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Mūsų darbo vaisiai?  
Jūsų pasitenkinimas CLAAS vartytuvais.

CLAAS pasaulis

CLAAS pasaulis.

Mes mėgstame savo darbą, kadangi jis nuolat kelia mums 
naujus ir sudėtingus iššūkius. Ir jie reikalauja mūsų visų 
sugebėjimų. Kiekvieną dieną vis nauji. Kadangi kiekvienas 
laukas, kaip ir kiekvienas žmogus, yra skirtingas, mums 
reikalingas tinkamas sprendimas. Nuo vešlių pievų Rytų 
Frislandijoje iki Trentino pievų Italijoje. Visame pasaulyje.

Vienas iš mūsų naudojamų sprendimų yra MAX SPREAD – 
visoje VOLTO modelio serijoje montuojama pažangi augalų 
masės srauto sistema. Ji leidžia jums darbą atlikti dar patogiau 
ir efektyviau, o taip pat kiekvieną vakarą grįžti į namus 
džiaugiantis gerai atliktu darbu.
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Produktų apžvalgaUniversalumas ir galingumas.  
Didelių modelių serija.

Optimalūs rezultatai  
su CLAAS vartytuvų 
gamybos patirtimi. 

Pajėgumas.  
Kompaktiškų modelių serija.

CLAAS Saulgau GmbH, kompanijos pašarų ruošimo kompetencijų centras, 
veikiantis kartu su produktų vystymo centru, yra vienas moderniausių pasaulyje.

Moderni technika.

Žinoma, mūsų klientams tinka tik pačios geriausios mašinos. 
Tam, kad patenkintų šiuos lūkesčius, CLAAS inžinieriai 
kiekvieną dieną pasitelkia visus savo sugebėjimus. Mūsų 
šieno vartytuvuose yra naudojama išskirtinė augalų masės 
srauto sistema, kurios nerasite jokioje kitoje į rinką tiekiamoje 
mašinoje. Tai MAX SPREAD.

Pašarų ruošimo kompetencijų centras.

Pašarų ruošimo produktų vystymo centras, įsikūręs CLAAS 
gamykloje Bad Saulgau, šiuo metu yra moderniausias ir 
pažangiausias tokio tipo centras visame pasaulyje. Ši vieta 
yra pačiame Europoje didžiausios teritorijos, kurioje auginami 
pašarui skirti augalai, centre, todėl darbuotojai dar geriau 
supranta savo atliekamą darbą.

Tradicijos turi ateitį.

Mūsų klientai reikalauja daugybės sprendimų, kurie atitiktų  
jų poreikius. Ūkiai didėja ir keičiasi, o kartu su jais ir mes.  
Mes norime turėti viską, kas geriausia ir viską daryti kiek 
galima geriau.

Dėmesys klientui.

Mūsų inžinerinio projektavimo darbų pagrindas yra 
įsiklausymas į savo klientus. Kiekvienas iš jų gautas 
pasiūlymas, prašymas ar kritika padeda mums suprojektuoti 
mašinas, kurios tiksliai atitinka kiekvieno kliento individualius 
poreikius. Dėl didelio vartytuvų pasirinkimo, mes galime 
įvykdyti šį pažadą ir kiekvienam klientui pasiūlyti tinkamiausią 
vartytuvą.

1,70 m

13,00 m
VOLTO 1100

Plotis

Darbinis plotis

Rotoriaus skersmuo

Pirštų laikikliai

Po 7 laikiklius ant rotoriaus

Po 6 laikiklius ant rotoriaus

Po 5 laikiklius ant rotoriaus

1,50 m

8,70 m

1,50 m

6,70 m

1,70 m

7,70 m

CLAAS prikabinimo įtaisas 
(CKL)

Mechaninis

Hidraulinis

Optimalus augalų masės srautas visuose VOLTO modeliuose su MAX SPREAD.

MAX SPREAD dabar gali būti sumontuota 
visuose serijos modeliuose.

Pristačiusi MAX SPREAD augalų masės srauto sistemą, 
CLAAS iš pagrindų pakeitė vartytuvų konstrukciją ir iš naujo 
apibrėžė modernumą. Dabar MAX SPREAD yra montuojama į 
visus VOLTO modelius, nuo didžiausio iki mažiausio. Išskirtinė 
šios sistemos savybė yra 29,3° kampu atgal atlenkti pirštų 
laikikliai. 

Trumpai apie MAX SPREAD privalumus:
 − Didesnis grėbimo efektyvumas
 − Švelnus pašaro pernešimas
 − Tolygus paskleidimas
 − Didesnis našumas
 − Puiki darbo kokybė

MAX SPREAD sistema su 29,3° kampu atgal atlenktu pirštų tvirtinimu.

1,50 m

10,70 m

1,50 m

10,70 m

MAX SPREAD 
gali būti 
sumontuotas į 
visus serijos 
modelius.

1,50 m

6,40 m

1,70 m

5,20 m

1,50 m

4,50 m

1,30 m

5,80 m
MAX SPREAD
 
PERMALINK

Važiuoklė

Kopijavimo ratas priekyje

Kopijavimo ratas (pasirenkamas)

VOLTO 1300 T

VOLTO 1100 T VOLTO 900 T

1,50 m

8,70 m
VOLTO 900 VOLTO 700

VOLTO 800

VOLTO 800 T

1,70 m

7,70 m

1,30 m

7,70 m
VOLTO 80 VOLTO 55

VOLTO 65 VOLTO 45

VOLTO 60
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Technika profesionalamsVisais atvejais,
turi būti naudojama tinkama technika.

Profesionaliam operatoriui reikia  
profesionalios įrangos.

Jei jūs mėgstate savo darbą, yra svarbus ne tik dienos darbo 
atlikimas. Taip pat yra svarbus optimalus darbo našumas, 
diena po dienos. Tam jums reikalinga geriausia technologija. 
Pavyzdžiui, tokia kaip MAX SPREAD – gerai apgalvota augalų 
masės srauto sistema su 29,3° kampo atgal konfigūracija,  
kuri užtikrina net ir lapinių augalų vartymą be problemų. Arba 
kopijavimo ratas, kuris išlaiko tinkamą mašinos padėtį ir leidžia 
lengvai nustatyti optimalų darbinį aukštį. Net ir tada, kai  
reikia įveikti posūkius ar dirbti kalvotoje vietovėje, CLAAS 
prikabinimo įrenginys visada užtikrina stabilumą ir padeda 
kiekvieną dieną pasiekti geriausią kokybę. 
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Tiesus augalų masės srautas,  
skirtas švelnesniam pernešimui.

Kadangi, paėmimo metu pirštai į augalų masę visada yra 
nukreipti tinkamu kampu, jie gali atsilenkti atgal, piršto vijos 
kryptimi. Tai suteikia privalumą prieš tradicines sistemas, 
kadangi augalų masė tarp rotorių nukreipiama beveik tiesia 
linija. Taip sukuriama daugiau erdvės augalų masės 
pernešimui, o taip pat užtikrinamas didesnis našumas ir 
ypatingai švelnus pašaro apdorojimas. Todėl, sumažinus 
variklio sūkius, MAX SPREAD koncepcija taip pat leidžia  
vartyti lapinius augalus, tokius kaip liucerna.

Tolygesnis paskleidimas, kadangi pirštai 
tvirtinami kampu, atlenkti atgal.

Pirštų tvirtinimo pakreipimas 29,3º kampu taip pat turi 
teigiamos įtakos augalų masės paskleidimui. Kaip ir pakreiptos 
trąšų barstytuvo paskleidimo mentės, vartytuvo pirštai 
užtikrina platesnį ir daug vienodesnį augalų paskleidimą  
bei optimalų sluoksnį. Šis trąšų barstytuvo efektas yra dar 
sustiprinamas dėl vijos kryptimi pirštus veikiančių įtempimų.  
Ši papildoma jėga padeda augalus paskleisti per visą  
darbinį plotį.

Dėl efektyvesnės augalų masės srauto 
sistemos, platesnis augalų masės paėmimas. 

Dėl MAX SPREAD augalų masės srauto koncepcijoje 
naudojamo pirštų tvirtinimo kampu, augalų masės paėmimo 
metu šie pirštai visada yra nukreipti važiavimo kryptimi ar 
skersai važiavimo krypčiai. Tradicinėje konstrukcijoje, pirštai 
veikia prieš važiavimo kryptį ir tik pusėje pakėlimo ploto, todėl 
ribojamas važiavimo pirmyn greitis. MAX SPREAD augalų 
masės srauto sistemoje, pirštai veikia 33 procentais ilgiau, 
važiavimo kryptimi ar skersai važiavimo krypčiai. Todėl MAX 
SPREAD leidžia jums dirbti žymiai greičiau arba naudoti 
mažesnius variklio sūkius.

Ką bendro turi karšta vasaros diena  
ir MAX SPREAD? 29,3°.

MAX SPREAD masės srauto koncepcija

Daugiau informacijos apie VOLTO 
kompaktiškų modelių seriją su  
MAX SPREAD žiūrėkite:

volto.claas.com
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MAX SPREAD masės srauto koncepcija

MAX SPREAD – patirtis laukuose.

Mišrus ūkis Claussnitz GmbH, esantis Claussnit, Saksonijos 
viduryje, iš viso valdo 3 100 hektarų pievų ir jau 20 metų 
pašarus ruošia CLAAS mašinomis. Be kitų mašinų, kompanija 
naudoja VOLTO 1100 T, kuriame yra pritaikyta MAX SPREAD 
augalų masės srauto koncepcija.

Kai kalbama apie verslą, ūkio darbuotojas Michael Polster 
ypatingai pabrėžia siloso kokybę: „Pienininkystė yra 
svarbiausia mūsų verslo sritis. Mes laikome 1 400 karvių ir 
vidutiniškai iš vienos karvės per metus primelžiame po  
10 000 kilogramų pieno. Taigi, pašaro kokybė turi būti puiki!“

„VOLTO 1100 T visais atžvilgiais yra labai puiki mašina. 
Didžiausią įspūdį daro paskleidimo kokybė. Vienodumas ir 
tikslumas akivaizdžiai matomas dirbant su varpinėmis žolėmis 
ar esant storoms pradalgėms. Net ir dirbant didesniu greičiu, 
augalai paskleidžiami visame mašinos darbiniame plotyje. Mes 
visiškai patenkinti VOLTO 1100. Pasirinkę jį, mes pasirinkome 
mašiną, kuri padeda mums pasiekti išskirtinę pašaro kokybę.“

Didesnis našumas dėl optimizuoto augalų 
masės srauto.

Naudodama MAX SPREAD augalų masės srauto koncepciją, 
CLAAS iš esmės pagerino vartymo proceso kokybę. Dėl  
29,3° kampu tvirtinamų pirštų, augalų masės srautas buvo 
optimizuotas keletu atžvilgių.

Privalumai yra šie:
 − Geresnis paskleidimas 
 − Didesnis darbinis greitis
 − Švelnus pašaro apdorojimas

MAX SPREAD – įtikinantis ekspertus.

„Niekas iš komisijos narių negalėjo įsivaizduoti, kad vis dar galimos inovacijos tokioje ištobulintoje technikoje, kaip vartytuvai. 
Augalų masės paskleidimo koncepcija MAX SPREAD pakerėjo komisijos narius, kurie skyrė ZLF inovacijų premiją.“

Norbert Bleisteiner, komisijos atstovas

MAX SPREAD masės srauto koncepcijaTrys svarbiausi reikalavimai darbui:  
kokybė, kokybė ir dar kartą kokybė.
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Patikimas valdymas. Komfortą didinančios detalės

Galios perdavimas:  
pirštinė mova PERMALINK.

VOLTO mašinose galia perduodama per pirštinę movą 
PERMALINK, užtikrinančią patikimą galios perdavimą bet 
kokiomis eksploatacijos sąlygomis. Taip pat, pažangi 
konstrukcija leidžia užlenkti iki 180° kampu, į kompaktišką 
transportavimo padėtį.

Tvirti, patikimai pritvirtinti pirštai.

Visuose VOLTO šieno vartytuvuose yra sumontuoti stiprūs, 
tvirti pirštai. Dvigubi, po penkias vijas turintys pirštai, uždėti ant 
pirštų laikiklių ir pritvirtinti varžtais. Pirštui nulūžus, nuo piršto 
pametimo apsauganti sistema patikimai apsaugo nuo piršto 
išsviedimo ir su tuo susijusios žalos.

Lengvesnis vartymas su tvirtais  
pirštų laikikliais.

Rotoriaus sukimosi metu, pirštų laikiklius veikia didelės jėgos. 
Tam, kad atlaikytų dideles sukimo jėgas, pirštų laikikliai yra 
gaminami iš vamzdinio profilio. Jie yra prisukti prie rotoriaus 
disko ir papildomai sutvirtinti stabilizavimo žiedu su įdubomis.

Priklausomai nuo modelio, VOLTO vartytuvai gali turėti  
1,30, 1,50 ar 1,70 metro skersmens rotorius su atitinkamai 
penkiais, šešiais ar septyniais pirštų laikikliais.

CLAAS prikabinimo įrenginys, skirtas tolygiam 
ir saugiam važiavimui lauko paviršiumi.

Tam, kad darbas būtų patogus ir efektyvus, visose, prie trijų 
taškų pakabinimo sistemos prikabinamose mašinose, yra 
sumontuotas CLAAS CKL prikabinimo įrenginys. Tai užtikrina 
tolygų važiavimą posūkiuose ir patikimai apsaugo mašiną  
nuo atsitrenkimo į traktorių dirbant šlaituose. Automatinis 
centravimas kėlimo metu svorį perduoda traktoriaus 
apatinėms trauklėms. Taip ne tik sumažėja važiuoklės apkrova 
ir mašina užfiksuojama, bet ir svorio centras perkeliamas 
arčiau traktoriaus.

Pritaikymas prie situacijos:  
pasirenkamas kopijavimo ratas.

Optimizuotas lauko paviršiaus kopijavimas nepriklausomai nuo 
traktoriaus judėjimo yra ypatingai svarbus kalvotoje vietovėje. 
Su pasirenkamu papildomu kopijavimo ratu, VOLTO sklandžiai 
kopijuoja lauko paviršių, o darbinis aukštis gali būti nustatytas 
nenaudojant įrankių. Taip apsisaugoma nuo pirštų įsmigimo į 
velėną ir pašaro užteršimo žemėmis.

Geras važiavimo krypties valdymas  
važiuojant bet kokiu greičiu.

Labai plačios, žemo slėgio padangos užtikrina patikimą  
lauko paviršiaus kopijavimą, optimalią dirvožemio apsaugą ir 
tolygų važiavimą, net ir dideliu darbiniu greičiu. Padangos yra 
apsaugotos nuo nepageidaujamo augalų masės susikaupimo.
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Žingsnis po žingsnio, sluoksnis po sluoksnio,  
link aukščiausios kokybės pašaro.

Pagalba užtikrinant pašaro kokybę.

Pašaro kokybė yra lemiamas gyvulių sveikatos veiksnys. 
Vartytuvai atlieka didelį vaidmenį siekiant šio tikslo. Jūsų 
vartytuvas yra žaliųjų pašarų ruošimo proceso variklis, ne tik 
išsaugantis, bet dar ir pagerinantis pašaro kokybę. VOLTO  
yra specialiai sukonstruotas šiam tikslui: užtikrinti kokybišką 
derliaus dorojimą.

Džiovinimas sluoksnis po sluoksnio,  
kad pašaras būtų aukščiausios kokybės.

Tam, kad būtų pagamintas aukštos kokybės pašaras, 
nupjauta augalų masė turi būti džiovinama vienodai. Todėl, 
VOLTO mašinose yra sumontuoti vienodo ilgio pirštai. Šie 
pirštai augalų masę pakelia sluoksniais ir užtikrina kruopštų jos 
sumaišymą. Rezultatas: vienodas paskleistos masės sluoksnis 
ir greitas nupjautų augalų džiuvimas.

Ilgesnis tarnavimo laikas dėl vienodai 
paskirstomų apkrovos jėgų.

Dar vienas pakėlimo sluoksniais privalumas yra tas, kad 
priekiniai ir galiniai pirštai yra apkraunami vienodai, todėl žymiai 
pailgėja jų tarnavimo laikas. Net ir tada, kai reikia pakeisti 
pirštą, jūs visada turėsite tinkamą atsarginį pirštą, kadangi, 
vienodas pirštų ilgis reiškia, kad tie patys pirštai gali būti 
sumontuoti ant bet kuria kryptimi besisukančio rotoriaus.

Reguliuojamas paskleidimo kampas,  
skirtas lengvesniam pritaikymui.

Siekiant pritaikyti mašiną prie esamų derliaus dorojimo sąlygų, 
paskleidimo kampas, priklausomai nuo modelio, gali būti 
keičiamas nuo 12° iki 18°. Taip pat, pirštai gali būti pakreipiami 
7° pirmyn ar atgal. Taip galima atlikti tikslų pageidaujamo 
paskleidimo nustatymą. 

Apsauga nuo piršto pametimo,  
skirta geresnei apsaugai.

Apkrovų sumažinimui, pirštai turi penkias vijas. 9,5 mm storio 
pirštai yra pakankamai tvirti, kad būtų užtikrintas švarus 
vartymas. Siekiant apsaugoti gyvūnus ir paskui važiuojančias 
derliaus dorojimo mašinas, kiekvienas vartytuvo laikiklis turi 
apsaugą nuo piršto pametimo. Ši apsauga neleidžia pirštui 
nukristi nuo laikiklio. Taip pat, jos trapecijos formos skerspjūvis 
neleidžia pašarui apsivynioti ant pirštų laikiklio.

Švarus grėbimas, augalus pakeliant  
mažomis porcijomis.

Paskleidimo kampo reguliavimas nenaudojant jokių įrankių, 
optimaliems rezultatams bet kokiomis sąlygomis.

Aukščiausia pašaro kokybė
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Maksimalus efektyvumas:  
pavarų dėžė naktinių pradalgių formavimui.

Kai ruošiamas šienas, pradalgių sugrėbimas nakčiai gali būti 
naudingas, ypatingai, kada derliaus dorojimo terminai yra labai 
glausti.Tuomet, nakties metu, šienas sugeria daug mažiau 
drėgmės, tai reiškia, kad jis džiūva daug greičiau. Šiam darbui 
atlikti gali būti naudojama pavarų dėžė naktinių pradalgių 
formavimui, t. y. trečdaliu sumažinami rotorių sūkiai, o 
nupjautų augalų masė sugrėbiama į keletą mažų pradalgių.

Tvarkingas darbas.  
Be jokių apribojimų ir kompromisų.

Paskleidimo lauko pakraštyje įranga,  
skirta optimaliam efektyvumui.

Su paskleidimo lauko pakraštyje įranga, jūs galite užtikrinti 
vienodą augalų masės džiuvimą net ir lauko pakraščiuose. 
Paskleidimo lauko pakraštyje užuolaidą atlenkę į darbinę 
padėtį, jūs kontroliuojate augalų masės trajektoriją ir augalų 
masę nukreipiate ten, kur ji ir turi būti. Tai taip pat leidžia jums 
visada išnaudoti visą darbinį plotį.

Mobilumas, kai tai yra būtina:  
galulaukės padėtis.

Galulaukėse, vietose kur jau buvo važiuota anksčiau, mašina 
yra iškeliama. Ši funkcija taip pat labai tinka pervažiuojant 
mažus griovius ar važiuojant atbuline eiga.

Nebereikia pakreipti važiuoklės ratų, dėl ko gali būti pažeista 
mašina. Paskleidimo lauko pakraštyje užuolaida taip pat yra 
nepamainoma ruošiant šieną. Ji gali būti naudojama kaip 
ženklintuvas, žymintis plotą, kuriame jau atlikote vartymą –  
taip jūs niekada nevažiuosite du kartus per tą pačią vietą.

Aukščiausia pašaro kokybė
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Didelių mašinų serijaVOLTO išlaiko aukščiausią lygį.

Didelių modelių serija.

Jei jūs ieškote maksimalaus našumo ir paskleidimo pločio, 
mes galime padėti – su naujomis idėjomis ir konstrukcija, su 
tvirtu pasiryžimu surasti jūsų poreikius geriausiai tenkinančius 
sprendimus. Mūsų technika leidžia jums dirbti greitai ir 
efektyviai, ypatingai tada, kai naudojama jūsų brangų laiką 
taupanti ir darbą palengvinanti MAX SPREAD augalų masės 
srauto koncepcija.

VOLTO 1300 T 13,00 m
VOLTO 1100 T 10,70 m
VOLTO 1100 10,70 m
VOLTO 900 T 8,70 m
VOLTO 900 8,70 m
VOLTO 800 T 7,70 m
VOLTO 800 7,70 m
VOLTO 700 6,70 m
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Nuolatinis rotoriaus tepimas.

Tvirta konstrukcija, skirta maksimaliam  
našumui ir ištvermingumui.

Masyvus, stačiakampio skerspjūvio rėmas suteikia VOLTO 
mašinoms darbui lauke reikalingą patvarumą. Rėmas turi  
8,00 mm storio sieneles ir yra pasuktas 45° kampu. Taip 
efektyviai sugeriamos sukimo jėgos ir padidinamas darbo 
patikimumas. Be to, rėmą veikiančias jėgas sugeria tvirtos, 
iš ketaus pagamintos ir dvigubą nukerpamą sujungimą 
turinčios jungtys.

Kompaktiškas ir manevringas laukuose,  
saugus kelyje. 

T modeliai iš didelių mašinų serijos turi trumpą vilkimo siją ir  
už rotorių sumontuotą transportavimo važiuoklę. Tai užtikrina 
mažą posūkio spindulį ir paprastą, kompaktišką valdymą 
lauke. Dėl didelio atstumo tarp ratų, keliu galima transportuoti 
iki 40 km/h greičiu.

Dėl nuolat tepamos rotoriaus pavaros,  
reikia mažai priežiūros.

Visos VOLTO mašinos iš didelių mašinų serijos turi sandarią, 
nuolat tepamą rotoriaus pavarą. Pirštinę movą PERMALINK 
turinti šių vartytuvų pavaros sistema, iki pat kardaninio veleno, 
reikalauja mažai priežiūros. Taip pat, sandari konstrukcija 
apsaugo pašarą nuo užteršimo tepimo priemonėmis.

Didelių mašinų serija
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Efektyvi technika, skirta maksimaliam našumui.

Turėdamas 13,00 m darbinį plotį, VOLTO 1300 garantuoja 
didžiausią našumą lauke. Dešimt jo rotorių vienu važiavimu gali 
apversti penkias pradalges, kurias palieka 3 m darbinio pločio 
šienapjovės. Moderni sulankstymo konstrukcija užtikrina 
kompaktiškus matmenis važiuojant keliu.

Dėl nuolat tepamos pavaros,  
reikalauja mažai priežiūros.

Dėl nuolat tepamos rotoriaus pavaros ir pirštinės movos 
PERMALINK, pavaros sistema reikalauja labai mažai 
priežiūros. Dvigubi kopijavimo ratai palengvina lauko paviršiaus 
kopijavimą nepriklausomai nuo traktoriaus ir leidžia nustatyti 
pageidaujamą darbinį aukštį. Grėbiant į naktines sangrėbas, 
GTV sūkiai gali būti sumažinti nuo 1 000 iki 540 aps./min. 
Vartant lauko pakraščiuose, hidrauliniu būdu užlenkiama 
augalų masės apsauga užtikrina, kad pašaras lieka ten, kur  
jis ir turi būti.

Gerai apgalvota pavaros sistema,  
skirta optimaliai apsaugai.

VOLTO 1300 T pavara abiem vartytuvo pusėms turi atskirą 
apsaugą. Taip užtikrinamas kiek galima mažesnis nukirpimo 
momentas atsitrenkus į kliūtį ir maksimali pavaros apsauga. 
Mašinai atsitrenkus į kliūtį, dviguba kumštinio tipo nuo per 
didelių apkrovų apsauganti mova vienu metu sustabdo abi 
mašinos puses.

Vietos taupymas:  
sulankstymo valdymo vožtuvas. 

Naudojant tik vieną dvipusio veikimo hidraulinę jungtį, 13,00 m 
darbinio pločio vartytuvas gali būti sulankstytas į kompaktišką, 
tik 2,98 m pločio, transportavimo padėtį. Dėl plačiai 
sumontuotų važiuoklės ratų, keliu galima transportuoti iki  
40 km/h greičiu. Papildomą saugumą užtikrina perspėjimo 
ženklai su integruota apšvietimo įranga.

Gera technika yra ta, su kuria dirbant beveik 
nereikalingas operatoriaus įsikišimas.

VOLTO 1300 T

Po 7 laikiklius ant rotoriaus

MAX SPREAD

PERMALINK

Važiuoklė

Kopijavimo  
ratas priekyje

VOLTO 1300 T

1,70 m

13,00 m

Darbinis plotis

Rotoriaus skersmuo
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VOLTO 457 Zinkenträger je Kreisel

6 Zinkenträger je Kreisel

5 Zinkenträger je Kreisel

CKL mechanisch

CKL hydraulisch

Arbeitsbreite

Kreiseldurchmesser

PERMALINK

VOLTO 1300 T

VOLTO 1100T

VOLTO 1100

VOLTO 900 T

VOLTO 900

VOLTO 800 T

VOLTO 800

VOLTO 700

VOLTO 80

VOLTO 65

VOLTO 60

VOLTO 55

VOLTO 45

VOLTO 1100 T / 1100

Maksimalus darbo greitis su 10 rotorių vartytuvais.

VOLTO 1100, tai CLAAS gaminamas, pasaulyje efektyviausias 
dešimties rotorių vartytuvas, skirtas prikabinti prie trijų taškų 
pakabinimo sistemos. VOLTO 1100 ir VOLTO 1100 T turi 
10,70 m darbinį plotį ir MAX SPREAD augalų masės srauto 
koncepciją. Rezultatas: maksimalus darbo greitis ir geresnis 
paskleidimas.

Visada tikslus važiavimas su hidrauliniu CKL.

Tam, kad būtų užtikrintas sklandus važiavimas paskui 
traktorių, VOLTO 1100 yra sumontuotas priežiūros 
nereikalaujantis CLAAS prikabinimo įrenginys. Jis centruoja 
mašiną kėlimo metu ir įveikus posūkį, taip pat apsaugo  
mašiną nuo atsitrenkimo į traktorių važiuojant šlaitu.

Švarus pašaras?  
Absoliučiai.

Lengvas sulankstymas transportavimui keliu.

VOLTO 1100 sulankstomas naudojant dvipusio veikimo 
hidraulinę jungtį. Tam nereikalingi jokie trosai. Dvigubas  
strėlių užlenkimas užtikrina kompaktišką transportavimo 
padėtį. CLAAS prikabinimo įrenginys taip pat garantuoja 
saugų transportavimą, mašinai remiantis į traktoriaus  
apatines traukles.

Dėl plačiai sumontuotų VOLTO 1100 T transportavimo 
važiuoklės ratų, galima važiuoti iki 40 km/h greičiu.

Individualus nustatymų pasirinkimas, 
maksimalus komfortas operatoriui.

Patogios naudoti funkcijos apima pakėlimo galulaukėje 
funkciją ir hidrauliniu būdu užlenkiamą augalų masės 
paskleidimo lauko pakraštyje užuolaidą. Apsauginio rėmo 
laikikliai pagaminti iš stiklo pluoštu sutvirtinto poliamido, kurie 
yra skirti vibracijos sugėrimui ir maksimaliam tarnavimo laikui.

Po 6 laikiklius ant rotoriaus

MAX SPREAD

PERMALINK

CKL, hidraulinis

Važiuoklė

Pasir. kop. ratas

1,50 m

10,70 m
VOLTO 1100 T

VOLTO 1100

1,50 m

10,70 m

Darbinis plotis

Rotoriaus skersmuo
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Tvirtumas, efektyvumas ir švelnus augalų 
masės apdorojimas.

Visų VOLTO mašinų iš didelių vartytuvų serijos didelį  
stiprumą ir stabilumą užtikrina tvirtas, 45° kampu pasuktas 
stačiakampio formos skerspjūvio rėmas. Priežiūros 
nereikalaujanti pavara taupo naudotojo laiką ir pinigus.  
Taip pat, MAX SPREAD augalų masės srauto sistema su 
pirštų tvirtinimu 29,3° kampu, garantuoja vienodą paskleidimą 
ir švelnų augalų masės apdorojimą.

Vartytuvai bet kokio dydžio ūkiui.

VOLTO 900–700 mašinos skirtos profesionaliam ir ilgam 
darbui. Šią našumo klasę taip pat sudaro modeliai 900 T ir 
800 T. Tai galingi, važiuoklę turintys vartytuvai, kurių 
maksimalus leidžiamas važiavimo keliu greitis yra iki 40 km/h. 
Dėl 6,70–8,70 m darbinio pločio ir šešių ar aštuonių rotorių 
atitinkamai, ši CLAAS vartytuvų serija turi bet kokio dydžio 
ūkiui ar bet kokio pločio šienapjovei tinkamiausią mašiną.

Profesionalumas –  
svarbiausia VOLTO kompetencija.

VOLTO 900 T / 900 / 800 T / 800 / 700

1,50 m

8,70 m

VOLTO 900* VOLTO 800*

1,70 m

7,70 m

1,50 m

6,70 m

VOLTO 700 Po 6 laikiklius ant rotoriaus

Po 7 laikiklius ant rotoriaus

MAX SPREAD

PERMALINK

CKL, mechaninis

Pasir. kop. ratas

*  taip pat galima pasirinkti prikabinamą mašiną, 
turinčią transportavimui keliu skirtą važiuoklę.

Darbinis plotis

Rotoriaus skersmuo
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Net ir maži žaidėjai gali  
pasiekti didelių rezultatų.

Kompaktiškų mašinų serija

Kompaktiška klasė.

Maži ir, žinoma, nepakankamai įvertinami – VOLTO 
kompaktiška klasė, turinti nuo 4,50 iki 7,70 m darbinį plotį, 
specialiai suprojektuota mažesniems traktoriams. Todėl  
šios mašinos idealiai tinka mažus ar vidutinio dydžio ūkius 
valdantiems ūkininkams, kurie pašarus ruošia patys. Dėl mažo 
svorio ir kompaktiškos konstrukcijos, visi šie modeliai idealiai 
tinka darbui ant šlaitų ir yra skirti susidoroti su kasdieniniais 
darbo iššūkiais, dideliais ir mažais.

VOLTO 80 7,70 m
VOLTO 65 6,40 m
VOLTO 60 5,80 m
VOLTO 55 5,20 m
VOLTO 45 4,50 m
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Gerai apgalvota konstrukcija ir  
patikrinti sprendimai.

Kompaktiškos klasės VOLTO mašinose taip pat yra 
montuojama nepertraukiamą galios perdavimą garantuojanti 
PERMALINK pirštinė mova. Dėl prikabinimo prie trijų taškų 
pakabinimo sistemos, šie mažesni VOLTO modeliai darbui gali 
būti paruošti akimirksniu. Stabilumą važiuojant nuokalne ir 
darant posūkius garantuoja CLAAS prikabinimo įrenginys (CKL).

Konstrukcijos pagrindą sudaro tvirtas rėmas.

Tam, kad būtų užtikrintas darbui laukuose reikalingas 
stiprumas ir stabilumas, šios mašinos turi tvirtą rėmą ir vientisų 
vamzdžių sujungimus tarp rotorių. Tai yra VOLTO mašinų labai 
ilgo tarnavimo laiko pagrindas.

Labai patikima pavara.

Kompaktiškoje klasėje naudojama mūsų išbandyta pavaros 
technologija. Šių pavaros sistemų lengvos konstrukcijos taip 
pat yra labai tvirtos. Jos suprojektuotos patikimam darbui,  
kai mechanizmus veikia didelės jėgos. 

Kokybė aukštame lygyje.  
Ir dėmesys detalėms.

Kompaktiškų mašinų serija

Kompaktiški, tačiau galingi:  
VOLTO modeliai 65, 55 ir 45 
turi visą, profesionalų reikalaujamą, 
technologiją. Daugiau informacijos žr.:

volto.claas.com
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Optimalus augalų masės srautas.

VOLTO 80 ir VOLTO 60 modeliuose sumontuota MAX 
SPREAD augalų masės srauto koncepcija. Aštuonis ar šešis 
rotorius turintys ir, atitinkamai, 7,70 m ar 5,80 m darbinio 
pločio vartytuvai idealiai tinka ūkininkams, kurie, dirbdami su 
mažais traktoriais, turi atlikti darbą dideliuose plotuose.

„Prašome, apverskite“.
Nieko nėra paprasčiau.

VOLTO 80 / 60 

Šieno ruošimo profesionalai.

Šie du, 1,30 m skersmens rotorius turintys VOLTO modeliai 
yra tikri šieno ruošimo profesionalai. Tam, kad būtų apsaugota 
augalų masė, variklio sūkiai gali būti lengvai sumažinti. Ir tokiu 
atveju, paskleidimo vienodumas išlieka tas pats.

Paprastas apsisukimas.

Tam, kad jūsų darbas būtų lengvesnis, net ir apsisukant 
galulaukėje, VOLTO 60 kaip standartinė įranga yra montuojami 
galulaukės ribotuvai. Kaip papildoma įranga jie taip pat gali 
būti sumontuoti ir VOLTO 80.

1,30 m

5,80 m

VOLTO 60
Po 5 laikiklius ant rotoriaus

MAX SPREAD

PERMALINK

CKL, mechaninis

Pasir. kop. ratas

Darbinis plotis

Rotoriaus skersmuo

1,30 m

7,70 m

VOLTO 80
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VOLTO 65 / 55 / 45MAX SPREAD: dabar kaip standartinė įranga  
ir mūsų mažesniuose modeliuose.

Mažas, tačiau tikras profesionalas.

Su VOLTO 65-45 modelių serija, CLAAS mašinų asortimente 
taip pat turi tikrą profesionalą ir mažesnio našumo segmente. 
Dėl 4,50 ir 6,40 m darbinio pločio ir keturių ar šešių rotorių,  
šie modeliai yra idealiai pritaikyti šio segmento klientams.

MAX SPREAD augalų masės srauto 
koncepcija.

Maži žaidėjai tampa dideliais: dėl 29,3° kampu tvirtinamų 
pirštų, VOLTO siūlo puikias vartymo savybes, švelnų augalų 
masės apdorojimą ir vienodą paskleidimą. Ūkininkas gauna 
dvigubą naudą: didesnį našumą ir geresnę kokybę.

Tvirtumas ir ilgaamžiškumas.

Iš stiklo pluoštu sutvirtinto poliamido pagaminti apsauginio 
rėmo laikikliai yra ypatingai stiprūs ir ilgaamžiai. Jie patikimai 
sugeria mašinos konstrukcijos vibracijas.

1,50 m

6,40 m

VOLTO 65

1,70 m

5,20 m

VOLTO 55
4,50 m

VOLTO 45
Po 6 laikiklius ant rotoriaus

MAX SPREAD

PERMALINK

CKL, mechaninis

Pasir. kop. ratas

1,50 m

Darbinis plotis

Rotoriaus skersmuo
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CLAAS Service & Parts

CLAAS atsarginių dalių logistikos centre  
Hamo mieste, Vokietijoje, yra daugiau nei  

155 000 skirtingų dalių atsargos, o sandėlių  
plotas yra daugiau kaip 100 000 m2.

Darbas be jokių prastovų –  
CLAAS Service & Parts.

Originalios dalys ir priedai.

Jūsų mašina atlieka pagrindinį vaidmenį – taigi, jos patikimumo 
užtikrinimas yra būtinas. Mes galvojame apie sprendimus: 
atitinkančius jūsų derliaus nuėmimo poreikius ir jūsų verslą. 
Specialiai pritaikyta jūsų mašinai: tiksliai pagamintos dalys, 
aukštos kokybės medžiagos ir naudingi priedai. Iš savo 
plataus produktų asortimento mes pasiūlysime tinkamiausią 
sprendimą jūsų mašinai. Darbas be jokių prastovų.

Visada greitas pristatymas į vietą.

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.

Į jūsų reikalavimus atsižvelgta.

Mumis galite nedvejodami pasikliauti – prireikus visada esame 
pasirengę jums padėti. Nepriklausomai nuo vietos. Greitai. 
Patikimai. Jei reikia – ištisą parą. Visapusiškas sprendimas 
jūsų mechanizmams ir įmonei. Darbas be jokių prastovų. 

100 % darbo patikimumas.

CLAAS ORIGINAL dalių naudojimas užtikrina aukščiausią 
darbo patikimumo laipsnį. Mūsų dalys yra puikiai pritaikytos, 
aukštos kokybės, pagamintos naudojant naujausius gamybos 
būdus. Nuolat vykdoma jų kokybės kontrolė. Darbas be  
jokių prastovų.

Visada moderniai.

CLAAS atstovavimo įmonės yra vienos efektyviausių žemės 
ūkio technologijų įmonių pasaulyje. Mūsų paslaugų komandos 
yra tinkamai kvalifikuotos ir aprūpintos visais svarbiausiais 
specialiais įrankiais bei diagnostikos sistemomis. CLAAS 
servisas pasižymi aukštos kokybės darbu, kuris atitinka visus 
jūsų lūkesčius, susijusius su kompetencija ir patikimumu. 
Padedame jums dirbti efektyviau.

Iš Hamo pasiekiamas visas pasaulis.

Mūsų centrinis atsarginių dalių sandėlis pristato visas 
originalias dalis greitai ir patikimai visame pasaulyje. Vietinis 
CLAAS partneris gali pateikti tinkamą sprendimą per labai 
trumpą laiką, jums nuimant derlių ar užsiimant verslu.  
Darbas be jokių prastovų.
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Didelis ar mažas.  
Kiekvienas gali būti profesionalas.

Techniniai duomenys



T = prikabinamas

1 Pakėlimui galulaukėse + 1 x dv

Didelių mašinų serija Kompaktiškų mašinų serija
VOLTO 1300 T 1100 T 1100 900 T 900 800 T 800 700 80 65 60 55 45

Matmenys ir svoris
Darbinis plotis m 13,00 10,70 10,70 8,70 8,70 7,70 7,70 6,70 7,70 6,40 5,80 5,20 4,50
Aukštis saugojimo metu m 3,70 3,99 3,80 3,65 3,45 3,55 3,40 3,50 3,39 3,46 3,09 2,56 2,41
Transportavimo plotis m 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,97 2,93 2,75 2,50 2,75 2,75
Ilgis transportavimo metu m 6,06 4,22 – 4,22 – 4,22 – – – – – – –
Prikabinimo įtaisas kategorija II II II II II II II II II I+II II I+II I+II
Svoris, priklausomai nuo įrangos kg 2420 1780 1480 1440 1140 1240 980 890 910 710 720 560 540

Pavara
GTV greitis aps./min 1000 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540
PERMALINK ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Priežiūros nereikalaujanti pavara ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – –

Rotoriai
Rotoriai vnt. 10 10 10 8 8 6 6 6 8 6 6 4 4
Rotoriaus skersmuo m 1,70 1,50 1,50 1,50 1,50 1,70 1,70 1,50 1,30 1,50 1,30 1,70 1,50
Pirštų laikiklių skaičius rotoriuje vnt. 7 6 6 6 6 7 7 6 5 6 5 6 6
MAX SPREAD masės srauto koncepcija ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Paskleidimo kampas laipsniai 12/16 12/16 12/16 12/16 12/16 12/16 12/16 12/16 14,5/18 12/16 14,5/18 12/16 12/16
Pirštų tvirtinimo kampas laipsniai – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7

Komfortas
CLAAS prikabinimo įtaisas (CKL) – – ● – ● – ● ● ● ● ● ● ●
Kopijavimo ratas priekyje – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Dvigubi kopijavimo ratai ● – – – – – – – – – – – –
Pakėlimas galulaukėje ○1 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ● ●
Šoninė augalų masės apsauginė užuolaida ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pavarų dėžė grėbimui į naktines pradalges Greičio pakeitimas į 
540 aps./min ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Atsarginis ratas ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hidraulinės jungtys
Sulankstymas 1 × dv 1 x vv + 1 x dv 1 x vv + 1 x dv 1 × dv 1 × dv 1 × dv 1 × dv 1 × vv 1 × dv 1 × vv 1 × vv 1 × vv 1 × vv
Hidrauliniu būdu reguliuojama šoninė apsauginė  
augalų masės užuolaida (pasirenkama) 1 x vv (+1 x dv¹) 1 × vv 1 × vv 1 × vv 1 × vv 1 × vv 1 × vv 1 × vv 1 × vv 1 × vv 1 × dv 1 × vv 1 × vv

Padangos
16 x 6.5–8 6 8 8 6 6 6 6 6 8 6 6 4 4
18.5 x 8.5–8 4 2 2 2 2 – – – – – – – –
215/65–15 – – – 2 – 2 – – – – – – –
10.00/75–15.3 2 2 – – – – – – – – – – –

Kopijavimo ratų padangos
16 x 6.5–8 10 PR – – ○ – ○ – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
18.5 x 8.5–8 ● ○ – ○ – ○ – – – – – – –

●  Standartinė      ○  Pasirenkama      □  Galima      –  Negalima

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 konkrečias specifikacijas 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.

Didelių mašinų serija Kompaktiškų mašinų serija
VOLTO 1300 T 1100 T 1100 900 T 900 800 T 800 700 80 65 60 55 45

Matmenys ir svoris
Darbinis plotis m 13,00 10,70 10,70 8,70 8,70 7,70 7,70 6,70 7,70 6,40 5,80 5,20 4,50
Aukštis saugojimo metu m 3,70 3,99 3,80 3,65 3,45 3,55 3,40 3,50 3,39 3,46 3,09 2,56 2,41
Transportavimo plotis m 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,97 2,93 2,75 2,50 2,75 2,75
Ilgis transportavimo metu m 6,06 4,22 – 4,22 – 4,22 – – – – – – –
Prikabinimo įtaisas kategorija II II II II II II II II II I+II II I+II I+II
Svoris, priklausomai nuo įrangos kg 2420 1780 1480 1440 1140 1240 980 890 910 710 720 560 540

Pavara
GTV greitis aps./min 1000 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540
PERMALINK ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Priežiūros nereikalaujanti pavara ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – –

Rotoriai
Rotoriai vnt. 10 10 10 8 8 6 6 6 8 6 6 4 4
Rotoriaus skersmuo m 1,70 1,50 1,50 1,50 1,50 1,70 1,70 1,50 1,30 1,50 1,30 1,70 1,50
Pirštų laikiklių skaičius rotoriuje vnt. 7 6 6 6 6 7 7 6 5 6 5 6 6
MAX SPREAD masės srauto koncepcija ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Paskleidimo kampas laipsniai 12/16 12/16 12/16 12/16 12/16 12/16 12/16 12/16 14,5/18 12/16 14,5/18 12/16 12/16
Pirštų tvirtinimo kampas laipsniai – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7 – 7/0/+ 7

Komfortas
CLAAS prikabinimo įtaisas (CKL) – – ● – ● – ● ● ● ● ● ● ●
Kopijavimo ratas priekyje – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Dvigubi kopijavimo ratai ● – – – – – – – – – – – –
Pakėlimas galulaukėje ○1 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ● ●
Šoninė augalų masės apsauginė užuolaida ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pavarų dėžė grėbimui į naktines pradalges Greičio pakeitimas į 
540 aps./min ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Atsarginis ratas ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hidraulinės jungtys
Sulankstymas 1 × dv 1 x vv + 1 x dv 1 x vv + 1 x dv 1 × dv 1 × dv 1 × dv 1 × dv 1 × vv 1 × dv 1 × vv 1 × vv 1 × vv 1 × vv
Hidrauliniu būdu reguliuojama šoninė apsauginė  
augalų masės užuolaida (pasirenkama) 1 x vv (+1 x dv¹) 1 × vv 1 × vv 1 × vv 1 × vv 1 × vv 1 × vv 1 × vv 1 × vv 1 × vv 1 × dv 1 × vv 1 × vv

Padangos
16 x 6.5–8 6 8 8 6 6 6 6 6 8 6 6 4 4
18.5 x 8.5–8 4 2 2 2 2 – – – – – – – –
215/65–15 – – – 2 – 2 – – – – – – –
10.00/75–15.3 2 2 – – – – – – – – – – –

Kopijavimo ratų padangos
16 x 6.5–8 10 PR – – ○ – ○ – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
18.5 x 8.5–8 ● ○ – ○ – ○ – – – – – – –
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