklio skyriuje, 
tačiau, dėl jos kompaktiškos konstrukcijos, užtikrinamas 
idealus priėjimas prie variklio atliekant techninę priežiūrą arba 
valant. Į didelės talpos baką telpa 49 l karbamido. Karbamido 
lygis bake atvaizduojamas kabinoje.

Privalumai eksploatacijos metu.

 − 400 l talpos degalų bakas leidžia dirbti be pertraukų 
 − 49 l talpos karbamido bakas sumažina užpildymų skaičių 
 − Išmetamųjų dujų valymo sistema užima mažai vietos

 − Variklį ir radiatorių lengva pasiekti 
 − Atsisakius EGR technologijos, sumažėjo aušinimo sistemos 
galios poreikis

 − AVERO 240 su 213 AG varikliu 
 − AVERO 160 su 167 AG varikliu

Ateities varikliai.

Kalbant apie į ateitį orientuotą variklių technologiją, „Cummins“ 
yra priešakyje. „Cummins“ varikliai naudojami daugiau nei 
1 000 000 žemės ūkio mašinų visame pasaulyje. Galios 
diapazonas yra nuo 55 iki 4400 AG. 

NAUJIENA
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Variklis„Perkins“ varikliai atitinka „Etapas IIIA“ išmetamų 
teršalų standartus.

Didelė galia.

Naujos kartos „Perkins“ varikliai, kuriuose naudojama 
„Common Rail“ technologija, AVERO 160 sukuria 158 AG 
galią, o AVERO 240 – 205 AG galią. Įmonė „Perkins“ 
optimizavo degimo procesą. Todėl „Etapas IIIA“ („Tier 3“) 
išmetamų teršalų standartai įgyvendinami nenaudojant jokių 
papildomų išmetamųjų dujų valymo sistemų.

Aušinimo sistemą nuolat valo automatinė dulkių surinkimo 
sistema, todėl aušinimo briaunos užteršiamos žymiai mažiau. 
Jei retkarčiais reikia išvalyti radiatoriaus sietelį, paprasčiausiai jį 
atidarykite į šoną. Naudodami kilnojamas sudedamas kopetėles, 
visus pagrindinius techninės priežiūros taškus galite pasiekti 
greitai ir patogiai.

Tikri rezervai.

Patikimas „Perkins“ variklis sukuria tokią galią, kuri leidžia 
AVERO dirbti ilgai ir našiai net sudėtingomis sąlygomis. 
Dėl šiuolaikinės variklio konstrukcijos, degalų sąnaudos 
yra stebėtinai mažos. 

Akivaizdūs privalumai.

 − 400 l talpos degalų bakas leidžia dirbti be pertraukų
 − Geresnės variklio darbo charakteristikos ir optimalus galios 
perdavimas žymiai sumažina degalų sąnaudas

 − Patogus priėjimas atliekant techninę priežiūrą ir valant
 − AVERO 240 su 205 AG varikliu
 − AVERO 160 su 158 AG varikliu

NAUJIENA

„Perkins“ 
1106 D-E70TA
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Padangos | Važiuoklės pavaraDirvožemis yra vertingas turtas.

Dirvožemio apsauga. 

Dėl didelio padangų asortimento, AVERO galima pritaikyti jūsų 
poreikiams. AVERO gali būti sumontuotos 800 mm pločio 
padangos, kad būtų užtikrinta maksimali dirvožemio apsauga 
ir sukibimas. Naudojant šias padangas, mažo darbinio svorio 
mašina palieka negilias vėžes ir apsaugo dirvožemį nuo pažeidimų. 
Galima išnaudoti visas derliaus nuėmimo dienas. Net ir po 
ilgalaikio lietaus, galima greitai tęsti derliaus nuėmimą. 

Kompaktiški matmenys važiuojant keliu.

Net naudojant 800 mm pločio padangas, AVERO plotis 
neviršija 3,30 m. Todėl AVERO yra idealus partneris darbui 
nedideliuose laukuose. Judri i manevringa mašina leidžia 
greitai pervažiuoti iš vieno lauko į kitą.

Pageidaujant – mažiau kaip 3 m.

Jei laukai išsidėstę tankiai apgyvendintose vietovėse arba 
specialų leidimą važiuoti keliais gauti labai sudėtinga, AVERO 
plotis gali būti mažesnis už 3 m. 650 mm pločio padangos 
užtikrina idealų kompromisą tarp transportavimo pločio, slėgio 
į dirvožemį ir traukos.

Tikslus valdymas.

Nereikia naudoti sankabos, nereikia perjunginėti pavarų – visą 
dėmesį galite skirti derliaus nuėmimui. AVERO hidrostatinė 
transmisija valdoma patogia daugiafunkce svirtimi. Didelio tūrio 
siurblys užtikrina manevringumą bet kokiomis sąlygomis. 
Važiuojant sudėtinga vietove arba keliu, visada galite išnaudoti 
visą trauką, kurią daugiafunkce valdymo svirtimi galite valdyti 
tiksliai ir jautriai. Važiuoklės pavara patikimai reaguoja net į 
mažiausius svirties judesius. Toks tikslumas yra naudingas, pvz., 
prikabinant pjaunamąją arba grūdus išpilant į transporto priemonę.
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Aušinimo sistema | Techninė priežiūraKompaktiškas,  
tačiau labai patogus.

Greitas priėjimas.

AVERO techninė priežiūra yra labai paprasta, reikalauja mažai 
pastangų ar laiko, o techninės priežiūros intervalai yra ilgi. Visi 
svarbūs techninės priežiūros taškai yra lengvai pasiekiami, o 
svarbiausia yra tai, kad didžiąją dalį šių darbų gali greitai atlikti 
pats operatorius.

Paprasta techninė priežiūra.

 − Pasukamas radiatoriaus sietelis, skirtas greitam išvalymui 
rankiniu būdu

 − Dideli, vientisi šoniniai skydai, skirti netrukdomam priėjimui
 − Paprastas priėjimas prie variklio skyriaus ir kitų techninės 
priežiūros vietų naudojant kilnojamas sudedamas kopėtėles

 − Jei būtina, galima atidaryti galinį gaubtą
 − Ilgi techninės priežiūros intervalai
 − Tepimo blokai
 − Įrankių laikymo dėžė

Gerai apgalvota aušinimo sistema su 
automatiniu dulkių nusiurbimu.

AVERO sumontuota ypatingai efektyvi bendra variklio, 
hidraulinės alyvos ir oro kondicionieriaus aušinimo sistema. 
Automatinis dulkių nusiurbimas nuolat valo hidrauliniu būdu 
sukamą radiatoriaus sietelį ir užtikrina optimalų aušinimą. Taip 
pat žymiai sumažinamas aušinimo briaunų užteršimas. 
Radiatoriaus sietelis gali būti pasuktas, kad būtų geriau valyti.

Variklio skyrius yra lengvai 
pasiekiamas.

Dideli šoniniai skydai, skirti lengvam 
priėjimui.
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Specialiai pritaikytos jūsų mašinai.
Tiksliai pagamintos atsarginės dalys, aukštos kokybės 
eksploatacinės medžiagos ir naudingi priedai. Pasirinkite  
mūsų išsamų gaminių asortimentą ir būkite tikri, kad gausite 
tinkamiausią sprendimą ir užtikrinsite 100 % savo mašinos 
patikimumą.

Darbas be jokių prastovų.  
CLAAS Service & Parts.

CLAAS Service & Parts

Pristatymas į bet kurią pasaulio vietą.
CLAAS atsarginių dalių logistikos centre Hame (Vokietija), 
sandėliuojama beveik 200 000 skirtingų pavadinimų atsarginių 
dalių, o sandėliavimo plotas viršija 140 000 m2. Šis centrinis 
atsarginių dalių sandėlis greitai ir patikimai pristato visas 
ORIGINAL atsargines dalis visame pasaulyje. Tai reiškia, kad 
jūsų vietinis CLAAS partneris per labai trumpą laiką gali 
pateikti tinkamą jūsų derliaus ar verslo sprendimą.

Apsaugokite savo mašinos patikimumą.
Padidinkite savo darbo patikimumą, sumažinkite remonto  
ir gedimų riziką. MAXI CARE siūlo numatomas išlaidas. 
Sukurkite savo individualų paslaugų paketą, kuris atitiktų  
jūsų konkrečius poreikius.

Jūsų vietinis CLAAS platintojas.
Kur būtumėte, galite pasikliauti, kad visada suteiksime jums 
reikalingą paslaugą ir kontaktinius asmenis. Jūsų CLAAS 
partneriai yra šalia jūsų darbo vietos, pasirengę suteikti 
pagalbą jums ir jūsų mašinai visą parą. Su žiniomis, patirtimi, 
atsidavimu ir geriausia technine įranga. Kad ir ko prireiktų.

Jūsų verslui: CLAAS FARM PARTS.
CLAAS FARM PARTS siūlo vieną iš plačiausių įvairių prekės 
ženklų atsarginių dalių ir priedų asortimentą visoms žemės 
ūkio reikmėms jūsų ūkyje. 
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Įranga

1 Komfortiška kabina

2 Intensyvi separavimo sistema

3 „Cummins“ variklis („Etapas V“) / 
„Perkins“ variklis („Etapas IIIA“)

4 PROFI CAM

5 Šiaudų smulkintuvas 

6 3D valymo sistema

7 Didelio našumo šiaudų kratikliai

8 Išcentrinis ventiliatorius

9 APS

10 Hidrostatinė lenktuvų pavara

11 Užlenkiami skirtuvai

12 VARIO stalas

13 Daugiafunkcė jungtis

14 CIS

Išskirtinė technologija.

AVERO 240.
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Įranga

1 Komfortiška kabina

2 Intensyvi separavimo sistema

3 „Cummins“ variklis („Etapas V“) / 
„Perkins“ variklis („Etapas IIIA“)

4 Šiaudų smulkintuvas 

5 3D valymo sistema

6 Didelio našumo šiaudų kratikliai

7 Išcentrinis ventiliatorius

8 Hidrostatinė lenktuvų pavara

9 Užlenkiami skirtuvai

10 VARIO stalas

11 Daugiafunkcė jungtis

12 CIS

Išskirtinė technologija.

AVERO 160.
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Kūlimo technologija.

 − Iki 20 % didesnis našumas su APS, o degalų sąnaudos 
išlieka tos pačios 

 − MULTICROP pobūgniai greitai ir lengvai pritaikomi įvairioms 
kultūroms 

 − 3D valymo sistema, skirta darbui ant iki 20 % šlaitų
 − Didelio efektyvumo CLAAS intensyvaus separavimo sistema 

CPS – CLAAS POWER SYSTEMS.

 − „Cummins“ ir „Perkins“ varikliai turi didelę galios ir našumo 
atsargą

 − Gerai apgalvota aušinimo sistema su automatiniu dulkių 
nusiurbimu

 − Lengvas ir patogus priėjimas prie techninės priežiūros taškų
 − Aukščiausios klasės hidrostatinė važiuoklės pavara
 − Didelis manevringumas dėl nedidelio pločio: su 800 mm 
padangomis – iki 3,30 m, su 650 mm padangomis – iki 3 m 

 − Mažas slėgis į dirvožemį dėl mažo svorio ir plačių padangų
 − FIRST CLAAS SERVICE ištisą parą

Kabina.

 − Didelė, nuo triukšmo apsauganti kabina, skirta sukurti 
aplinką, leidžiančią susikoncentruoti į atliekamą darbą

 − Vizualus perkulti grąžinamos masės tikrinimas iš 
operatoriaus darbo vietos, pro apšviečiamą tikrinamo langelį

 − Daugiafunkcinė valdymo svirtis ir CLAAS informavimo 
sistema (CIS) skirtos optimaliai sąsajai tarp operatoriaus ir 
mašinos

Pjaunamosios.

 − Dėl optimizuoto augalų masės srauto, VARIO pjaunamosios 
užtikrina iki 10 % didesnį našumą 

 − Sulankstoma C450 pjaunamoji, skirta greitam pervažiavimui 
tarp laukų 

 − Universalios pritaikymo galimybės su CORIO ir SUNSPEED 
pjaunamosiomis

 − CERIO ir standartinės pjaunamosios javų nuėmimui

Kompaktiška klasė, suteikianti jums lankstumo. 
Privalumai.

CLAAS nuolat tobulina visus savo gaminius, kad jie atitiktų klientų poreikius. Todėl gaminiai gali būti keičiami be perspėjimo. Šioje brošiūroje pateikti aprašymai ir specifikacijos turi būti vertinami kaip 
apytiksliai ir gali apimti pasirenkamą įrangą, kuri neįeina į standartinę komplektaciją. Ši brošiūra gali būti naudojama visame pasaulyje. Norėdami sužinoti konkrečias specifikacijas ir kainas, kreipkitės į 
artimiausią CLAAS atstovą. Norint aiškiai parodyti veikimo principus, apsauginiai skydai ir gaubtai galėjo būti nuimti fotografavimo tikslais. Niekada patys nenuimkite šių apsauginių skydų ir gaubtų, kad 
išvengtumėte bet kokio pavojaus. Tam būtina perskaityti atitinkamas naudojimo vadovo instrukcijas.
Visi, su varikliais susiję, techniniai duomenys remiasi Europos išmetamųjų teršalų reguliavimo standartais: „Etapais“. Bet kuri nuoroda į „Tier“ standartus šiame dokumente, skirta tik informaciniams 
tikslams ir supratimui. Tai nėra patvirtinimas regionams, kuriuose išmetamieji teršalai reglamentuojami pagal „Tier“ standartus.
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AVERO 240 160

Kūlimo sistema
APS sistema su greitintuvu ir pirminiu separavimu ● –
Greitintuvo greitis 80 % kūlimo būgno –
MULTICROP ● ●
Kūlimo būgno plotis mm 1060 1060
Kūlimo būgno skersmuo mm 450 450
Kūlimo būgno greitis 650–1500 aps./min ● ● 
Kūlimo būgno greitis 500–1400 aps./min ● ●
Kūlimo būgno greičio sumažinimas aps./min 300, 430, 550 300, 430, 550
Pirminio pobūgnio gaubimo kampas laipsniai 60 –
Kūlimo pobūgnio gaubimo kampas laipsniai 151 117
Pirminio pobūgnio dangalus galima užlenkti iš išorės ● –
Pobūgnių reguliavimas viena svirtimi iš kabinos, proporcingas abiejų  
pobūgnių reguliavimas

● –

Proporcingas pobūgnio reguliavimas viena svirtimi iš kabinos – ●
Didelė akmenų gaudyklė ● ●

Neiškultų grūdų separavimas
Šiaudų kratikliai vnt. 4 4
Šiaudų kratiklių pakopos vnt. 4 4
Šiaudų kratiklių ilgis mm 3900 3900
Šiaudų kratiklių plotas m2 4,13 4,13
Separavimo plotas m2 4,8 4,8
Viena intensyvaus separavimo sistema ● ●

Grūdų valymas
Kratomoji lenta, išimama ● ●
Ventiliatorius Išcentrinis ventiliatorius Išcentrinis ventiliatorius
Elektrinis ventiliatoriaus valdymas ● ●
Atskirti, priešingomis kryptimis judantys sietai ● ●
3D valymo sistema ○ ○
Sietai 2 juostų 2 juostų
Bendras sietų plotas m2 3,00 3,00
Žvyneliniai sietai ● ●
Masės grąžinimas į kūlimo sistemą ● ●
Masės perkūlimui grąžinimas matomas iš kabinos, važiuojant ● ●

Grūdų bunkeris
Talpa l 5600 4200
Iškrovimo sraigės pasukimo kampas laipsniai 101 101
Iškrovimo greitis l/s 51 51

Šiaudų smulkintuvas
Smulkintuvas STANDARD CUT, 40 peilių ● ●

Variklis
Išmetamųjų dujų standartas „Etapas V“
Gamintojas „Cummins“ „Cummins“

Išmetamųjų dujų papildomas apdorojimas su SCR ir DPF ● ●
Modelis B6.7 B6.7
Cilindrų sk. / darbinis tūris vnt. / l 6 eilėje / 6,7 6 eilėje / 6,7
Maksimali galia (ECE R 120) kW/AG 157/213 123/167
Karbamido bakas, 49 l ● ●
Degalų bako talpa l 400 400

Emisijos standartas „Etapas IIIA“ („Tier 3“)
Gamintojas „Perkins“ „Perkins“

Modelis 1106 D-E70TA 1106 D-E70TA
Cilindrų sk. / darbinis tūris vnt. / l 6 eilėje / 7,0 6 eilėje / 7,0
Maksimali galia (ECE R 120) kW/AG 151/205 116/158

Svoris
Be pjaunamosios, smulkintuvo1 8700 8250

1 Gali skirtis priklausomai nuo įrangos

5466 mm

4907 mm

37
08

 m
m

40
22

 m
m

C 430 (4320 mm)

C 490 (4920 mm)

VARIO 500 (4950 mm)

VARIO 560 (5560 mm)

AVERO 240 160

Varančiojo tilto padangos

Kūlimo sistemos plotis mm 1060 1060

Padangų dydis Išorinis plotis
23.1-26 12 PR R1 KB F20 m 3,03 3,03
23.1-26 12 PR R1 KB F16 m 2,82 2,82
620/75 R 26 m 3,03 3,03
620/75 R 30 m 2,96 2,96
650/75 R 32 m 2,98 2,98
750/65 R 26 m 3,14 3,14
800/65 R 32 m 3,28 3,28

AVERO 240 160

Vairuojamojo tilto padangos

Kūlimo sistemos plotis mm 1060 1060

Padangų dydis Išorinis plotis
12.5/80-18 m 2,68 2,68
14.5/75-20 m 2,71 2,71
440/65 R 24 m 2,93 2,93
500/60-22.5 m 2,89 2,89



AVERO 240 160

Priekiniai priedai
VARIO pjaunamosios VARIO 620, VARIO 560, VARIO 500 VARIO 560, VARIO 500
CERIO pjaunamosios CERIO 620, CERIO 560 CERIO 560
Standartinės pjaunamosios C 490, C 430, C 370 C 490, C 430, C 370
Įranga rapsui Visoms VARIO pjaunamosioms
Sulankstomos pjaunamosios C 450 –
CORIO 575 C, 570 C, 475 C, 470 C 575 C, 570 C, 475 C, 470 C
SUNSPEED 8-70, 8-75 8-70, 8-75

Standartinės pjaunamosios
Efektyvūs pjovimo pločiai m C 490 (4,92 m), C 430 (4,32 m), 

C 370 (3,71 m)
C 490 (4,92 m), C 430 (4,32 m), 
C 370 (3,71 m)

Užlenkiami skirtuvai ● ●
Tarpas tarp dalgio ir tiekimo sraigės (min. / maks.) mm 580 580
Pjovimo dažnis eigos/min. 1120 1120
Daugiapirštė tiekimo sraigė ● ●
Hidraulinis reversas ● ●
Elektrohidrauliškai reguliuojamas lenktuvų greitis ● ●
Elektrohidrauliškai reguliuojamas lenktuvų aukštis ● ●
Elektrohidrauliškai reguliuojama horizontali lenktuvų padėtis ● ●
Automatizuotas pjaunamosios valdymas

CONTOUR ● ●
AUTO CONTOUR ○ ○

VARIO pjaunamosios
Efektyvūs pjovimo pločiai m VARIO 620 (6,17 m), 

VARIO 560 (5,56 m), 
VARIO 500 (4,95 m)

VARIO 560 (5,56 m), 
VARIO 500 (4,95 m)

Užlenkiami skirtuvai ● ●
Atstumas nuo dalgio iki tiekimo sraigės mm 493 / 1134 493 / 1134
Daugiapirštė tiekimo sraigė ● ●
Hidraulinis reversas ● ●
Hidrostatinė lenktuvų pavara aps./min 8-60 8-60
Elektrohidrauliškai reguliuojamas lenktuvų greitis ● ●
Elektrohidrauliškai reguliuojamas lenktuvų aukštis ● ●
Elektrohidrauliškai reguliuojama horizontali lenktuvų padėtis ● ●
Automatizuotas pjaunamosios valdymas

CONTOUR ● ●
AUTO CONTOUR ● (○ pjaunamajai V500) ● (○ pjaunamajai V500)
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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.
Plungė: Šiaulių g. 15, Truikių km., Babrungo sen., Plungės raj. LT-90110
El.paštas: info@kesko.lt
E-Parduotuvė: http://webshop.konekesko.lt
www.konekesko.lt

Užtikrinti efektyvesnį derliaus nuėmimą.

HRC / LRC / 121019300420 KK LC 0520


