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Exact așa cum îl doriți.  

Noul ARION 400.

Fiecare zi vine cu noi provocări și nimeni nu știe asta mai bine 

decât dumneavoastră. Aveţi nevoie de un tractor care să vă fie 

alături în orice situaţie, însă cu siguranţă nu vă doriţi un model 

comun. Ceea ce așteptaţi cu siguranță este să-și facă treaba 

bine - nici mai mult, nici mai puţin. ARION 400 este exact 

tractorul de care aveaţi nevoie. Exact ceea ce vă doriţi.

arion400.claas.com
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ARION 400
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ARION 460-410.

Aflați mai multe despre cum dezvoltăm și 

producem tractoarele CLAAS:

tractors-making-of.claas.com

http://www.tractors-making-of.claas.com
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Inovații

NOU

Alegerea corectă în orice situație.

Trei variante de echipare.

Standard înalt. Pur și simplu bun.

Cu valve hidraulice mecanice și multipad pe consola din 

partea dreaptă.

Versiunea CIS. Pur și simplu mai mult.

Cu valve hidraulice mecanice, manetă multifuncţională și afișaj 

CIS.

Versiunea CIS+. Pur și simplu totul.

Cu valve hidraulice electronice, manetă multifuncţională, afișaj 

color CIS de 7" și memorarea secvenţelor la tractoare (CSM) 

(dotare opțională)

NOU: mai multe versiuni de cabină.

 − Cabină cu plafon jos pentru toate modelele, cu o înălțime 

totală de la 2,50 m

 − Cabine pentru lucrări municipale și cu plafon înalt, cu trapă 

de sticlă pentru o vedere mai bună asupra încărcătorului 

frontal

 − Sistem automat de climatizare pentru un confort sporit în 

zilele foarte calde sau reci

 − Cabină cu 3 tipuri de sisteme de filtrare conform 

standardului EN 15695 – filtre disponibile pentru protecția 

operatorului în timpul lucrărilor de stropire a recoltei

NOU: versatilitate mai mare.

 − Priză de putere: până la trei turații ale prizei de putere  

(540 / 540 ECO / 1000 rpm) și opțional priză de putere 

proporțională

 − Sistem de frânare puternic, cu amplificator al forței de 

frânare

 − Frână remorcă cu 2 circuite (pneumatic), standard

 − Cârlig de remorcare cu bilă K80 pe bara de tracțiune

NOU: munca devine și mai ușoară.

 − Direcţie dinamică: raportul dintre volan și unghiul de bracare 

a roților față poate fi ajustat în câțiva pași în funcție de 

preferințele operatorului

 − Sistemul de memorare a secvenţelor (CSM): cu o simplă 

apăsare a unui buton sunt reluate toate secvențele de 

întoarcere la capătul rândului memorate anterior

 − Patru taste funcționale pe maneta multifuncțională ce pot fi 

programate după dorință pentru încărcătorul frontal, 

ISOBUS și funcții pentru tractor

NOU: mai multe funcții ale transmisiei.

 − Funcție de mers înapoi: acționați inversorul fără ambreiaj 

REVERSHIFT cu mâna dreaptă, utilizând maneta 

multifuncțională

 − SMART STOP: opriți cu pedala de frână fără a utiliza 

ambreiajul

 − Tempomat: fixați o valoare a vitezei în loc de o valoare a 

turației motorului și unitatea powershift HEXACTIV va face 

restul pentru dumneavoastră

Versiunea CIS. Pur și simplu mai mult. Versiunea CIS+. Pur și simplu totul.Standard înalt. Pur și simplu bun.
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CLAAS POWER SYSTEMSCPS – CLAAS POWER SYSTEMS.

Un sistem optimzat de propulsie pentru 
rezultate excepționale.

Programul de dezvoltare a utilajelor CLAAS înseamnă 

eforturi continue pentru creșterea eficienței, sporirea 

gradului de fiabilitate și optimizarea rentabilităţii. Sub 

numele de CLAAS POWER SYSTEMS (CPS) CLAAS 

combină cele mai bune componente de înaltă calitate 

într-un sistem de propulsie care stabilește noi 

standarde în domeniu, furnizând întotdeauna putere 

maximă atunci când este nevoie. CPS este adaptarea 

ideala la sistemul de lucru, cu tehnologie de 

economisire a carburantului, o investiție inițială care se 

amortizează rapid.
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Inimă puternică.

Sub capotă, toate modelele sunt echipate cu motoare 

produse de FPT (Fiat Powertrain Technologies) cu o cilindree 

de 4,5 litri și toate tehnologiile de ultimă oră.

 − Tehnologie cu 4 supape pe cilindru

 − Injecție common-rail de înaltă presiune – 1.600 bari

 − Turbocompresor (ARION 420 / 410)

 − Turbocompresor cu wastegate (ARION 460-430)

 − Intercooler

 − Respectă norma de poluare Stage IV (Tier 4) datorită 

tehnologiei SCR și convertizorului catalitic DOC

Putere constantă.

Curba de performanţă a motorului, specifică CLAAS, asigură 

generarea unui cuplu maxim la o gamă largă de turaţii și 

dezvoltarea unei puteri constante ori de câte ori este nevoie. 

Acest lucru permite reducerea consumului de carburant la o 

turaţie mică a motorului și generarea cuplului maxim cu priza 

de putere ECO sau funcţionarea la turaţie nominală cu rezervă 

completă.

Turație a motorului precisă.

Pe lângă acceleraţia de mână tradițională amplasată pe 

consola din partea dreaptă, sunt disponibile până la două 

memorii pentru turația motorului, operatorul poate seta două 

turații precise ale motorului, activându-le prin simpla apăsare a 

unui buton. Apăsați butonul din nou sau apăsați pedala de 

accelerație o dată pentru a dezactiva memoria pentru turația 

motorului. O funcție practică și precisă pentru întoarcerea 

capătul rândului.

ARION

Putere 

nominală (CP) 

ECE R 120

Putere maximă 

(CP) 

ECE R 120

Cuplu maxim (Nm)

ECE R 120

460 135 140 570

450 125 130 550

440 115 120 520

430 105 110 480

420 95 100 435

410 85 90 405

MotorPuterea constantă este la fel de importantă ca 
puterea în sine.

ARION 460

Nm CP

140 CP MAX

Valori conform ECE R 120
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Tehnologie SCR complet integrată.

Toate componentele necesare pentru post-tratarea gazelor  

de eșapament au fost luate în considerare încă din faza de 

proiectare a modelului AXION 400. Astfel, e asigurat un nivel 

maxim de vizibilitate și acces facil. Convertorul catalitic de 

oxidare diesel (DOC) este amplasat sub capotă, chiar în 

spatele turbocompresorului, deoarece are nevoie de temperaturi 

foarte ridicate în circuitul de evacuare pentru a produce o 

reacţie optimă. Convertorul catalitic SCR face parte din sistemul 

de evacuare și este amplasat pe partea dreaptă a tractorului.

Întotdeauna operațional.

Rezervorul de uree este încălzit standard, fapt ce garantează 

funcționarea perfectă în timpul lunilor de iarnă. De asemenea, 

conductele sistemului SCR sunt clătite după fiecare utilizare 

pentru a garanta întotdeauna fiabilitatea completă în funcționare.

Normă de poluare Stage IV (Tier 4).

Modelul ARION 400 respectă norma de poluare Stage IV (Tier 

4), ceea ce înseamnă că emisiile de particule și oxizii de azot 

au fost reduse aproape de zero.

SCR – tehnologia bazată pe uree.

SCR înseamnă reducere catalitică selectivă, un proces prin 

care oxizii de azot sunt transformaţi în apă și azot pur prin 

utilizarea unei soluţii apoase sintetice pe bază de uree 

(AdBlue®1) dintr-un rezervor suplimentar.

1 Convertor catalitic de oxidare diesel (DOC)

2 Duză de injecţie uree

3 Convertor catalitic SCR

4 Rezervor de uree încălzit

1 AdBlue®este marcă înregistrată a VDA.

MotorSistemul de reducere a poluării perfect integrat.

Nivelurile de carburant și de uree sunt 
afișate imediat pe panoul de instrumente.

Gât de umplere pentru rezervor de uree 
de 17 sau 22 l și pentru rezervor de 
carburant de 140 sau 190 l aproape de 
treptele de acces în cabină din partea 
stângă.
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TransmisieQUADRISHIFT și HEXASHIFT. 
Schimbarea treptelor de viteză fără ambreiaj.

Transmisiile. Tehnologie pentru lucrări dificile.

Cu transmisia QUADRISHIFT sau HEXASHIFT puteţi conduce 

utilizând treptele de viteză powershift fără a reduce puterea 

motorului, adaptând în mod optim treapta de viteză pentru 

deplasarea înainte în funcție de condiţiile solului. Pe șosea sau 

pe câmp, puteţi selecta în mod confortabil oricare dintre cele 

patru game de viteze acţionate hidraulic, fără să fie nevoie să 

utilizaţi pedala de ambreiaj. Treptele de viteză powershift se 

suprapun, permițând utilizarea întregii puteri a motorului. De 

asemenea, această suprapunere vă permite schimbarea lină a 

treptei de viteză pe șosea. 

Gamele și treptele de viteză powershift sunt selectate manual 

utilizând comutatorul basculant de pe maneta de comandă 

multifuncţională sau butoanele de pe consola din partea 

dreaptă, nemaifiind nevoie de cuplarea vitezelor cu ajutorul 

manetei de viteze și al ambreiajului. Opțional, controlul asupra 

transmisiei poate fi preluat de sistemul de schimbare automată   

QUADRACTIV sau HEXACTIV, dându-vă posibilitatea să lucrați 

în mod eficient și relaxat. În materie de control, eficiență și 

versatilitate, modelul ARION 400 este o clasă în sine.

1 Trepte de viteză pentru deplasarea cu viteză 
foarte mică

2 Patru game ale transmisiei controlate hidraulic

3 Inversor fără ambreiaj REVERSHIFT

4 QUADRISHIFT four-speed or HEXASHIFT six-
speed powershift gear boxes

Transmisie 40 km/h la  
1.400 – 2200 rpm
Anvelope: 520/70 R 38

Transmisie QUADRISHIFT: 16 trepte de viteză la 
apăsarea unui buton

Transmisie HEXASHIFT: 24 de trepte de viteză la 
apăsarea a unui buton

km/h

Domeniu principal de 
funcţionare

QUADRISHIFT

 − 16 trepte de viteză pentru deplasarea înainte și înapoi, fără 

a utiliza pedala de ambreiaj

 − Patru trepte de viteză powershift și patru game de viteze 

acţionate hidraulic

 − Selectare complet automată a treptelor de viteză cu 

unitatea powershift QUADRACTIV

HEXASHIFT1

 − 24 trepte de viteză pentru deplasarea înainte și înapoi, fără 

a utiliza pedala de ambreiaj

 − Șase trepte powershift și patru game cuplate hidraulic

 − Comutare complet automată a vitezelor cu unitatea 

powershift HEXACTIV

 − Viteza maximă atinsă la turații reduse ale motorului  

(1840 rpm)

km/h

Domeniu principal de 
funcţionare

Transmisie 40 km/h la  
1.400 – 2.200 rpm
Anvelope: 520/70 R 38

1 Disponibile doar pentru modelele ARION 460, 450, 440, 430.

Avantajele dumneavoastră.

 − Transmisie acționată fără utilizarea manetei de viteze sau a 

ambreiajului

 − Manetă de comandă multifuncțională pentru confort maxim

 − Gestionarea sistemului de propulsie CLAAS pentru cuplarea 

uniformă a gamelor și treptelor de viteză powershift

 − Inversor REVERSHIFT fără ambreiaj, pentru schimbarea 

fără efort a direcției 

 − Adaptarea automată a vitezei

 − Opțiuni confortabile de configurare a gestionării transmisiei 

cu CIS (CLAAS INFORMATION SYSTEM) 

 − Eficienţă excelentă atât pe câmp, cât și pe șosea, pentru 

un consum redus de carburant

 − Trepte pentru deplasarea la viteze reduse de până la  

150 m/h
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AUTO

Transmisie

REVERSHIFT progresiv.

La schimbarea direcției, tractorul răspunde diferit în funcție de 

sarcină și de lucrarea efectuată. Fie că doriți o schimbare lină 

a direcției la capătul rândului sau o schimbare rapidă în siloz, 

cu CIS este posibil orice. Astfel, rapiditatea inversorului fără 

ambreiaj REVERSHIFT poate fi reglată în nouă trepte (de la -4 

la +4), asigurând un confort optim al utilizării în toate situațiile. 

NOU: tempomat și schimbarea automată a 
treptelor de viteză.

Treapta de start la pornirea motorului poate fi selectată liber 

între A1 și D1. O treaptă apropiată poate fi selectată în cazul 

funcționării cu schimbarea automată a treptelor de viteză 

activată. Funcția HEXACTIV de schimbare automată a 

treptelor de viteză poate fi echipată cu un tempomat. În locul 

unei turații fixe a motorului, este specificată o valoare țintă a 

vitezei de deplasare înainte prin simpla apăsare a unui buton și 

tractorul menține această viteză prin reglarea turației motorului 

și a raportului de transmisie.

NOU: SMART STOP.

Cu funcția SMART STOP, tractoarele ARION 400 pot fi oprite 

prin apăsarea frânei, fără a fi necesară utilizarea pedalei de 

ambreiaj. Acest lucru este de mare ajutor operatorului, în 

special în timpul lucrărilor care necesită multe opriri și porniri, 

cum ar fi producerea baloţilor rotunzi și lucrul cu încărcătorul 

frontal. Funcția SMART STOP este activată cu ușurință în CIS.

Selectare inteligentă a treptelor de viteză.

La utilizarea inversorului fără ambreiaj, puteţi chiar schimba 

automat treptele de viteză atunci când doriţi ca viteza de 

deplasare înainte să fie diferită de cea pentru deplasarea în 

marșarier. La capătul rândului, puteţi cupla o treaptă 

preselectată (treaptă pentru capătul rândului) prin simpla 

atingere a unui buton. În cazul tractoarelor echipate cu 

sistemul de informații CIS, toate informațiile privind transmisia 

sunt afișate pe afișajul suplimentar de pe montantul A din 

partea dreaptă.

Mai multe opțiuni cu CIS (CLAAS INFORMATION SYSTEM).

Control automat al transmisiei.

Pentru a nu trece prin fiecare treaptă (ca în cazul unei 

transmisii powershift convenţionale), transmisia selectează 

automat treapta de viteză adecvată în funcţie de viteza de 

deplasare înainte și sarcină, indiferent dacă treptele sunt 

schimbate manual sau automat. 

Dacă apăsaţi ambreiajul în gama D, transmisia adaptează 

automat viteza powershift atunci când ambreiajul este 

recuplat, un lucru foarte util, de exemplu, la apropierea de  

o intersecţie.

QUADRISHIFT și HEXASHIFT.  
Întotdeauna în viteza potrivită.

NOU

Treapta de viteză curentă este 
afișată în permanență pe panoul de 
instrumente, iar pentru modelele 
CIS+ și CIS și pe montantul A.
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Transmisie

Sistem de selectare automată.

Pentru că dumneavoastră aveţi lucruri mai importante de 

făcut, QUADRACTIV sau HEXACTIV schimbă automat treapta 

de viteză. Dacă modelul ARION 400 este echipat cu CIS, 

sistemul de selectare automată poate fi configurat cu o gamă 

extinsă de funcţii bine gândite în funcţie de preferinţele 

operatorului și lucrarea care trebuie efectuată. 

Operatorul poate alege între cele trei moduri ale unităţii de 

selectare automată prin intermediul CIS:

1 Complet automat: sistemul de selectare automată 

schimbă treapta de viteză la diferite turaţii ale motorului în 

funcţie de sarcina motorului, viteza de deplasare a utilajului 

și preferinţa operatorului/poziţia pedalei de acceleraţie

2 Mod priză de putere: sistemul de selectare automată 

schimbă treapta de viteză astfel încât să asigure o turaţie 

cât mai constantă a motorului/prizei de putere

3 Mod manual: sistemul de selectare automată schimbă 

treapta de viteză în funcţie de o valoare fixă a turaţiei 

motorului, stabilită de operator în cadrul CIS

Sistem de selectare automată QUADRACTIV sau 
HEXACTIV pentru dumneavoastră.

Comutare între modul 
transport și modul de 
deplasare pe câmp.

Comutatorul pentru 
activarea sistemului de 
selectare automată 
este la îndemână, pe 
multipad.

Schimbare 

automată a treptelor 

de viteză în modul 

de transport

Schimbare manuală 

a vitezei în modul de 

deplasare pe câmp

Schimbare manuală 

a vitezei în modul de 

transport

Schimbare 

automată a treptelor 

de viteză în modul 

de deplasare pe 

câmp

 − Schimbarea treptelor de viteză (A-D) prin 

apăsarea comutatorului

 − Schimbare treptelor powershift (1–6) cu 

ajutorul comutatorului

Schimbarea treptelor de viteză

Schimbarea treptelor de viteză

 − Schimbarea tuturor treptelor de viteză  

(A1-D6) prin apăsarea comutatorului

 − Schimbarea treptelor de viteză (A-D) prin 

apăsarea comutatorului

 − Schimbare automată a treptelor powershift 

(1–6)

 − Schimbarea automată a tuturor treptelor de 

viteză (A1-D6)

Strategii de deplasare

Strategii de deplasare

Mod

Mod
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ConstrucțieConceptul de tractor CLAAS  
pentru un plus de flexibilitate.

Conceptul de tractor CLAAS.

Datorită modelului ARION 400, tehnologia din clasa de 

performanță mai mare este disponibilă acum și pentru 

modelele mai mici. Conceptul de tractor CLAAS oferă avantaje 

semnificative și vă asigură că sunteți mereu cu un pas înaintea 

concurenţei. Combinaţia dintre un ampatament lung și o 

distribuţie optimă a greutăţii (50% în față, 50% în spate) și 

lungimea totală mică asigură un nivel ridicat de flexibilitate și 

performanţe remarcabile.

Ampatament lung și distribuţie optimă a greutăţii:

 − Confort ridicat la condus

 − Manevrabilitate îmbunătățită și sigură pe șosea

 − Forţă mai mare de tracţiune și performanţe ridicate, fiind 

necesar mai puţin balast

 − Stabilitate îmbunătăţită pentru o capacitate mai mare de 

ridicare

 − Consum redus de carburant

 − Protecția solului, dinamism și consum redus pe șosea 

datorită necesarului mic de balast 

Lungime totală mică:

 − Manevrabilitate optimă

 − Lungime mai mică pe șosea a ansamblului tractor-remorcă

 − Vizibilitate optimă

 − Ghidare îmbunătăţită a implementelor frontale

O bază extinsă.

ARION 400 poate fi echipat cu anvelope spate de 38", cu un 

diametru de până la 1,85 m. Datorită gamei largi de opțiuni, 

modelul ARION 400 este gata pentru orice lucrare, fie că 

alegeți anvelope optimizate pentru șosea cu bandă de rulare 

de tip industrial, sau anvelope ce protejează solul, cu o lățime 

de până la 600 mm.

Deplasare în condiții de siguranță.

Frânele fac față greutății la gol, începând de la 4,7 t și greutății 

maxime admise de 8,5 t asigurând un nivel optim de siguranță 

și stabilitate, fiind asistate de activarea automată a sistemului 

de tracțiune integrală la frânare și servoasistate hidraulic. În 

timpul frânării, suspensia punții față este ajustată automat în 

funcție de schimbarea sarcinii; prin urmare, tractorul beneficiază 

de stabilitatea și siguranța sa normale chiar și în timpul 

manevrelor de frânare bruscă.

d
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1 

m

Cabină PANORAMICĂ Cabină cu plafon înalt Cabină cu plafon coborât
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Talie subţire pentru raze mici de bracaj.

CLAAS a creat o soluţie perfect adaptată pentru 

dumneavoastră, utilizând experienţa acumulată în dezvoltarea 

tractoarelor standard cu o putere de peste 400 CP.

ARION 400 este un tractor extrem de robust și flexibil, care vă 

asigură o experiență cât mai plăcută în timpul lucrului. Cadrul 

robust turnat cu baie de ulei integrată absoarbe în totalitate 

forţele generate de tiranții față, încărcătorul frontal și șasiul 

față. Suporții încărcătorului frontal sunt fixați direct pe cadrul 

motorului și transmisie, permițând montarea ulterioară simplă 

și în orice moment a încărcătorului frontal sau a tiranților față.

Șasiul faţă cu o formă specială oferă suficient spaţiu pentru 

radiatoare imediat deasupra punţii faţă. Este foarte subţire în 

partea din faţă și din spate, ca o talie de viespe. Împreună cu 

designul compact, acest lucru conferă modelului ARION 400 

un unghi excelent de rotire a volanului și raze mici de bracaj.

În practică, asta înseamnă:

 − Stabilitate maximă, chiar și atunci când sunt atașate 

implemente grele în față și încărcătoare frontale

 − Unghi excelent de rotire a volanului chiar și cu anvelope 

late, pentru o manevrabilitate optimă

 − Rază de bracaj de la numai 4,4 m (420 / 410) sau 4,5 m 

(430 / 440) și 4,9 m (460 / 450)

 − Acces simplu la întregul compartiment al motorului și la 

toate punctele de întreţinere

Transport în siguranță.

Datorită construcției sale stabile, ARION 400 poate remorca și 

transporta aproape orice. Poate fi echipat cu un sistem de 

frânare pneumatic și hidraulic pentru remorcă, pentru a 

îndeplini orice cerințe. Cele două sisteme pot fi utilizate 

simultan, iar conexiunile sunt ușor accesibile la partea din 

spate a tractorului.

Sisteme de cuplare a remorcii disponibile: bară de tracțiune, 

dispozitiv de remorcare CUNA, cârlig de remorcare cu bilă 

K80, dispozitiv de cuplare cu bilă K80, pivot de cuplare 

automat sau manual, cuplă de remorcare, Piton Fix.

ConstrucțieStabil. Manevrabil. Prietenos.

Joja de ulei de motor este ușor 
accesibilă, chiar și dacă este montat 
încărcătorul frontal.

De asemenea, sunt disponibile 
frânele pneumatice în combinație cu 
frânele hidraulice.

Cuplă de remorcare.
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Circuitul hidraulicSistem hidraulic la cerere.

Varietate inclusă.

Pentru ARION 400 puteți alege între trei circuite hidraulice:

 − 60 l/min cu sistem hidraulic central

 − 100 l/min cu sistem hidraulic central

 − 110 l/min cu sistem load-sensing

Sunt disponibile, de asemenea, până la trei valve hidraulice 

mecanice sau cinci valve hidraulice electronice. Pentru ARION 

400 puteți alege între mai multe opțiuni de echipamente 

hidraulice, personalizându-vă tractorul în funcție de lucrările pe 

care le efectuați la fermă: ca utilaj complet cu un încărcător 

frontal sau ca un utilaj specializat pentru anumite lucrări. Fie că 

doriți confortul soluțiilor de înaltă tehnologie sau versiunea 

eficientă de bază, modelul ARION 400 este întotdeauna 

perfect adecvat.

Conexiuni simple, clare.

Valvele hidraulice din partea din spate a tractorului ARION 

(maxim patru) sunt ușor de conectat. Marcajele colorate de pe 

partea de intrare și cea de ieșire ușurează montarea corectă a 

implementelor.

Dozare bună.

Sistemul de bază disponibil este un circuit hidraulic central cu 

un debit de 60 l/min. Circuitul hidraulic central opțional, cu un 

debit de 100 l/min, funcționează ca un sistem cu două pompe. 

Prima pompă deservește tiranții spate, iar cea de-a doua 

valvele hidraulice. Acest lucru permite modelului ARION 400 

să utilizeze cele două funcții simultan. În plus, întreaga capacitate 

hidraulică a celor două pompe poate fi însumată și utilizată 

pentru valvele hidraulice, ceea ce este ideal pentru lucrările 

intense cu încărcătorul frontal sau aplicațiile hidraulice specializate.

Pentru performanță hidraulică maximă este disponibil un 

sistem load-sensing cu 110 l/min la modelele CIS și CIS+; în 

cazul acestui sistem, pompa hidraulică variabilă alimentează 

doar volumul de ulei care este într-adevăr necesar. 

Pentru implementele cu propria unitate de comandă, 

conexiunile Power Beyond pentru circuitul load-sensing sunt 

disponibile în spate. Astfel, implementul își controlează propriul 

necesar de ulei, nemaifiind necesară circulația permanentă a 

uleiului.

Avantajele:

 − Uleiul hidraulic este furnizat implementului atașat după cum 

este necesar

 − Secţiunile transversale mari ale conductelor, dispozitive de 

cuplare plate și returul nepresurizat reduc pierderile de 

putere

O chestiune de setare.

Pentru fiecare valvă hidraulică mecanică este disponibil un 

buton rotativ aferent. Prin intermediul acestuia pot fi selectate 

diferitele funcţii ale valvei hidraulice respective:

 − Buton rotativ în poziţia III: Presiune – / Neutră / Presiune + / 

poziţia de flotant

 − Buton rotativ în poziţia III: Presiune – / Neutră / Presiune +

 − Buton rotativ în poziţia de blocare: valva hidraulică blocată 

în poziţia presiune pentru funcţionarea continuă sau în 

poziţia neutră

Valvele hidraulice electronice sunt acționate prin intermediul comutatoarelor 
proporționale de pe consola laterală și ELECTROPILOT, care este integrat în 
maneta de comandă multifuncțională.

Implementele care necesită un nivel 
ridicat de putere hidraulică sunt 
alimentate de sistemul load-sensing 
prin intermediul conexiunilor Power 
Beyond.

Sunt disponibile comenzi pentru o 
valvă hidraulică pe ambele apărătoare 
de noroi. 

Echipament Standard CIS CIS+

Circuit hidraulic central cu 60 l/min ● ● –

Circuit hidraulic central cu 100 l/min □ □ –

Circuit load-sensing 110 l/min – □ ●

Până la trei valve hidraulice mecanice în spate □ □ –

Până la patru valve hidraulice electronice în spate – – □

Valvă hidraulică încărcător frontal FLEXPILOT 

(controlată cu ajutorul manetei multifuncționale de pe cotieră)

□ – –

Două valve hidraulice electronice centrale, de exemplu pentru încărcătorul frontal și tiranții față, 

și o valvă hidraulică suplimentară în spate, sau valvă cu comutare pentru utilizare dublă 

(controlată cu ajutorul manetei multifuncționale de pe cotieră)

– □ □

●  Standard      □  Disponibil      –  Nu este disponibil
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Tiranţii spate | Priza de putere

Cuplarea/decuplarea prizei de 
putere este activată de pe 

consola din partea dreaptă.

Tiranții spate pot fi acționați de 
pe consola laterală sau cu 

ajutorul manetei de comandă 
multifuncționale.

Pornirea de pe loc.

Modelul ARION 400 transferă întreaga putere către priza de 

putere atunci când staționează și de asemenea la viteze mici 

de deplasare înainte. În modul ECO al prizei de putere, 

motorul funcţionează la o turaţie mică, contribuind la 

reducerea consumului de carburant. În timpul operaţiunilor 

ușoare, turaţia mai scăzută a motorului poate reduce nivelul 

de zgomot și consumul de carburant: 540 rpm ECO la o 

turație a motorului de 1.530 rpm.

Manevrează orice implement.  
Tiranții spate și priza de putere.

O echipă puternică.

Tiranții spate electronici au o capacitate de ridicare maximă de 

4,50 sau 5,75 t, făcând posibilă manevrarea oricărui 

implement. Comenzile externe pentru tiranții spate electronici, 

o valvă hidraulică electronică și priza de putere sunt amplasate 

confortabil pe cele două apărătoare de noroi. În spate sunt 

disponibili, de asemenea, suporți practici pentru articulaţiile 

sferice inferioare.

Echipamentul tiranților spate îndeplinește orice cerință:

 − Stabilizatoare tiranți spate cu acţionare manuală sau 

automată

 − Suport superior tirant robust și simplu

 − Suport practic pentru articulaţiile sferice din partea din 

spate

 − Comenzi externe pentru tiranții și priza de putere pe cele 

două apărătoare de noroi

Confort din trei puncte de vedere: comenzile

Tiranții spate electronici au trei tipuri de comenzi:

1 Cu ajutorul manetei de comandă multifuncționale 

ergonomice puteți utiliza funcția de ridicare rapidă, funcțiile 

de acces rapid și poziție de lucru pentru tiranții spate.

2 De pe panoul de comandă de pe consola din partea 

dreaptă puteți activa de asemenea funcția de ridicare 

rapidă, funcțiile de acces rapid și poziție de lucru pentru 

tiranții spate și puteți apăsa butonul de oprire. Tot aici se 

află controlerul glisant pentru controlul în adâncime al 

tiranților spate, acceleraţia de mână și alte comenzi. Acest 

lucru este extrem de util în timpul lucrului la capătul 

rândului.

3 Comenzile pentru tiranții spate utilizate în timp ce sunt 

montate implementele se află pe montantul B din partea 

dreaptă, deoarece operatorul se întoarce oricum pentru 

cuplarea implementelor.

Întotdeauna turația adecvată.

Pentru modelul ARION 400 sunt disponibile patru opțiuni de 

priză de putere: 

 − 540 / 540 ECO rpm

 − 540 / 1000 rpm

 − 540 / 540 ECO / 1000 rpm

 − 540 / 540 ECO / 1000 rpm și priză de putere proporțională

Turaţia prizei de putere poate fi ușor preselectată prin simpla 

apăsare a unui buton de pe montantul B din partea dreaptă. 

Priza de putere este activată prin intermediul unui comutator 

de pe consola din dreapta. Cuplarea/decuplarea automată a 

prizei de putere poate fi reglată continuu în funcție de înălțimea 

tiranților spate. Trebuie să deplasați pur și simplu tiranții spate 

în poziția necesară și să apăsați menținând apăsat butonul 

pentru priza de putere automată, iar poziția specificată de 

cuplare/decuplare este memorată.

Atașarea implementelor poate fi efectuată foarte simplu 

deoarece axul prizei de putere se rotește liber.

Comenzile pentru tiranții  
spate, valva hidraulică 

electronică și priza de putere 
sunt amplasate pe cele două 

apărătoare de noroi. Apărătoarea 
de noroi stânga are un  

suport pentru patru articulaţiile 
sferice inferioare.
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Tiranții frontali

Tiranți față și priză de putere față.

 − Trei poziţii pentru mecanismul de ridicare faţă: pliat, poziţie 

de lucru fixă și poziţie flotantă în gaura longitudinală

 − Cilindru de ridicare standard cu dublă acţiune

 − Distanţă scurtă între puntea faţă și punctele de montare 

pentru o ghidare îmbunătăţită în cazul atașării 

implementelor în partea din faţă

 − Priză de putere cu turație de 1.000 rpm

 − Comenzi externe pentru tiranții față și o valvă hidraulică 

(este necesară versiunea CIS sau CIS+ cu valve hidraulice 

electronice)

 − Este disponibilă o priză cu 7 pini

Tiranți faţă integrați.

Pentru efectuarea în siguranţă și cu eficienţă maximă a 

lucrărilor aveţi nevoie de o conexiune solidă între tractor și 

implementele atașate. Tiranții modelului ARION 400 oferă un 

punct de pornire excelent.

Tiranții frontali, compacți și complet integrați, au o capacitate 

maximă de ridicare de 3,3 t. De asemenea, pot fi prevăzuți cu 

comenzi externe (la varianta de tractor CIS sau CIS+ cu valve 

hidraulice electronice). Pot fi comandați opțional conectori 

suplimentari pentru o valvă hidraulică pe tiranții față.

Mai multă versatilitate.  
Mai multe opţiuni.

Versatilitate pentru fiecare utilizare datorită tiranților față puternici.

Datorită valvelor hidraulice electronice, tiranții față și valva hidraulică 
suplimentară pot fi controlați extern.
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Încărcătoare frontale

Puncte forte.

 − Brațele de prindere și comenzile încărcătorului frontal pot fi 

montate din fabrică

 − Toate cabinele sunt testate conform indicațiilor FOPS 

(Falling Object Protective Structure)

 − Cu maneta de comandă multifuncțională sunt disponibile 

două opțiuni de comandă confortabile: ELECTROPILOT 

sau FLEXPILOT

 − Ghidaj hidraulic paralel PCH pentru încărcătoarele frontale 

FL ghidaj mecanic paralel al tiranților pentru modelele FL C 

și FL E

 − Sistemul ACS (Active Control System) readuce automat 

implementul frontal în poziția de pornire prin simpla atingere 

a unui buton

 − Cu ajutorul SCS (Synchro Control System) pot fi controlate 

simultan unghiul implementului și a treia funcție, printr-o 

singură mișcare a comenzii. Acest lucru facilitează mult, de 

exemplu, golirea unei cupe cu gheare.

 − Sistem FITLOCK pentru cuplare/decuplare rapidă și 

confortabilă

Combinația perfectă. 
Încărcătorul frontal CLAAS.

Fără compromisuri. Chiar și pentru lucrările cu 
încărcătorul frontal.

Integrarea completă a brațelor de prindere a implementului a 

fost privilegiată în dezvoltarea seriei ARION 400. Brațele sunt 

poziţionate mult în spate, pentru a asigura un nivel optim de 

stabilitate a tractorului în timpul lucrărilor grele. Conexiunea 

robustă la cadrul inovator al motorului nu compromite 

manevrabilitatea sau ușurința efectuării lucrărilor de întreținere. 

Două opțiuni de funcționare.

Încărcătorul frontal CLAAS al modelului ARION 400 este 

acționat cu ajutorul manetei de comandă multifuncționale, 

care este integrată în cotieră ca dotare standard. În funcție de 

echipamentele instalate, puteți alege FLEXPILOT (control 

hidraulic al valvei) sau ELECTROPILOT (control electronic al 

valvei). Ambele sisteme sunt foarte ușor de utilizat deoarece 

funcțiile de comandă sunt ușor de reglat.

Totul la îndemână. 

Maneta de comandă multifuncțională unică îmbină controlul 

încărcătorului frontal cu controlul transmisiei, motorului și 

tiranților spate. Pentru o încărcare rapidă, acționați confortabil 

maneta de comandă multifuncțională, cu mâna dreaptă. A 

treia și a patra funcție a încărcătorului frontal sunt integrate, în 

mod natural, în maneta de comandă multifuncțională. Cu 

mâna stângă acționați direcția și maneta REVERSHIFT. Pentru 

restricționarea continuu variabilă a vitezei maxime de ridicare 

și coborâre la utilizarea ELECTROPILOT, debitul valvelor 

hidraulice electronice pentru încărcătorul frontal poate fi reglat 

cu ușurință pe afișajul CIS.

Acoperiș coborât, pentru acces fără probleme.

Ușile cu o înălțime de numai 2,50 m nu constituie un obstacol 

la cabina cu plafon coborât. Datorită trapei transparente, 

șoferul se bucură de vizibilitate excelentă.

 − MACH sistem de cuplare rapidă a conexiunilor electrice și 

hidraulice

 − FASTLOCK: blocare hidraulică a implementelor

 − SPEEDLINK pentru blocare și conectare automată a tuturor 

conexiunilor hidraulice și electrice ale implementului

 − SHOCK ELIMINATOR pentru atenuarea vibrațiilor

 − Gamă largă de implemente

 − Și nu în ultimul rând asistenţa integrală CLAAS Service

ARION FL FL C FL E

460 120, 100, 80 120, 100, 80 100

450 120, 100, 80 120, 100, 80 100

440 120, 100, 80 120, 100, 80 100

430 120, 100, 80 120, 100, 80 100

420 100, 80 100, 80 100

410 100, 80 100, 80 100

Cabină cu plafon coborât, cu trapă transparentă: 
înălţime de la 2,50 m.

Cabină PANORAMIC cu parbriz și acoperiș din 
sticlă pentru a asigura o vizibilitate maximă, cu o 
înălţime de la 2,61 m.

Cabină cu plafon înalt, cu trapă transparentă: 
înălţime de la 2,61 m.
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Confort

Modelele ARION 400 de la CLAAS marchează debutul 

unei generații complet noi de cabine în clasa medie și 

superioară a utilajelor cu 4 cilindri, proiectate pentru a 

îndeplini orice cerință. Cabina a fost dezvoltată 

conform cerințelor fermierilor din toată Europa, cu 

versiunea PANORAMIC care oferă o senzație complet 

nouă de spațiu și vizibilitate.

 − Vedere de excepție de jur împrejur datorită cabinei 

cu 6 montanți foarte înguști

 − Trei opțiuni: Standard, CIS sau CIS+

 − Acces excelent în cabină cu ajutorul treptelor

 − Un loc de muncă liniștit, confortabil

 − Cotieră cu manetă multifuncţională integrată

Construită special pentru dumneavoastră. 
Cabina.
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Confortul mai mare vă asigură o productivitate 
sporită. Cabinele cu 6 montanți.

Operatorii tractoarelor lucrează în mod frecvent multe ore pe 

zi. Pentru a-și păstra sănătatea, aceștia au nevoie de un loc 

de muncă adecvat, care poate fi adaptat în mod flexibil la 

gama largă de lucrări pe care le efectuează tractorul. Cabina 

cu 6 montanți asigură confort în timpul muncii, satisfăcând 

chiar și nevoile operatorilor foarte exigenți, cu vizibilitate 

optimă, protecție maximă și un nivel de confort foarte ridicat.

 − Parbriz continuu

 − Șase montanți, pentru vizibilitate pe 360°

 − Ușile cu unghi larg de deschidere, datorită designului cu  

6 montanți, depășesc doar cu puțin conturul tractorului 

atunci când sunt deschise

 − Acces ușor pe ambele părți ale tractorului

 − Toate versiunile de cabină respectă indicațiile FOPS (Falling 

Object Protective Structure) pentru protecție împotriva 

căderii obiectelor

 − Design spaţios al cabinei pentru spaţiu suplimentar

 − Coloana de direcție poate fi reglată ușor prin apăsarea unei 

pedale 

 − Compartiment răcit pentru băuturi sub scaunul pentru 

pasager

 − Trapă transparentă pentru cabine cu acoperiș înalt și 

coborât

Variante cabinăMai mult decât un loc de muncă.  
Cabinele.

Capota îngustă asigură operatorului o 
vizibilitate optimă, deoarece se îngustează 
spre partea inferioară și spre operator.

Cabina cu 5 montanți și geamuri laterale de dimensiuni mari, continue și 
securizate din policarbonat, este ideală pentru lucrările municipale de cosit.

Patru versiuni de cabină.

Noul ARION 400 oferă patru versiuni de cabină. Trebuie doar 

să o alegeţi pe cea care vi se potrivește cel mai bine:

 − Cabină PANORAMIC cu parbriz și acoperiș din sticlă pentru 

a asigura o vizibilitate maximă, cu o înălţime totală minimă 

de 2,61 m

 − Cabină cu plafon înalt, cu trapă în acoperiș sau trapă 

transparentă și o înălţime totală minimă de 2,61 m

 − Cabină cu plafon coborât, cu trapă transparentă și o 

înălţime totală minimă de 2,50 m

 − Cabină cu 5 montanți1, cu trapă în acoperiș sau trapă 

transparentă, cu geamuri laterale de dimensiuni mari, 

continue și securizate din policarbonat și o înălţime totală 

minimă de 2,77 m; ideală pentru lucrările municipale

1 Disponibilă doar pentru modelele ARION 450, 440 și 420

Vizibilitate excelentă cu cabina PANORAMIC.

Ideal pentru lucrul cu încărcătorul frontal: câmpul vizual 

continuu al operatorului acoperă un unghi de 90°. Acest 

design unic al cabinei nu include grinzi transversale care să 

obstrucționeze vizibilitatea și oferă un nivel ridicat de siguranță 

și confort. Geamul frontal continuu, de 2,41 m2, de la podea 

până la acoperiș, garantează o vizibilitate optimă.
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NOU

O cabină proiectată special pentru 
dumneavoastră.

Versiuni

Caracteristici ARION Standard CIS CIS+

Afișaj CIS pe panoul de instrumente și afișaj pentru transmisie pe montantul A □ ● –

Ecran color CIS pe montantul A – □ ●

Manetă multifuncţională

Fără manetă multifuncţională ● – –

Manetă multifuncţională, montată □ ● –

Manetă multifuncţională cu funcție FLEXPILOT pentru utilizarea încărcătorului frontal □ – –

Manetă multifuncţională cu funcție ELECTROPILOT – □ ●

A doua memorie pentru turația motorului □ ● ●

Transmisie QUADRISHIFT (16 F / 16 R) ● ● ●

Transmisie HEXASHIFT (24 F / 24 R – doar ARION 430 - 460) □ □ □

Funcţie pentru capătul rândului – ● ●

Transmisie automată QUADRACTIV sau HEXACTIV □ □ □

Funcție tempomat pentru transmisie HEXASHIFT – □ □

Inversor fără ambreiaj REVERSHIFT pe maneta multifuncțională – □ ●

SMART STOP – □ □

Direcţie dinamică – □ □

Cuplare / decuplare automată a prizei de putere – □ □

Memorarea secvenţelor la tractoare (CSM) – □ □

Circuit hidraulic central cu 60 l/min ● ● –

Circuit hidraulic central cu 100 l/min □ □ –

Circuit load-sensing 110 l/min – □ ●

Până la trei valve hidraulice mecanice în spate □ □ –

Până la patru valve hidraulice electronice în spate – – □

Valvă hidraulică încărcător frontal FLEXPILOT □ – –

Două valve hidraulice electronice centrale, de exemplu pentru tiranții față, și o valvă hidraulică suplimentară la 

partea din spate 

– □ □

●  Standard      □  Disponibil      –  Nu este disponibil

NOU: CIS+. Pur și simplu totul.

Cu maneta de comandă multifuncțională (1) și valvele 

hidraulice electronice (2), CIS+ oferă un confort de excepție și 

un design intuitiv. În ciuda unei simplități agreabile, aceasta 

asigură toate utilizările necesare și funcțiile automate pentru o 

funcționare eficientă și fără efort. Afișajul color de 7 " CIS (3) 

integrat în montantul A îmbină opțiuni de afișaj și setare pentru 

transmisie, valvele hidraulice electronice, butoanele funcționale 

și sistemul CSM de gestionare la capătul rândului. Versiunea 

CIS+ este tot ce v-ați putea dori.

NOU: standard înalt. Tot ce aveți nevoie.

În versiunea de bază, ARION are valve hidraulice mecanice (2) 

și transmisia este acționată de la multipad (1), pe consola din 

partea dreaptă. Datorită numeroaselor opțiuni, puteți alege 

exact configurația adecvată pentru utilizările dumneavoastră 

principale: transmisie HEXASHIFT pentru utilizări frecvente pe 

șosea sau FLEXPILOT pentru operațiuni cu încărcătorul 

frontal. Concentrare asupra aspectelor importante.

NOU: CIS. Pur și simplu mai mult.

Dacă doriți mai multe configurații pentru modelul ARION 400 

chiar și cu valve hidraulice mecanice (2), versiunea CIS este 

perfectă. Maneta de comandă multifuncțională (1) integrată în 

cotieră oferă mai mult confort. Datorită afișajului CIS (3) și 

afișajului suplimentar pentru transmisie (4), puteți vedea 

imediat toate setările. Versiunea CIS este disponibilă, de 

asemenea, cu două valve hidraulice electronice care pot fi 

utilizate pentru controlul încărcătorului frontal, tiranților față și 

al unei valve hidraulice suplimentare la partea din spate.

Un client, o cabină, un tractor.

Fiecare client are preferințe individuale și dorește un tractor 

perfect adecvat pentru necesitățile sale. De aceea CLAAS a 

dezvoltat trei versiuni: Standard, CIS și CIS+. Cu aceste trei 

alternative, numeroase alte opțiuni și patru tipuri de cabină 

dintre care puteți alege, veți găsi cu siguranță un ARION 400 

perfect adecvat pentru dumneavoastră.

Standard

Dotări CIS

CIS+

Turul cabinei CLAAS. 

Aflați mai multe despre versiunile  

ARION 400:

arion400.claas.com

http://arion400.claas.com
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Manetă multifuncţională și multipad Totul la îndemână.  
Manetă multifuncțională și multipad.

Multipad-ul.

Multipad-ul îmbină toate funcțiile importante pe un panou de 

comandă compact, pe consola din dreapta. Datorită 

designului său ergonomic puteți ține mâna într-o poziție 

relaxată, având un control flexibil asupra modelului ARION 400 

chiar și la capătul rândului.

Funcțiile multipad-ului:

A Butoane „+” și „-” pentru controlul treptelor de viteză 

powershift și al poziţiilor transmisiei QUADRISHIFT sau 

HEXASHIFT

B Memorare turație motor sau tempomat

C Activarea transmisiei automate QUADRACTIV sau 

HEXACTIV

D Tiranţii spate

E Activarea sistemului automat de direcție GPS PILOT

F Acceleraţie de mână

G Controler glisant pentru controlul în adâncime al tiranților 

spate

Maneta multifuncțională.

Maneta multifuncțională nou creată asigură un control mai 

direct și mai simplu decât niciodată al transmisiei, încărcătorului 

frontal, tiranților spate și al valvelor hidraulice, astfel încât nu 

mai aveți nevoie decât de a controla direcția cu mâna stângă.

Puteți ține mâna confortabil pe cotieră în timp ce controlați 

funcțiile frecvent utilizate ale modelului ARION 400 extrem de 

ușor, cu ajutorul manetei multifuncționale. Înălțimea și poziția 

cotierei pot fi reglate ușor în funcție de cerințele operatorului. 

Funcția de control în 4 direcții a manetei multifuncționale 

permite, de asemenea, operarea simultană a două valve 

hidraulice, fie cu ajutorul funcției controlate hidraulic 

FLEXPILOT, fie prin intermediul funcției ELECTROPILOT pentru 

diferite valve hidraulice, cum ar fi pentru încărcătorul frontal, 

tiranții față și valvele hidraulice din spate.

Totul este sub control.

Puteți selecta treptele de deplasare înainte sau în marșarier 

printr-o simplă apăsare a butonului cu două etape, fără să 

atingeți pedala de ambreiaj: 

12 Treapta (albastru): cuplați treptele de viteză powershift în 

sens crescător sau descrescător 

13 Treapta (verde): cuplați gamele de viteză în sens crescător 

sau descrescător

14 Treapta (albastru) și butonul (portocaliu) concomitent: 

inversorul fără ambreiaj REVERSHIFT

Funcții ale manetei de comandă 
multifuncţionale: 

1 Buton basculant pentru controlul treptelor de viteză 

powershift și al poziţiilor transmisiei QUADRISHIFT sau 

HEXASHIFT

2 Activarea funcției de comandă ELECTROPILOT în 4 direcții 

pe maneta multifuncțională

3 Comutare între valvele hidraulice electronice pentru 

maneta multifuncțională

4 Funcţie pentru capătul rândului

5 Memorare turație motor sau tempomat

6 Tiranți spate sau butoanele F1 / F2 

7 Butoanele F 3 /F4

8 Operare valve hidraulice ELECTROPILOT sau FLEXPILOT

9 Operare valve hidraulice ELECTROPILOT sau FLEXPILOT

10 Activare inversor fără ambreiaj

11 Valve hidraulice, poziţie de pivotare

Bine gândită în întregime: grila de ventilație integrată 
permite circulația permanentă a aerului între mâna 
dumneavoastră și maneta multifuncțională, pentru a 
evita transpirația palmei.
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Consola laterală: perfectă din punct de vedere 
ergonomic.

Elementul principal pentru munca relaxată și eficientă: consola 

laterală este rezultatul unor analize extinse ale proceselor 

operaţionale desfășurate în cabină. Comenzile pentru funcţiile 

utilizate frecvent sunt amplasate pe multipad și maneta 

multifuncţională.

1 Valve hidraulice electronice sau mecanice

2 Panou de comandă – funcții principale

3 Schimbare electronică a vitezelor pentru gama de viteze 

mici de deplasare

4 Comutator principal (sistem hidraulic, sistem de direcție, 

baterie)

5 Panou de comandă – funcții suplimentare

6 Activarea prizei de putere faţă și spate

7 Multipad

Panoul de comandă din partea dreaptăToate la locul lor.

Funcții principale panou de comandă: 
diferențial autoblocabil, tracțiune 
integrală, modul șosea sau câmp, 
activarea sistemului hidraulic și 
activarea suspensiei pe puntea față. 

Comenzile pentru 
valvele hidraulice 
mecanice și electronice 
sunt amplasate 
confortabil pe consola 
laterală.

Funcții suplimentare panou de 
comandă: comutator de siguranță 
pentru blocarea încărcătorul frontal, 
activarea direcției dinamice, memorii 
de reglare fină a turației motorului.

Dispunere clară, logică.

Comutatoarele pentru controlul electronic al tiranților și 

preselectarea turațiilor prizei de putere sunt amplasate pe 

montantul B din partea dreaptă. Acest lucru garantează 

accesul direct în timpul efectuării lucrărilor și permite 

operatorului să optimizeze setarea controlului electronic al 

tiranților atunci când se uită în spate. Două butoane 

suplimentare pentru ridicarea și coborârea tiranților spate 

facilitează, de asemenea, montarea implementelor.

A Turații presetate priză de putere

B Operare mecanism de ridicare

C Afișare stare tiranţi spate

D Sistem de comandă a tiranților spate electronic

Confort și performanță maxime.  
Valvele hidraulice electronice.

Cu sistemul hidraulic load-sensing și valvele hidraulice cu 

comandă electronică, modelul ARION 400 CIS+ stabilește noi 

standarde. Maneta multifuncțională și până la două 

comutatoare pe consola laterală asigură controlul proporțional 

pentru până la cinci valve hidraulice cu comandă electronică. 

Controlul debitului și al timpului poate fi programat rapid pe 

afișajul color CIS. Apăsați comutatoarele puternic pentru a 

activa controlul timpului, sau continuu pentru debitul valvei; 

pentru un control proporțional apăsați butoanele ușor.
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AUTO

Afișaj CIS și CIS colorMereu informat.  
CIS.

1 Treapta de viteză curentă

2 Treapta pentru capăt de teren selectată

3 Limitator powershift HEXACTIV sau QUADRACTIV

4 Mod HEXACTIV sau QUADRACTIV

5 Selectare mod de deplasare pe câmp sau pe șosea.

6 Cuplare independentă a treptei pentru deplasare înainte/

treptei de marșarier (cuplare automată a treptei la 

schimbarea direcției)

7 Direcție de deplasare sau transmisie la neutru

8 Starea tiranţilor spate și a valvelor hidraulice

9 Atribuirea tastelor funcţionale

10 Meniu setări

1 Navigare în meniu

2 Selectare

3 Buton ESC

Afișaj color CIS pe montantul A, cu meniu de 

setare integrat.

Afișaj CIS pe panoul de instrumente și afișaj 

pentru transmisie pe montantul A.

Afișaj CLAAS INFORMATION SYSTEM (CIS) 
color. 

Designul modern al ecranului color CIS de 7 inch de pe 

montantul A oferă operatorului informații complete despre 

transmisie, valvele cu comandă electronică și tastele 

funcționale. Setările ecranului color CIS sunt afișate în partea 

inferioară a ecranului. Interfața logică, cu meniuri și simboluri 

clare facilitează navigarea.

CLAAS INFORMATION SYSTEM – CIS.

Pentru această opțiune de echipare, afișajul CIS este integrat 

în panoul de instrumente. Datorită interfeței intuitive, cu 

meniuri și simboluri clare, chiar și operatorii fără experiență pot 

găsi cu ușurință setările adecvate. Afișajul suplimentar pentru 

transmisie de pe montantul A include toate informațiile despre 

transmisie.

Setările ambelor afișaje pot fi efectuate confortabil, utilizând 

butonul rotativ și butonul ESC de pe volan. 

Următoarele două funcţii pot fi setate prin intermediul CIS:

 − Trepte de pornire și apropiere ale transmisiei

 − Puncte de schimbare a treptelor de viteză pentru HEXACTIV 

sau unitatea automată QUADRACTIV

 − Progresivitatea inversorului fără ambreiaj REVERSHIFT

 − Cuplarea independentă a treptei de mers înainte/înapoi

 − Setările de volum și timp pentru valvele hidraulice cu 

comandă electronică

 − Funcţiile computerului de bord precum suprafaţa prelucrată, 

consumul de carburant, randamentul pe suprafaţă

 − Afișarea intervalului de întreţinere
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CLAAS SEQUENCE MANAGEMENT (CSM).

Sistemul de memorare a secvenţelor (CSM) reduce eforturile 

operatorului la manevrarea la capăt de rând. Cu o simplă 

apăsare a unui buton, toate funcțiile înregistrate anterior vor fi 

redate.

CSM oferă: 

 − Înregistrarea a până la patru secvențe

 − Secvențele pot fi activate, finalizate prematur sau întrerupte 

 − Secvențele sunt afișate pe afișajul color CIS

Următoarele funcţii pot fi combinate în orice ordine:

 − Valve hidraulice cu control al timpului și debitului 

 − Tracţiune integrală, mecanism de blocare diferenţial și 

suspensie faţă 

 − Tiranți față și spate 

 − Funcţie pentru capătul rândului

 − Priză de putere faţă și spate 

 − Memorare turație motor

 − HEXACTIV sau unitatea automată QUADRACTIV

Direcţie dinamică.

Direcția dinamică CLAAS vă permite să ajustați raportul dintre 

volan și unghiul de bracare a roților față în câțiva pași, în 

funcție de preferințele operatorului. Utilizând afișajul CIS, 

operatorul poate alege între două programe automate și un 

mod manual.

Cele două programe automate ajută operatorul prin 

schimbarea raportului de demultiplicare în funcție de viteza de 

deplasare înainte sau blocarea curentă a direcției. Acest lucru 

înseamnă că sistemul poate fi reglat individual pentru a 

satisface orice cerințe. 

În modul dependent de unghiul volanului, raportul de 

demultiplicare la conducerea în linie dreaptă este redus 

semnificativ, obținând un răspuns mai rapid din partea 

direcției. Cu cât operatorul rotește mai mult volanul, cu atât 

mai rapid este răspunsul direcției. Acest lucru este ideal pentru 

utilizări cum ar fi lucrul cu încărcătorul frontal. Operatorul poate 

conduce tractorul în linie dreaptă cu multă precizie și în același 

timp poate efectua manevrele rapid.

În modul dependent de viteză, raportul de demultiplicare este 

redus proporțional cu creșterea vitezei de deplasare înainte 

peste 10 km/h. Acest lucru este foarte util în timpul lucrului pe 

câmp. Pentru lucrări mai rapide, raportul de demultiplicare 

este redus din nou, pentru a facilita conducerea în linie 

dreaptă înainte.

În modul manual, unghiul volanului/raportul de demultiplicare 

este legat în permanență de cele patru niveluri de asistență 

reglabile.

Pur si simplu înregistrați si redați. 

Secvențele sunt înregistrate continuu. Pictogramele clare de 

pe afișajul color CIS permit operatorului să urmărească pas cu 

pas secvența, pe măsură ce o efectuează. În timpul efectuării 

unei secvențe, aceasta poate fi oprită și continuată mai târziu 

prin simpla apăsare a unui buton.

CSM | Direcţie dinamicăLucrați relaxat.  
CSM și direcţia dinamică.

Activarea confortabilă a secvențelor 
CSM utilizând butoanele funcționale 
de pe maneta multifuncțională.

Direcția dinamică este activată rapid 
și ușor prin apăsarea unui buton de 
pe consola din partea dreaptă.
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Mulțimea de duze de aer poziționate 
optim în cabină asigură un mediu de 
lucru plăcut, fără curenți de aer 
neplăcuți.

Sistemul audio modern poate fi 
prevăzut opțional cu un port USB, 
intrare AUX, cititor de card SD și 
Bluetooth.

Comutatoarele pentru luminile de 
lucru sunt amplasate confortabil pe 
montantul B din partea stângă.

Datorită compartimentelor de 
depozitare utile, pe consola din 
partea stângă, puteți avea totul la 
îndemână. O priză de 12 V asigură 
încărcarea telefoanelor mobile.

Scaunul confortabil pentru pasager 
este tapițat și are o tapițerie ușor de 
îngrijit.

Cabina are prize electrice și conexiuni 
pentru terminalele ISOBUS.

Compartiment pentru documente la 
îndemână, pe consola din partea 
dreaptă.

Apăsați pur și simplu pedala centrală 
și coloana de direcție pivotează în 
sus automat, facilitând coborârea din 
cabină.

Confort de primă clasă.

Prin numeroasele funcţii pe care le oferă, ARION 400 este 

alegerea ideală pentru zilele lungi de lucru. Cu o gamă vastă 

de opţiuni de depozitare, operatorul are întotdeauna la 

dispoziţie locul potrivit pentru telefonul mobil sau diverse 

documente. Sub scaunul pasagerului se află un compartiment 

răcit unde pot fi depozitate o sticlă de 1,5 l și gustări. Perfect 

pentru pauza de masă.

Confort și siguranță din prima clipă.

Designul cu 6 montanți al cabinei permite deschiderea largă  

a ușii, fără a depăși cu mult conturul utilajului. Acest lucru 

facilitează accesul în cabină și protejează ușa acesteia 

împotriva deteriorărilor. Treptele rezistente la murdărire și 

mânerele robuste asigură un nivel ridicat de siguranță, fie că 

lucrați pe câmp sau în cadrul fermei.

Dispunere clară și logică.

Atunci când apăsați mica pedală de sub coloana de direcție, 

întreaga coloană pivotează în sus, asigurând spațiu suficient 

pentru a urca și a coborî din cabină. La începerea lucrului, 

aceasta poate fi repoziționată în poziție optimă. Cu ajutorul 

unei manete de pe coloana de direcție puteți regla înălțimea 

volanului. Panoul de instrumente poate fi văzut perfect 

întotdeauna, deoarece este montat pe coloana de direcție și 

se deplasează împreună cu aceasta.

Un mediu de lucru plăcut.

Echipamentul standard al modelului ARION 400 include un 

sistem de încălzire extrem de eficient, cu control continuu 

variabil al ventilatorului. Un sistem de climatizare cu comandă 

manuală este disponibil opțional. Sistemul de ventilație poate fi 

echipat opțional cu un filtru de categorie 3 (conform EN 15695) 

pentru stropirea recoltei. Filtrul de carbon activ este disponibil 

la dealerul CLAAS.

ConfortErgonomie și confort pentru  
condiţii de lucru optime.
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Suspensii care protejează atât  
operatorul cât și utilajul.

Confort

Suspensie cu frecvență scăzută. Scaunul 
premium.

Sunt disponibile cinci scaune Sears și Grammer, inclusiv un 

scaun premium cu suspensie pneumatică de frecvență scăzută.

 − Ajustare automată a suspensiei la greutatea șoferului

 − Suportul pivotant al consolei facilitează vederea 

implementelor

Suspensiile cabinei pentru confort sporit.

Cabină cu suspensie mecanică în 2 puncte pentru un nivel 

sporit de confort în orice situație de conducere pentru 

modelele ARION 460-430. În plus, întregul sistem de 

suspensie nu necesită întreținere. În combinație cu suspensia 

față PROACTIV, ARION 400 îndeplinește chiar și cele mai 

exigente cerințe.

Suspensia faţă PROACTIV – confort maxim în 
mod automat.

Suspensia independentă pe fiecare roată și cursa de 90 mm a 

arcurilor asigură un confort optim la rulare. Suspensia se 

adaptează la gradul de încărcare al tractorului și rămâne în mod 

automat în poziţie centrală. Modificările de sarcină cauzate de 

manevrele de frânare și virare sunt, de asemenea, compensate.

Confort echivalent cu cel al utilajelor mai mari 
din cadrul gamei: ARION 400.

Pentru zilele de lucru lungi și solicitante, confortul nu mai este 

un lux rezervat doar pentru utilajele de vârf ale gamei, ci 

devine o cerință de bază. Noul ARION 400 asigură confort 

până în cele mai mici detalii.

Amortizarea vibrațiilor în față și în spate.

Implementele grele montate în partea din faţă și cea din spate 

solicită atât tractorul, cât și operatorul. Tiranţii frontali și cei din 

spate sunt echipaţi cu amortizoare de vibrații pentru a 

compensa vârfurile de sarcină în timpul operaţiunilor de 

transport și la ridicarea implementului atașat la capăt de rând.
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Expertiză în sisteme electroniceExpertiza noastră în sisteme electronice. 
Acționăm astăzi pentru a fi pregătiți mâine.

Trei module care vă ușurează munca în mod 
semnificativ.

Nu trebuie să mai amintim faptul că resursele sunt din ce în ce 

mai puține, volumul cerințelor legale este tot mai mare, iar 

presiunea din partea concurenței se resimte tot mai puternic. 

Însă dorim să vă informăm în legătură cu modul în care vă 

putem ușura munca și vă putem ajuta să obțineți rezultate mai 

bune. Pentru a da activităților noastre o structură clară, 

inteligibilă în era Farming 4.0 și a digitalizării omniprezente, am 

împărțit expertiza noastră în acest sector în trei componente 

clar definite.

Experiența nu poate fi înlocuită cu nimic – este factorul 

esențial care ne ajută să reacționăm rapid și în mod adecvat la 

condițiile schimbătoare. Fie că este vorba despre suprafețe cu 

sol umed, teren accidentat sau niveluri schimbătoare de 

umezeală a materialului recoltat, trebuie luate multe decizii 

pentru operațiuni desfășurate la standarde înalte. Pentru 

dezvoltarea sistemelor de asistență pentru operator am ținut 

cont de experiența împărtășită de miile de clienți CLAAS, 

deoarece sunt mulți factori care nu pot fi calculați științific și 

care necesită soluții realiste bazate pe situațiile din viața reală.

Fie că vorbim despre coordonatele GPS, starea de funcționare 

a principalelor componente și module, mesajele legate de 

operațiunile desfășurate sau rezultatele măsurătorilor efectuate 

de senzori, toate aceste informații pot fi utilizate în avantajul 

dumneavoastră și pot fi valorificate prin combinare și evaluare. 

Toate rezultatele se reflecta în modulul de gestionare a afacerii 

și datelor, unde sunt prelucrate pentru a avea o privire de 

ansamblu asupra veniturilor și cheltuielilor.

Cu registrul terenului arabil 365FarmNet, disponibil gratuit, vă 

puteți gestiona întreaga afacere luând în calcul mai mulți 

producători și sectoare din agricultură – de acasă sau de pe 

teren. Toate informațiile de care aveți nevoie sunt disponibile 

într-un program ușor de utilizat: de la planurile de cultivare 

până la recoltare, de la câmp până la grajd, de la 

documentație până la analiza activităților desfășurate.

Specialiștii noștri EASY vă pot ghida în procesul de 

interconectare a diferitelor componente și sisteme, oferindu-vă 

sprijin pentru integrarea utilajului CLAAS în peisajul agricol și 

pregătindu-l pentru implementele cu care lucrați, sistemul de 

direcție și structura gestionării datelor. Astfel, utilajele CLAAS 

pot transmite și primi date către oricine și de oriunde doriți. 

Protecție împotriva accesului persoanelor neautorizate – confort 

și fiabilitate pentru dumneavoastră și angajații dumneavoastră. 

De aceea am ales motto-ul „EASY – get connected”.

Sisteme de asistență pentru 
operator.

Gestionarea afacerii și a datelor. EASY. 
Get connected.
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F1

Gestionarea afacerii și a datelor.Control îmbunătăţit cu ISOBUS și ICT.

S10 | Afișaj de 10,4" S7 | Afișaj de 7"

Așa cum vă doriţi.

Terminalele portabile de la CLAAS oferă soluţia flexibilă pentru 

ISOBUS și sistemele de direcţie. Terminalul poate fi mutat de 

pe un tractor sau combină de recoltat autopropulsată pe altul, 

în funcţie de sezon sau aplicaţie. Echipaţi tractorul ARION 400 

direct din fabrică sau ulterior cu ceea ce aveţi nevoie:

Terminalul S10: 

 − Ecran tactil de 10,4", de înaltă rezoluție 

 − Sistemul de direcție și funcțiile ISOBUS 

 − Poate fi afișată imaginea de la până la patru camere video

Terminalul S7: 

 − Ecran tactil de 7", de înaltă rezoluție 

 − Funcţii de direcţie

Taste funcţionale.

Tractoarele ARION au patru butoane funcționale cărora le pot 

fi alocate funcții pe afișajul color CIS. Alocarea curentă poate fi 

văzută în orice moment pe ecranul color CIS. Butoanelor le 

sunt alocate funcții utilizând terminalul S10 sau alte terminale 

ISOBUS, oferind posibilitatea fiecărui operator să personalizeze 

utilizarea tractorului conform cerințelor sale individuale.

ARION 400 – conformitate cu AEF.

Fundaţia pentru echipamente electronice din industria agricolă 

(AEF) reprezintă un parteneriat între aproximativ 150 de companii, 

asociații și organizații. Obiectivul său este armonizarea 

standardelor de dezvoltare a sistemelor electronice pentru 

agricultură, cum ar fi componentele ISOBUS. Aceste sisteme 

respectă standardul ISO 11783, dar sunt stabilite și norme 

AEF mai detaliate. Modelul AXION 400 a fost dezvoltat în 

conformitate cu aceste cerințe și este compatibil cu specificațiile 

ISOBUS: ISO UT 1.0, TECU 1.0, AUX-O și AUX-N pentru 

implemente ISOBUS.

CLAAS TELEMATICS:

Cu sistemul TELEMATICS puteți accesa orice informații 

despre utilajul dumneavoastră, din locul în care vă aflați. 

Datele colectate sunt trimise către serverul TELEMATICS la 

intervale regulate prin reţeaua de telefonie mobilă. Astfel, 

dumneavoastră sau partenerul de service autorizat puteți 

accesa și evalua online informaţiile relevante. 

 − Îmbunătăţirea proceselor de lucru: analiză timp de 

funcţionare

 − Setări optimizate: monitorizare de la distanţă

 − Simplificați documentaţia: colectarea de date

 − Timp de service salvat: diagnosticul de la distanţă.

Utilajele trimit coordonatele GPS și datele de performanţă 

legate de utilaj, precum și rapoarte la serverul TELEMATICS 

prin intermediul rețelei de telefonie mobilă. Aceste date pot fi 

accesate direct, online, de ferme sau partenerii de service.

Conexiuni ISOBUS în cabină și la 
patea din spate.

Aplicaţia EASY on board

Cu noua aplicație EASY on board, toate implementele compatibile 

ISOBUS pot fi controlate de la o tabletă1. Pentru un confort  

și mai mare, diversele funcții pot fi alocate butoanelor 

funcționale, la fel ca în cazul oricărui alt terminal ISOBUS. 

Controlul implementelor ISOBUS.

La partea din spate sunt disponibile prize pentru conectarea la 

tractor a implementelor compatibile ISOBUS. Terminalul 

compatibil ISOBUS poate fi conectat în cabină utilizând altă 

priză. Implementul montat este utilizat prin intermediul unui 

afișaj specific utilajului. Datorită compatibilității ISOBUS, cu 

ajutorul terminalului S10 pot fi utilizate și implementele de la 

alți producători.

1 Dispozitive Apple iPad de la iOS 9. O listă a dispozitivelor specifice este 
furnizată în descrierea aplicației EASY on board de la Apple App Store. Pentru 
conectare la conexiunea ISOBUS din cabină este necesară o interfață wireless 
CLAAS (CWI).
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Sisteme de asistență pentru operatorÎntotdeauna pe calea corectă.  
Sistemele de direcție CLAAS.

Semnal de corecţie pentru cerinţe individuale.

Oferta CLAAS a fost concepută astfel încât sistemul 

dumneavoastră să poată fi extins în orice moment. Acest lucru 

este valabil atât în cazul terminalelor, cât și în ceea ce privește 

utilizarea semnalelor esenţiale de corecţie utilizate în prezent. 

Sistemele de ghidare CLAAS pot fi utilizate împreună cu 

sistemele GPS și GLONASS pentru un plus de flexibilitate și 

sporirea capacităţilor operaţionale.

Creșterea calităţii muncii.

Sistemele de direcţie CLAAS asistă șoferul, arătând în avans 

direcţia și conducând automat tractorul pe cea mai bună pistă 

posibilă. Erorile și suprapunerile sunt eliminate. Studiile arătă 

că un sistem modern de ghidare paralel poate reduce cu până 

la 7% consumul de motorină, costurile mașinii, pentru 

îngrășăminte și pesticide.

Sistemul de ghidare automată GPS PILOT este controlat de 

către terminalele cu ecran tactil S10 și S7 (vezi paginile 52 / 53). 

Acestea oferă meniuri foarte simple și intuitive și o interfaţă 

prietenoasă. 

Ghidare automată la capăt de teren.

Funcţia AUTO TURN se ocupă de manevrele de virare la capăt 

de rând. Sensul de virare și următorul rând care trebuie lucrat 

trebuie editate pe terminal. Sistemul de ghidare se ocupă de rest.

Semnalele de corecţie.

RTK (± 2-3 cm)

 − Stație de bază

 − Rază de aproximativ 15 km

 − Stație de referință mobilă proprie sau licență de le dealerul 

CLAAS

 − Cea mai mare precizie repetabilă posibilă

 − RTCM 3.1

 − Recepție GPS și GLONASS

RTK NET (± 2-3 cm)

 − Folosirea sistemului de corecție de la o rețea de telefonie 

mobilă

 − Frecvenţă duală

 − Rază de acțiune nelimitată

 − Cea mai mare precizie repetabilă posibilă

 − Utilizare sub licență

 − RTCM 3.1

 − Recepție GPS și GLONASS

RTK FIELD BASE (± 2-3 cm)

 − Stație de referință mobilă

 − Rază de 3-5 km

 − Fără taxe de licenţă

 − Semnal intern de corecție

 − Baterie reîncărcabilă integrată

 − Frecvenţă duală

 − RTCM 3.1

 − Recepție GPS și GLONASS

OMNISTAR XP / HP / G2 (± 5-12 cm)

 − Folosirea semnalului de corecție de la un satelit

 − Frecvenţă duală

 − Utilizare sub licență

EGNOS / E-DIF (± 15-30 cm)

 − Fără taxe de licenţă

 − Acuratețe de bază

Pentru mai multe informaţii privind sistemele de direcţie, 

consultaţi broșura Sisteme de direcţie CLAAS sau dealerul 

dumneavoastră CLAAS local.

Cu funcția AUTO TURN 
tractorul întoarce 
automat la capătul 
rândului.
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Rapid și simplu.

Lucrările zilnice de întreţinere trebuie să fie cât mai simple cu 

putință, deoarece experienţa ne-a arătat că nimănui nu-i plac 

lucrurile complicate sau incomode.

 − Capota dintr-o bucată se deschide prin simpla apăsare a 

unui buton, oferind acces la toate punctele de întreţinere ale 

motorului

 − Uleiul de motor poate fi verificat și completat pe partea 

stângă a tractorului ARION 400, când capota motorului 

este închisă

 − Toate operaţiunile zilnice de întreţinere pot fi efectuate fără 

scule

Intervalele lungi de schimbare a uleiului (de motor – 600 ore, 

de transmisie și hidraulic – 1.800 ore) vă permit să economisiţi 

timp și bani. Sunt reduși, astfel, timpii de inactivitate în timpul 

sezonului, iar tractorul este acolo unde trebuie să fie: la lucru.

Aer proaspăt pentru putere maximă.

Prizele mari de admisie aer de pe capotă asigură suficient aer 

proaspăt pentru răcire și pentru filtrul de aer al motorului. Datorită 

debitelor scăzute la nivelul prizelor de admisie, acestea rămân 

întotdeauna curate și permeabile. Ansamblurile radiatorului 

sunt susţinute de un cadru robust, iar amortizoarele umplute 

cu gaz deschid panourile radiatorului în două poziţii pentru o 

curăţare completă. Astfel, atunci când este necesar, curăţarea 

poate fi efectuată în mod confortabil și în siguranţă.

Filtrul de aer este amplasat într-un loc accesibil, în zona rece 

din faţa panourilor radiatorului, putând fi demontat fără probleme. 

Filtrul de aer cu dimensiuni generoase este proiectat pentru o 

durată lungă de viață. Particulele brute de murdărie sunt captate 

în carcasa filtrului, extinzând astfel intervalul de curăţare.

ÎntreţinereÎntreţinerea trebuie să fie realizată cât mai simplu 
posibil.

Filtrul pentru aerul din cabină se află în spatele 
cabinei și este ușor accesibil.

O schemă de lubrifiere aflată sub capotă simplifică 
lucrările de întreținere.

Nivelul de ulei hidraulic și de transmisie poate fi 
verificat cu ușurință utilizând fereastra de inspecție 
de lângă priza de putere.

Filtrul de aer pentru motor se află în partea din față 
a radiatoarelor, pentru a putea fi demontat ușor.

Bateria și compartimentul de depozitare sunt amplasate în dreapta scării de acces, fiind ușor de accesat.
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CLAAS Service & PartsOrice și oricând aveți nevoie.
CLAAS Service & Parts.

Centrul Logistic CLAAS Parts din Hamm, Germania, 
are peste 155.000 de repere pe o suprafață de 

peste 100.000 m2.

Pentru afacerea dumneavoastră:  
CLAAS FARM PARTS.

CLAAS FARM PARTS vă propune una dintre cele mai variate 

game de piese de schimb disponibile pe piață, pentru toate 

mărcile și toate sectoarele, pentru toate aplicațiile agricole din 

ferma dumneavoastră, astfel încât să fiți în permanență operativi.

Întotdeauna la cel mai înalt nivel tehnologic.

Dealerii CLAAS sunt printre cei mai performanți de pe piața 

utilajelor agricole. Foarte bine instruiți, tehnicienii noștri sunt 

echipați cu cele mai bune instrumente și sisteme de diagnosticare 

pentru a putea veni în ajutorul dumneavoastră în mod 

profesionist. Calitatea lucrării este pentru CLAAS o prioritate 

absolută, pentru a satisface pe deplin așteptările dumneavoastră 

în ceea ce privește competența și fiabilitatea.

Cerințele dumneavoastră contează.

Vă puteți baza întotdeauna pe noi. Vom fi acolo oricând veți 

avea nevoie – oriunde, operativi și eficienți, la orice oră dacă 

va fi necesar, pentru a vă furniza soluția de care utilajul sau 

afacerea dumneavoastră are nevoie. 

Piese și accesorii CLAAS ORIGINAL.

Mențineți valoarea mașinii dumneavoastră utilizând piese de 

schimb, consumabile de înaltă calitate și accesorii practice! Vă 

vom pune la dispoziție soluția cea mai potrivită din oferta 

noastră vastă de produse, pentru a garanta fiabilitatea totală a 

utilajului dumneavoastră.

Fiabilitatea poate fi planificată.

Produsele noastre de service vă ajută să sporiți fiabilitatea 

echipamentelor dumneavoastră, să minimizaţi riscul de 

nefuncționare și să calculați exact bugetul de întreținere.  

Cu CLAAS MAXI CARE ați ales siguranța totală.

Acoperire mondială, din Hamm.

Depozitul nostru central de piese de schimb are misiunea de a 

livra rapid și cu eficiență maximă toate piesele de schimb 

ORIGINAL CLAAS, în orice zonă din lume. Acest lucru permite 

dealerului CLAAS să vă vină în ajutor și să repună echipamentul 

în funcțiune în cel mai scurt timp.

Întotdeauna în legătură cu distribuitorul 
dumneavoastră și CLAAS.

Utilizând sistemul Remote Service, distribuitorul 

dumneavoastră CLAAS vă poate accesa utilajul și datele 

specifice ale acestuia, pentru a putea răspunde împreună 

rapid și direct la cerințele de întreținere și service. 

În plus, prin intermediul TELEMATICS puteți consulta online în 

orice moment și de oriunde toate informațiile importante 

despre utilajul dumneavoastră. Orice și oricând aveți nevoie.
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ARION 400Exact așa cum îl doriți.  
Noul ARION 400.
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CPS.

 − Cea mai avansată tehnologie a motoarelor pentru 

performanțe înalte și consum redus de carburant

 − Motoare FPT cu 4 cilindri și turbocompresor, cu putere 

maximă între 90 și 140 CP, în conformitate cu ECE R 120

 − Transmisie QUADRISHIFT cu 16 trepte de viteză față /  

16 spate sau transmisie HEXASHIFT cu 24 trepte de viteză 

față / 24 spate 

 − HEXACTIV sau unitatea automată QUADRACTIV

 − Cuplare / decuplare automată a prizei de putere

 − Circuit hidraulic load-sensing de max.110 l/min și conexiuni 

Power Beyond

 − Până la cinci supape hidraulice

 − Concept unic de șasiu față cu cadru integral turnat, 

proiectat pentru sarcini extreme, ce asigură o flexibilitate 

ridicată

 − Ampatament mare și o distribuţie echilibrată a greutăţii

 − Construcție compactă, cu tiranți față integrați

 − Încărcător frontal complet integrat în tractor pentru înaltă 

stabilitate și ușurință maximă de utilizare

 − Până la trei turații disponibile pentru priza de putere  

(540 / 540 ECO / 1.000)

Confort.

 − Trei variante de echipare:

 − Versiune standard cu valve hidraulice acționate mecanic 

și mulitpad pe consola din partea dreaptă

 − Versiune CIS cu supape hidraulice cu comandă 

mecanică, manetă multifuncțională și afișaj CIS

 − Versiune CIS+ cu supape hidraulice cu comandă 

electronică, manetă multifuncțională, și afișaj color CIS 

de 7" funcție CSM de și gestionare la capătul rândului 

(dotare opțională) 

 − Maneta de control multifuncțională controlează transmisia, 

tiranții spate, turația motorului și două valve hidraulice

 − Cabină cu șase montanți, disponibilă în patru versiuni

 − Vedere panoramică perfectă, inclusiv asupra încărcătorului 

frontal și zonei implementelor frontale, datorită capotei 

înguste și cabinei PANORAMIC sau a trapei de sticlă

 − Cabină cu suspensie mecanică în 2 puncte

 − Suspensie punte față PROACTIV cu control automat al 

înălțimii

 − Sistem de climatizare puternic și compartiment de răcire 

sub scaunul pentru pasager

 − Acces excelent la toate punctele de întreţinere

 − GPS PILOT cu terminal cu ecran tactil S10 sau S7

 − Monitorizare de la distanţă TELEMATICS

 − Interfețe ISOBUS complet integrate

 − Patru butoane funcționale programabile în mod liber pentru 

încărcătorul frontal, funcții ISOBUS și ale tractorului

Noul ARION 400.  
Caracteristici.

●  Standard      ○  Opţional      □  Disponibil      –  Nu este disponibil●  Standard      ○  Opţional      □  Disponibil      –  Nu este disponibil

ARION 460 450 440 430 420 410

Circuitul hidraulic

Circuit hidraulic deschis, 60 l/min ○ ○ ○ ○ ○ ○

Debit la turaţia nominală a motorului l/min 60 60 60 60 60 60

Presiune maximă de lucru bar 195 195 195 195 195 195

Număr de valve hidraulice cu comandă mecanică la partea din spate 
(min./max.)

2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3

FLEXPILOT cu comandă pe 4 direcţii ○ ○ ○ ○ ○ ○

Controlul debitului pentru o valvă hidraulică ● ● ● ● ● ●

Circuit hidraulic deschis, 100 I/min ○ ○ ○ ○ ○ ○

Debit la turaţia nominală a motorului l/min 100 100 100 100 100 100

Presiune maximă de lucru bar 195 195 195 195 195 195

Număr de valve hidraulice cu comandă mecanică la partea din spate 
(min./max.)

2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3

Funcţie ELECTROPILOT cu comandă pe 4 direcţii ○ ○ ○ ○ ○ ○

Controlul debitului pentru o valvă hidraulică ● ● ● ● ● ●

Circuit Load-sensing 110 l/min ○ ○ ○ ○ ○ ○

Debit la turaţia nominală a motorului l/min 110 110 110 110 110 110

Presiune maximă de lucru bar 200 200 200 200 200 200

Număr de valve hidraulice cu comandă electronică la partea din spate 
(min./max.)

2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4

Funcţie ELECTROPILOT cu comandă pe 4 direcţii ○ ○ ○ ○ ○ ○

Controlul debitului pentru toate valvele hidraulice ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tiranţii spate

Braţe inferioare și superioare cu articulaţie sferică categoria II − − − − ● ●

Brațe inferioare și superioare cu cârlig de cuplare categoria III ● ● ● ● ○ ○

Capacitate maximă de ridicare la nivelul articulaţiilor sferice kg 5750 5750 5750 5750 4500 4500

Capacitate de ridicare continuă pentru articulaţii sferice kg 4200 4200 4200 4200 3200 3200

Amortizare vibraţii ● ● ● ● ● ●

Comenzi externe ● ● ● ● ● ●

Priză ISOBUS ○ ○ ○ ○ ○ ○

Priză 25 A ● ● ● ● ● ●

Tiranții frontali

Capacitate maximă de ridicare la nivelul articulaţiilor sferice kg 3300 3300 3300 3300 3300 3300

Priză de putere frontală 1000 rpm ○ ○ ○ ○ ○ ○

Amortizare vibrații pentru tiranții față ● ● ● ● ● ●

Operare externă ○ ○ ○ ○ ○ ○

Conexiuni hidraulice suplimentare ○ ○ ○ ○ ○ ○

Priză remorcă ● ● ● ● ● ●

Cabina

Cabină cu plafon înalt □ □ □ □ □ □

Cabină cu plafon coborât □ □ □ □ □ □

Cabină PANORAMIC □ □ □ □ □ □

Versiune standard ● ● ● ● ● ●

Versiune CIS ○ ○ ○ ○ ○ ○

Versiune CIS+ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sistem de climatizare ○ ○ ○ ○ ○ ○

Climatizare automată ○ ○ ○ ○ ○ ○

Scaun pasager cu ladă frigorifică integrată ○ ○ ○ ○ ○ ○

Coloană de direcție reglabilă ● ● ● ● ● ●

ARION 460 450 440 430 420 410

Motor

Producător FPT FPT FPT FPT FPT FPT

Nr. de cilindri 4 4 4 4 4 4

Capacitate cilindrică cm3 4500 4500 4500 4500 4500 4500

Turbocompresor cu wastegate ● ● ● ● – –

Turbocompresor – – – – ○ ○

Putere nominală (ECE R 120)2 kW/CP 99/135 92/125 85/115 77/105 70/95 63/85

Putere maximă (ECE R 120)2 kW/CP 104/140 97/130 90/120 82/110 75/100 67/90

Tipul de omologare (ECE R 120)1 kW 103 97 90 83 75 67

Cuplu max. (ECE R 120)2 Nm 570 550 520 480 435 405

Turație motor la putere maximă rpm 2100 2000 2000 2000 2000 2000

Capacitate maximă rezervor carburant l 190 190 190 190 140 140

Capacitate maximă rezervor de uree l 22 22 22 22 17 17

Interval de schimbare a uleiului h 600 600 600 600 600 600

Transmisie powershift QUADRISHIFT

Raport faţă/spate 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16

Număr de trepte powershift 4 4 4 4 4 4

Game de viteze cu comandă electrohidraulică 4 4 4 4 4 4

Inversor fără ambreiaj REVERSHIFT ● ● ● ● ● ●

Viteză maximă la 2200 rpm km/h 2,04 2,04 2,04 2,04 1,85 1,85

Viteză minimă cu treapta pentru deplasare cu viteză mică km/h 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14

Viteză maximă km/h 40 40 40 40 40 40

QUADRACTIV ○ ○ ○ ○ ○ ○

Transmisie HEXASHIFT

Raport faţă/spate 24/24 24/24 24/24 24/24 – –

Număr de trepte powershift 6 6 6 6 – –

Game de viteze cu comandă electrohidraulică 4 4 4 4 – –

Inversor fără ambreiaj REVERSHIFT ● ● ● ● – –

Viteză maximă la 2200 rpm km/h – – – – – –

Viteză minimă cu treapta pentru deplasare cu viteză mică km/h 0,13 0,13 0,13 0,13 – –

Viteză maximă km/h 40 40 40 40 – –

HEXACTIV ○ ○ ○ ○ – –

Punte spate

Blocare electro-hidraulică a diferenţialului ● ● ● ● ● ●

Blocare automată a diferenţialului ● ● ● ● ● ●

Diametru maxim anvelope punte spate m – – – – 1,70 1,65

Interval de schimbare a uleiului h 1800 1800 1800 1800 1800 1800

Priza de putere

Ambreiaj multi-disc umed ● ● ● ● ● ●

Comenzi externe pornire și oprire de urgenţă ○ ○ ○ ○ ○ ○

540/540E ● ● ● ● ● ●

540/1000 ○ ○ ○ ○ ○ ○

540/540E/1000 ○ ○ ○ ○ ○ ○

540 / 540 E/ 1000 și priză de putere proporțională ○ ○ ○ ○ – –

Ax priză de putere interschimbabil ● ● ● ● ● ●

Ax priză de putere 1⅜", 6 caneluri ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ax priză de putere 1⅜", 6 și 21 caneluri ● ● ● ● ● ●

Ax priză de putere 1⅜": 6 și 8 caneluri ○ ○ ○ ○ ○ ○

Cuplare / decuplare automată a prizei de putere ○ ○ ○ ○ ○ ○

Punte faţă tracţiune integrală

Punte faţă rigidă ● ● ● ● ● ●

Suspensie punte faţă PROACTIV ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tracțiune integrală automată ● ● ● ● ● ●

Rază de bracaj optimă m 4,90 4,90 4,50 4,50 4,25 4,25

Apărătoare de noroi fixe ● ● ● ● ● ●

Apărătoare de noroi pivotante ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 Datele referitoare la performanță respectă criteriile de omologare.
2 Îndeplinește standardul ISO TR 14396 CLAAS dezvoltă în permanenţă produsele sale pentru a satisface cerinţele clienţilor. Acest lucru înseamnă că toate produsele pot fi modificate fără notificări prealabile. Toate descrierile și specificaţiile 

din această broșură trebuie să fie considerate ca fiind aproximative, putând include echipamente opţionale care nu fac parte din specificaţiile standard. Această broșură este concepută pentru a fi 
utilizată în întreaga lume. Vă rugăm să consultaţi dealerul CLAAS cel mai apropiat și lista de preţuri pentru detalii. Unele panouri de protecţie au fost eliminate în scopuri ilustrative, pentru a prezenta 
funcţia în mod mai clar. Pentru a evita orice risc de pericol, nu eliminaţi aceste panouri de protecţie. În acest sens, vă rugăm să consultaţi instrucţiunile din manualul de utilizare.
Toate datele tehnice ale motoarelor au la bază norma de poluare europeană: Stage. Utilizarea în prezentul document a normei Tier are scop exclusiv informativ și de a asigura o mai bună înţelegere a 
datelor și nu implică necesitatea unei certificări pentru regiunile în care emisiile sunt reglementate prin norma Tier.
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Dimensiuni și greutăți

Distanța de la centrul punţii spate la partea de sus a cabinei cu 
acoperiș înalt (a)

mm 1965 1965 1965 1965 1910 1910

Distanța de la centrul punţii spate la partea de sus a cabinei cu 
acoperiș coborât (a)

mm 1851 1851 1851 1851 1796 1796

Înălţime totală (b) a cabinei cu acoperiș coborât mm 2765 2765 2765 2765 26101 26101

Înălţime totală (b) a cabinei cu acoperiș coborât mm 2601 2601 2601 2601 24961 24961

Ampatament (c) mm 2525 2525 2525 2525 2489 2489

Lungime totală (fără balast faţă, fără tiranţi faţă) (d) mm 4444 4444 4444 4444 4372 4372

Gardă la sol, puntea faţă (e) mm 492 492 479 479 454 429

Gardă la sol, puntea spate (excl. bara de tracţiune) (f) mm 469 469 456 456 431 406

Greutate mm 5200 5200 5100 5100 4800 4700

Greutate totală maximă admisă mm 8500 8500 8500 8500 8500 8500

1 Înălțime totală cu anvelope de 30"
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Vizionaţi clipul despre treaba 
excelentă.

tractor.claas.com

Treabă excelentă. Tractoarele CLAAS.

CLAAS Regional Center South East Europe S.R.L.

Șos. București – Urziceni, Nr. 68 C

077010 Afumați, Județ Ilfov, România

info-ro@claas.com

www.claas.ro


