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ARION 600 / 500.
Libertate dezlănțuită.

ARION 600 / 500

V-am ascultat opiniile și am echipat noul ARION cu o
mulțime de funcții noi pentru a vă ușura munca zilnică și a
asigura mai mult confort: un model vârf de gamă nou cu
putere maximă de 205 CP, un ecran tactil CEBIS nou și o
cotieră nouă pentru versiunea CIS+. Dacă luați în considerare
și confortul superior asigurat în timpul conducerii și interfața
pentru utilizator cu utilizare intuitivă, pe lângă transmisiile
inteligente și eficiente de tip powershift și cea continuu
variabilă, veți fi impresionați de noul ARION 600 / 500 –
pentru că are libertatea de a face mai mult.

arion600-500.claas.com
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NOU

Alegerea corectă în orice situație.

Trei variante de echipare.

CIS. Tot ce aveți nevoie.

Inovații

CIS+. Pur și simplu mai mult.

CEBIS. Pur și simplu totul.

CIS. Tot ce aveți nevoie.
Cu transmisie tip powershift HEXASHIFT, supape hidraulice
cu comandă mecanică și afișaj CIS
NOU: CIS+. Pur și simplu mai mult.
Cu transmisie tip powershift HEXASHIFT sau continuu
variabilă CMATIC, supape hidraulice cu comandă electronică
și afișaj color CIS.
NOU: CEBIS. Pur și simplu totul.
Cu transmisie tip powershift HEXASHIFT sau continuu
variabilă CMATIC, supape hidraulice cu comandă electronică,
terminal CEBIS cu ecran tactil de 12" și funcții suplimentare.

Prezentare generală a modelului ARION 660-510.
cu CPM

ARION 660
ARION 650
ARION 630
ARION 610
ARION 550
ARION 530
ARION 510

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210
Putere maximă în CP, conform ECE R 120

NOU: o gamă largă de produse.

NOU: Suspensie punte față PROACTIV.

− Toate variantele de echipare sunt disponibile începând de la

− Lanț cinematic nou al suspensiilor CLAAS:

125 CP
− Modele puternice cu 6 cilindri începând de la 145 CP la
modelul ARION 600
− Agil și ușor manevrabil: ARION 500 echipat cu motoare cu
4 cilindri și putere între 125 și 165 CP
− ARION 660: putere suplimentară de până la 20 CP pentru
transport și priza de putere cu CPM
− Versatilitate în deplasare cu anvelope având un diametru de
1,95 m (jante de 42"), începând de la 165 CP
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− Braț oscilant foarte lung cu punct de pivotare pe
transmisie
− Cilindri suspensie extinși cu stabilizare activă a mișcării
de ruliu în viraje pentru o stabilitate de excepție a
vehiculului
− Suspensia cu acțiune dublă reduce în mod activ compresia
și efectul de recul nedorite de la frânare și accelerare
− Direcție dinamică cu raport de direcție reglabil

NOU: funcțiile transmisiei de tip
powershift HEXASHIFT.

NOU: funcțiile transmisiei continuu
variabile CMATIC.

− Confortabilă și extrem de eficientă:

− Transmisie continuu variabilă CMATIC disponibilă pentru

− Funcția SMART STOP: oprire cu ajutorul pedalei de
frână, fără a utiliza ambreiajul
− Schimbare automată a treptei de viteză și transmisie cu
șase trepte
− Unitate powershift HEXACTIV cu tempomat
− Este posibilă dezactivarea tempomatului și a memoriei de
turații ale motorului utilizând pedala de accelerație
− Manetă REVERSHIFT cu frână de parcare electronică

versiunea CEBIS sau CIS+
− Manetă REVERSHIFT cu frână de parcare electronică
− Adaptare rapidă la lucrarea curentă prin selectarea setărilor
„Eco” sau „Power” ale suprasarcinii motorului la simpla
apăsare a unui buton.
− Progresivitatea inversorului fără ambreiaj poate fi ajustată
− Tempomatul poate fi dezactivat cu ușurință utilizând pedala
de accelerație sau butonul pentru tempomat
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CPS – CLAAS POWER SYSTEMS.

CLAAS POWER SYSTEMS

Un sistem optimizat 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 repede.
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NOU

Performanța constantă este la fel
de importantă ca puterea.

Motor

Inimă puternică.

ARION 630
CP

Nm

− Motoare DPS Powertech cu cilindree de 4,5 sau 6,8 l
− ARION 500: motoare cu 4 cilindri, cu turbocompresor în

800

200

trepte (un turbocompresor mai mic cu un timp de răspuns
750

extrem de scurt și un turbocompresor wastegate)

165

− ARION 600: motoare cu 6 cilindri, cu turbocompresor cu
700

geometrie variabilă
− Sistem de injecţie common-rail (1800 bar)

703

150

650

− Tehnologie cu 4 valve și intercooler
− ARION 600: două turații de ralanti (650 și 800 rpm) cu

600

100

reglare automată pentru reducerea consumului de
carburant în timpul staționării

550

− Ventilator Visctronic
500

50

Curba de performanţă a motorului, specifică CLAAS,
asigură generarea unui cuplu maxim la o gamă largă de

450

turaţii și dezvoltarea unei puteri constante ori de câte ori
este nevoie. Acest lucru permite reducerea consumului de

400

carburant la o turaţie mică a motorului și generarea cuplului

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2000

maxim cu priza de putere ECO sau funcţionarea la turaţie

rpm

Valori conform ECE R
120

nominală cu rezervă completă.
ARION

Putere maximă (CP)
ECE R 120

NOU: turbocompresor de înaltă performanță.

660

185 + 20 cu CPM1

650

185

Turbocompresorul cu geometrie variabilă al modelului ARION

630

165

600 asigură o presiune de supraalimentare optimă pentru

610

145

toate turațiile motorului prin reglarea automată a unghiului

550

165

paletelor turbinei. La modelul ARION 500, timpul scurt de

530

145

răspuns la valori scăzute ale turației al unui compresor mic a

510

125

fost combinat cu performanța unui turbocompresor wastegate

1

CPM (CLAAS POWER MANAGEMENT)

de capacitate mai mare, asigurând o supraalimentare în
trepte. Această configurație asigură o dinamică excelentă a
motoarelor cu 4 cilindri pentru întreaga gamă de turații.

NOU: ARION 660 CMATIC.

Visctronic – control economic al ventilatorului.

Datorită controlului în funcție de încărcătură și de viteză, atât

Modelul ARION 660 CMATIC dezvoltă o putere de până la

Cu controlul electronic al ventilatorului Visctronic poate fi

motoarele cu 6 cilindri cât și cele cu 4 cilindri asigură valori

205 CP datorită sistemului de comandă electronic inteligent

reglată cu precizie turația ventilatorului pe baza valorilor

ridicate ale cuplului chiar și la turații scăzute.

CLAAS POWER MANAGEMENT (CPM). Este posibilă sporirea

pentru temperatura motorului, aerului admis și a transmisiei,

puterii cu 20 CP pentru lucrări care utilizează priza de putere și

ale turației motorului și conform stării de funcționare a

pentru transport, asigurând și plăcerea de a conduce prin

compresorului sistemului de climatizare. Turația redusă a

sporirea semnificativă a performanței și versatilității modelului

ventilatorului asigură reducerea nivelului de zgomot și

ARION 660 CMATIC.

economii importante de carburant.
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NOU

Sistemul de reducere a poluării –
perfect integrat.

Motor

Normă de poluare Stage IV (Tier 4).
Tractoarele ARION 600 / 500 respectă standardul privind
emisiile Stage IV (Tier 4). Respectarea standardului Stage IV
(Tier 4) presupune reducerea aproape la zero a emisiilor de
particule și oxizi de azot.

1

Convertizor catalitic de oxidare diesel (DOC) și filtru de
particule diesel (DPF)

2

Duză de injecţie uree

3

Convertizor catalitic SCR

4

Sistem extern de recirculare a gazelor de eșapament
(EGR)

5

Rezervor de uree încălzit

1

3

NOU: SCR și DPF – sistemul.

SCR înseamnă reducere catalitică selectivă, un proces în
cadrul căruia oxizii de azot rămași în gazul de eșapament sunt

4

Pentru tractoarele ARION 600 / 500, mai multe sisteme

transformați în apă și azot pur. Acest lucru este realizat prin

de tratare a gazelor de eșapament au fost combinate

utilizarea unei soluţii apoase sintetice pe bază de uree

într-unul singur:

(AdBlue®1), dintr-un rezervor suplimentar, încălzit. Datorită
sistemului EGR din amonte, consumul de uree al tractoarelor

2

Recircularea gazelor de eșapament (EGR).

ARION 600 / 500 este impresionant de scăzut.

În cazul sistemului EGR, o parte din gazele de eșapament este
amestecată cu aerul admis, reducând viteza procesului de

Sistem de post-tratare a gazelor

combustie din motor și temperaturile produse. Controlul

de eșapament bine integrat.

combustiei asigură reducerea consumului de carburant diesel

Filtrul de particule diesel este poziționat sub capotă, imediat
în spatele turbocompresorului, deoarece pentru producerea

și de uree.

unei reacții optime sunt necesare temperaturi ridicate ale

5

NOU: filtre pentru gazele de eșapament și uree

gazelor de eșapament. Convertizorul catalitic de oxidare este

pentru reducerea la minim a emisiilor.

parte integrantă a sistemului de evacuare și este amplasat în

Combinația cu eficiență dovedită între convertizorul catalitic de

partea dreaptă a tractorului, imediat în spatele montantului

oxidare diesel (DOC) și filtrul de particule diesel (DPF) reduce

A al cabinei. Nu obstrucționează deloc câmpul vizual al

nivelul de hidrocarburi și calamină din gazele de eșapament.

operatorului sau accesibilitatea cabinei.

De asemenea, filtrul de particule diesel nu necesită întreținere
și se regenerează în mod pasiv în timpul funcționării normale,
în timp ce lucrați. Acest lucru este efectuat aproape
imperceptibil.

1

12

AdBlue®este marcă înregistrată a VDA.
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CMATIC. Confortul și simplitatea
transmisiei continuu variabilă.

CMATIC

Transmisia continuu variabilă EQ de la CLAAS.
Modelele ARION 600 / 500 CMATIC sunt echipate cu o
transmisie continuu variabilă EQ 200 / 220, proiectată și
produsă de CLAAS. Această combinație inteligentă între un
mecanism planetar în mai multe trepte, unitatea ambreiajului și
două unități hidrostatice garantrează un flux optim de putere.
Transmisia are o structură foarte simplă, cu două raporturi
de demultiplicare comutate automat.

1
2
3
4
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Hydrostat 1
Hydrostat 2
Transmisie cu mecanism planetar în mai multe trepte
Ambreiaje pentru modificarea raportului de transmisie
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CMATIC.
Tehnologia.
Raport de demultiplicare 1

CMATIC

Raport de demultiplicare 1:

% 100
90
80

Cu primul raport de demultiplicare tractorul poate porni,
se poate deplasa în marșarier sau poate staționa în modul
de putere zero. (Nu există operații de comutare mecanică
în cadrul transmisiei.) Transmisia cu mecanism planetar în
mai multe trepte separă puterea de la motor (din stânga)
într-o componentă mecanică și o componentă variabilă,
hidrostatică. Atunci când tractorul accelerează, vitezele de
rotație ale celor două ambreiaje devin din ce în ce mai
apropiate, până la egalare. Raportul de demultiplicare

70
60
50
40
30
20
10
0
10

20

30

50 km/h

40

km/h

Comutarea între raportul de demultiplicare 1 și raportul de
demultiplicare 2 garantează faptul că nivelul de eficiență este ridicat în
mod constant la toate turațiile, prin urmare tractoarele ARION 600 /
500 CMATIC fiind utilaje foarte puternice.

este modificat automat în acest punct, fără ca operatorul
să observe.

Eficientă și confortabilă.
Unitate hidrostatică 1: pompă, unitate hidrostatică 2: motor

Raport de demultiplicare 2:

Prin valorile turației motorului, de 1.500 rpm la viteza maximă
de 50 km/h și de 1.400 rpm la viteza de 40 km/h, tractoarele

Raport de demultiplicare 2

În cazul celui de-al doilea raport de demultiplicare, fluxul de

ARION 600 / 500 își dovedesc și capacitatea deplină pentru

putere și funcțiile transmisiei se modifică. Unitățile hidrostatice

operațiile de transport. Dacă operatorul nu apasă pedala de

își modifică funcționarea. Mecanismul planetar în mai multe

acceleraţie, transmisia este în modul zero și își menține poziția

trepte este conectat în mod inteligent la unitățile hidrostatice

în mod fiabil, fără nicio deplasare. Acest lucru înseamnă că

prin intermediul ambreiajelor. Ca urmare, transmisia cu

tractorul poate porni sigur și ușor la intrările abrupte pe câmp

mecanism planetar în mai multe trepte separă puterea de

sau la intersecţii, chiar și cu încărcătură maximă.

la motor (din stânga) și apoi o combină din nou în aval de
unitățile hidrostatice.

Avantajele dumneavoastră:
− Accelerare perfect uniformă de la 0 la 50 km/h
(sau 40 km/h), chiar și cu încărcătură maximă

Control superior al transmisiei.

− Consum redus de carburant pe șosea la atingerea vitezei
maxime de deplasare înainte la doar 1.500 rpm

Accelerare puternică, decelerare lină și răspuns rapid la
modificările de sarcină: gestionarea transmisiei CMATIC își
demonstrează eficiența în toate condițiile și pentru toate
lucrările. Vă puteți relaxa și concentra pe parcursul întregii
Unitate hidrostatică 1: motor, unitate hidrostatică 2: pompă

zile de lucru, îndreptându-vă atenția asupra lucrurilor mai
importante – CMATIC face restul pentru dumneavoastră.

Flux de putere de la motor, mecanic

− Modul zero facilitează oprirea pe teren înclinat și repornirea
cu ajutorul frânei de serviciu
− Raportul de demultiplicare este modificat automat,
în mod lin
− Beneficiați întotdeauna de raportul de demultiplicare
adecvat
− Două raporturi de demultiplicare ce modifică fluxul de
putere și procesele din cadrul transmisiei

Flux de putere, hidraulic
Flux de putere combinat (mecanic + hidraulic la ieșire transmisie)
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NOU

CMATIC.
Setări optime.

CMATIC

Operare simplă și clară.
Transmisia CMATIC are trei moduri de operare: pedala de
accelerație, maneta de comandă și modul manual.
În primele două moduri, viteza de deplasare înainte poate fi
controlată cu ajutorul pedalei de accelerație sau al manetei
de comandă. Turația motorului și raportul de transmisie sunt
reglate automat, pentru eficiență optimă și un consum
optimizat de carburant. În modul manual, operatorul
selectează turația motorului și raportul de transmisie.
Controlul automat al motorului și transmisiei nu este activ

Pedala de accelerație sau maneta
de comandă.
Puteți comuta între pedala de accelerație și maneta

NOU: suprasarcină a motorului prin
apăsarea unui buton.

de comandă în timp ce tractorul se deplasează prin
apăsarea unui buton de pe cotieră. Modul activ este afișat

Valoarea de suprasarcină a motorului poate fi utilizată pentru

în CEBIS sau CIS.

reglarea rapidă și simplă a turației motorului sub sarcină
maximă. Terminalul CEBIS sau CIS afișează clar turația
motorului la care transmisia reduce viteza.
Atunci când este activă memoria pentru turația motorului,
de exemplu pentru lucrări ce necesită priza de putere, puteți
specifica diferența față de turația motorului memorată la care
este redus raportul de transmisie.
Pot fi memorate două valori pentru suprasarcina motorului
în modul pedală de accelerație și manetă de comandă.
Acestea sunt accesate prin intermediul funcției de acces
rapid, utilizând butoanele F. Cu aceste valori, cunoscute sub
denumirile de „Eco” și „Power”, suprasarcina poate fi reglată
rapid în funcție de lucrarea executată, de exemplu în momentul
trecerii de pe drum în câmp. Suprasarcina motorului pentru




memoria turației motorului este definită separat.


 NPK

 NPK



Modul curent de conducere este afișat în cadrul
terminalului CEBIS sau CIS

18

NPK

Setarea suprasarcinii motorului pentru „Eco” și „Power”
și memoria turației motorului

19

OLWUH

CMATIC.
Lucrezi fără întreruperi.

CMATIC

OLWUHK
',6&2

Game de viteze personalizate.

Mai mult decât putere de frânare.

Transmisia CMATIC permite pre-selectarea a trei game

În modul pedală de accelerație, transmisia CMATIC oferă

de viteze în ambele sensuri de deplasare. Gama activă este

diferite moduri de adaptare a frânării la operaţiunea

afișată pe CEBIS sau CIS și poate fi schimbată în timpul

desfășurată.

deplasării tractorului utilizând cele două butoane. Cu cât
valoarea maximă de presetare este mai redusă, cu atât

Sporirea efectului frânei de motor:

poate fi controlată cu mai multă acuratețe viteza de

Atunci când pedala de accelerație este eliberată și maneta

deplasare înainte.

de comandă multifuncţională este trasă în poziția din spate,



raportul de transmisie este redus, asigurând creșterea turației

Prin apăsarea butonului de pe maneta de comandă poate fi

motorului. Acest lucru reduce uzura frânelor.

viteze în timpul
deplasării tractorului. Vitezele tempomatului pot


Frână de remorcă pentru evitarea coliziunilor:

NPK
memorată o viteză
a tempomatului pentru toate gamele de
fi presetate și cu ajutorul terminalului CEBIS sau CIS.

Atunci când remorca este frânată cu ajutorul frânei de serviciu
puteți accelera în același timp utilizând pedala de accelerație

Cu CMATIC, orice operator își poate crea propriul profil în

sau prin apăsarea manetei de comandă multifuncţionale.

funcţie de operaţiunea desfășurată. Transmisia inteligentă

Acest lucru menține distanța dintre tractor și remorcă pe teren

CMATIC vă permite să utilizaţi întreaga putere a tractorului

cu unghi mare de înclinare și sporește siguranța. Aceste

ARION în mod economic și productiv - cu un nivel maxim de

funcții pot fi utilizate atunci când tractorul staționează sau

confort pentru operator.

este în mișcare.

Operare CIS+
1

Schimbare gamă de viteze
2

20

Activare tempomat
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NOU

HEXASHIFT.
Transmisie powershift eficientă.

HEXASHIFT

HEXASHIFT: 24 de trepte de viteză pentru o etajare optimă a treptelor de viteză

D

C

B

A

6
5
4
3
2
1
6
5
4
3
2
1
6
5
4
3
2
1
6
5
4
3
2
1

km/h

Domeniu principal de

Transmisie Super-ECO 40 km/h

funcţionare

0

5

10

15

Transmisie 50 km/h
la 1.400 rpm - 2.200 rpm
Anvelope: 650/65 R 38

20

25

30

35

40

45

50

Beneficii evidente.
− Vitezele nu mai sunt cuplate cu ajutorul ambreiajului

− NOU: maneta REVERSHIFT cu frână de parcare electronică

− Comutare perfectă a vitezelor în toate gamele

− NEW: funcția de inversare REVERSHIFT de pe maneta de

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

comandă cu patru căi ELECTROPILOT

un consum redus de carburant
1
2
3
4

− Opţional, trepte pentru deplasarea la viteze reduse

Modul powershift HEXASHIFT cu 6 trepte de viteză
Inversor hidraulic REVERSHIFT
Comutare electrohidraulică a 4 game de viteze
Opţional, trepte deplasare cu viteză redusă

Transmisia HEXASHIFT de la CLAAS.

de până la 110 m/h

Suprapunerea vitezelor powershift permite utilizarea întregului
potenţial de putere al motorului și schimbarea simplă a

Cu transmisia HEXASHIFT puteţi comuta fără efort între cele
6 trepte de viteză și 4 game automatizate prin simpla apăsare

Unitatea HEXASHIFT este disponibilă în trei versiuni:

vitezelor la drum.

− Opţiuni de reglare confortabilă cu CIS sau CEBIS

− Super ECO 40 km/h la 1.650 rpm

− Comandă extrem de simplă cu DRIVESTICK sau CMOTION

− ECO 40 km/h la 1.950 rpm

− Gestionarea sistemului de propulsie CLAAS pentru

− ECO 50 km/h la 2.000 rpm

comutarea perfectă a gamelor și treptelor de viteză
− NOU: funcțiile transmisiei powershift:
− Funcția SMART STOP: oprire cu ajutorul pedalei de
frână, fără a utiliza ambreiajul

a unui buton sau puteţi schimba vitezele automat utilizând

− Unitate powershift HEXACTIV cu tempomat

sistemul de comutare HEXACTIV.

− Este posibilă dezactivarea tempomatului și a memoriei de
turații ale motorului utilizând pedala de accelerație

22
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NOU

HEXASHIFT.
Întotdeauna în viteza potrivită.

HEXASHIFT

Setări inteligente ale transmisiei.

Treptele de pornire și apropiere HEXASHIFT.

La utilizarea inversorului REVERSHIFT fără ambreiaj, puteţi

Treapta de start la pornirea motorului poate fi selectată liber

chiar schimba automat treptele de viteză atunci când doriţi

între A1 și D1. Treapta de start specificată este cuplată de

ca viteza de deplasare înainte să fie diferită de cea pentru

fiecare dată când motorul este pornit. O treaptă apropiată

deplasarea în marșarier. La capăt de teren, puteţi cupla o

poate fi selectată atunci când se activeză unitatea powershift

treaptă preselectată prin simpla atingere a unui buton. Ceea

HEXACTIV. Această treaptă este cuplată automat imediat ce

ce înseamnă că vă deplasaţi întotdeauna cu aceeași viteză la

tractorul este oprit din deplasare.

capăt de teren. Agresivitatea inversorului REVERSHIFT fără
ambreiaj poate fi reglată în nouă trepte (între -4 și +4),
asigurând un confort maxim în toate situaţiile de conducere.

Control automat al transmisiei.
%

%

%

%

NOU: funcție SMART STOP și tempomat.

AUTO

Cu funcția SMART STOP, tractoarele ARION 600 / 500 pot fi

Pentru a nu trece prin fiecare treaptă (ca în cazul unei
transmisii powershift convenţionale), transmisia HEXASHIFT
selectează automat treapta de viteză adecvată în funcţie de
viteza de deplasare înainte și sarcină, indiferent dacă treptele

%

%

%

%


sunt schimbate manual sau automat. Dacă apăsați ambreiajul









NPK

de ambreiaj. Acest lucru ușurează în mod considerabil munca
operatorului, în special în timpul lucrărilor care necesită opriri și

NPK

porniri frecvente, cum ar fi efectuarea baloților rotunzi și lucrul



cu un încărcător frontal. Funcția SMART STOP este activată

în gama D, transmisia reglează automat viteza powershift
atunci când este cuplat din nou ambreiajul. Acest lucru poate

cu ușurință în cadrul CEBIS sau CIS. Unitatea powershift


&

fi util de exemplu într-o intersecție.

  
)

)

)

HEXACTIV poate fi echipată cu o funcție tempomat. În locul

)



Afișaj inteligent al treptei
selectate pe montantul A în
cadrul versiunii CIS

24

oprite prin apăsarea frânei, fără a fi necesară utilizarea pedalei



Caracter progresiv al funcției
REVERSHIFT în cadrul CIS

unei turații a motorului fixe este specificată o viteză de
deplasare înainte țintă prin apăsarea unui buton și tractorul
menține această viteză prin reglarea turației motorului și a
treptei de viteză.

25

HEXASHIFT.
HEXACTIV schimbă viteza în locul tău.

HEXASHIFT

Strategii de deplasare

Comutare

Mod

− Schimbarea gamelor de viteze (A - D)

Schimbarea manuală a vitezelor

Schimbare manuală

prin apăsarea DRIVESTICK sau CMOTION

a vitezei în modul de

− Schimbarea treptelor powershift (1 – 6)

deplasare pe câmp

prin atingerea ușoară a DRIVESTICK sau
CMOTION

Schimbare manuală

− Comutarea în cadrul tuturor celor 24 de

a vitezei în modul de

trepte de viteză (A1 - D6) prin atingerea

transport

ușoară a DRIVESTICK sau CMOTION

Strategii de deplasare

Comutare

Mod

− Schimbarea gamelor de viteze (A - D) prin

Unitatea powershift HEXACTIV.

− Complet automat: HEXACTIV schimbă treapta de viteză la
diferite turaţii ale motorului în funcţie de sarcina motorului,

Pentru că întotdeauna veți avea treburi mai importante de

viteza de deplasare a utilajului și preferinţa operatorului/

făcut, transmisia HEXACTIV schimbă automat treapta de

poziţia pedalei de acceleraţie

viteză pentru dumneavoastră. Puteţi configura unitatea
powershift HEXACTIV cu o gamă extinsă de funcţii bine
gândite, în funcţie de preferinţe și de operaţiunea desfășurată.

− Mod priză de putere: HEXACTIV schimbă treapta de viteză

Unitate powershift HEXACTIV

Schimbare

apăsarea DRIVESTICK sau CMOTION

automată a treptelor

− Schimbare automată a treptelor

de viteză în modul

powershift (1 – 6)

de deplasare pe
câmp

− Schimbare automată a tuturor celor

Schimbare

24 de trepte de viteză (A1 - D6)

automată a treptelor
de viteză în modul

astfel încât să asigure o turaţie cât mai constantă a

de transport

motorului/prizei de putere
− Modul manual: HEXACTIV schimbă treapta de viteză în

Prin intermediul CEBIS sau CIS puteţi alege unul din cele

funcţie de o valoare fixă a turaţiei motorului, stabilită de

3 moduri disponibile pentru unitatea powershift.

operator

Setarea celor trei moduri în cadrul terminalului CIS color:

%

AUTO

%

%

AUTO

%

%

AUTO

%

Setarea celor trei moduri în cadrul CEBIS:
%

%


NPK



AUTO

Modul complet automat

26

Modul priză de putere

Modul manual

NPK

%


AUTO

AUTO

USP

%

%

%

AUTO

AUTO

$XWR

Modul complet automat

USP

NPK

AUTO

SWR

Modul priză de putere

USP



Modul manual
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Concept pentru un plus de flexibilitate
al tractorului CLAAS.

Construcție

Idei inteligente până în cele mai mici detalii.
CLAAS oferă o gamă de elemente de pre-echipare și
echipamente montate din fabrică, proiectate special pentru
tractoarele ARION 600 / 500 pentru a le face cât mai
versatile posibil.
Cu elementele de pre-echipare adecvate poate fi montat
ulterior în orice moment un încărcător frontal sau un tirant faţă.
Opțional, poate fi montat un semi-cadru robust în dreptul
motorului, între suportul punții față și transmisie. Acest cadru
absoarbe forțele apărute și poate fi utilizat în același timp ca
punct de cuplare pentru suporții încărcătorului frontal. Aceștia
sunt pur și simplu fixați cu bolțuri pe semi-cadru, putând fi
astfel montați ulterior în orice moment. Dacă tractorul ARION
este echipat din fabrică cu un tirant față sau un încărcător
frontal, semi-cadrul este inclus în volumul de livrare.
Bineînțeles, accesul la toate punctele de întreținere este
garantat indiferent de ce echipament este montat.

Conceptul tractorului CLAAS:
Un ampatament lung, combinat cu distribuția optimă a

− Putere mai mare de ridicare datorită stabilității îmbunătăţite

greutății (50% față / 50% spate) și dimensiunile compacte în

− Consum redus de carburant

ansamblu garantează flexibilitatea și performanțele de

− Protecția solului, dinamism și consum redus pe șosea

excepție.
Ampatament lung și distribuţie optimă a greutăţii:

Lungime totală mică:

− Confort ridicat la condus

− Manevrabilitate optimă

− Manevrabilitate îmbunătățită și sigură pe șosea

− Lungime mică a ansamblului tractor-remorcă pe șosea

− Forţă mare de tracţiune și performanţe ridicate datorită

− Vizibilitate optimă

necesarului mic de balast
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datorită necesarului mic de balast

− Ghidare îmbunătăţită a implementelor frontale

29

NOU

Pentru orice aplicație.

NOU: maneta REVERSHIFT cu frână
de parcare electronică disponibilă

Construcție

NOU: frâne cu aer comprimat cu
uscător aer

Distanțiere roți pentru reglarea
ecartamentului și ax cu eliberare
rapidă disponibile opțional

Complet echilibrat.

Balastare față pentru orice situație.

Frânare în condiții de siguranță.

NOU: orice dimensiune până la 710 mm.

Cu numeroase opţiuni de balastare atât în partea din faţă,

Pe suportul de greutăți de 110 kg (montat din fabrică) pot fi

Datorită designului lor, toate modelele ARION, atât versiunea

Este disponibilă din fabrică o gamă largă de anvelope. Toate

cât și pe spate, modelul ARION se poate adapta foarte ușor

fixate greutăți de 28 kg, 35 kg sau 50 kg. Pe suportul de

cu viteză maximă de 40 km/h, cât cea cu viteză maximă

modelele pot fi echipate cu anvelope MICHELIN XeoBib.

oricărei aplicaţii. Astfel poate fi exploatat întregul său potenţial

greutăți de 110 kg poate fi montat și un bloc cu greutatea de

50 km/h, au aceeași masă totală admisă. Aceasta este de

Pentru lucrările municipale sunt disponibile anvelope

de performanţă fără pierderi inutile. Dacă trebuie

600 kg.

până la 12,5 t la modelul ARION 600.

industriale Nokian. Modelele ARION 660-630 pot fi echipate

să desfășuraţi sarcini dificile la viteze mici, puteţi spori foarte

și cu anvelope de până la 42" / cu diametrul de 1,95 m pentru

simplu greutatea balastului pe modelul ARION. Greutatea

Combinaţiile disponibile din fabrică pentru balastarea flexibilă

În cazul versiunii cu viteză maximă de 50 km/h, puntea față

care nu mai este necesară poate fi, de asemenea,

utilizând sistemul hidraulic frontal sunt:

este echipată standard cu suspensii și discuri de frână.

îndepărtată rapid.

Ambele caracteristici sunt disponibile opțional pentru

Greutate per roată, puntea spate
Jante de 38"
259 kg

Jante de 42"
337 kg

a spori suprafața de contact și tracțiunea.

220 kg

409 kg

− 600 kg

versiunea cu viteză maximă de 40 km/h. Sistemul de frânare

− 900 kg

de la nivelul punții față și spate oferă siguranță și stabilitate

− 1.200 kg (600 + 600)

maxime la frânare. În timpul frânării, suspensia de pe puntea

− 1.500 kg (900 + 600)

față este reglată în mod automat în funcție de modificarea
sarcinii, astfel că tractorul își menține stabilitatea și siguranța
normale chiar și în timpul manevrelor de frânare puternică.
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Puternic și economic,
prin simpla apăsare a unui buton.

Priza de putere

Patru game de trepte de viteză:
− 540 rpm și 1.000 rpm standard
− 540/540 ECO și 1.000/1.000 ECO opțional
− NOU: arbore priză de putere disponibil pentru ambele
opțiuni de priză de putere
Turaţia prizei de putere poate fi ușor preselectată prin simpla
apăsare a unui buton. Priza de putere este activată prin
intermediul unui alt buton de pe cotieră.
Cuplarea / decuplarea automată a prizei de putere poate fi
reglată în mod infinit în conformitate cu înălțimea tirantului
spate. Pur și simplu deplasați tirantul spate în poziția necesară
și apăsați continuu butonul priză de putere automată. Poziția
necesară pentru cuplare / decuplare este acum memorată.
Atașarea implementelor poate fi efectuată foarte simplu
deoarece axul prizei de putere se rotește liber.

Pornirea de pe loc.
ARION transferă către priza de putere întreaga putere
a motorului la pornirea de pe loc și la viteze mici de
deplasare înainte.
Turaţii:
− 1.000 ECO la 1.570 rpm
− 540 ECO la 1.530 rpm
În modul ECO, motorul funcţionează la o turaţie mică,
contribuind la reducerea nivelului de zgomot și a consumului
de carburant.

Comenzi externe pentru priza de putere spate

32

Axul prizei de putere poate fi schimbat cu ușurință

33

NOU

Sistem hidraulic puternic.
Conexiuni simple.

Circuitul hidraulic

Tirantul față are conexiuni pentru o valvă hidraulică și un retur cu debit liber

Putere complet hidraulică.

Cuple depresurizate și curate.

În partea din spate sunt disponibile conexiuni Power Beyond
pentru implementele prevăzute cu propriile unităţi de

Toate cele cinci cuple hidraulice din partea din spate a

comandă.

modelului ARION sunt prevăzute cu manete de eliberare,
astfel încât pot fi conectate și deconectate chiar și sub

Acestea au următoarele avantaje:

presiune. Marcajele colorate de pe partea de admisie și cea

− Uleiul hidraulic este furnizat implementului atașat după cum

de evacuare permit atașarea corectă a implementelor.

este necesar

Conductele de scurgere a uleiului colectează uleiul din cuple

− Conductele cu diametru mare, cuplele hidraulice plate și

la atașarea și demontarea conectorilor.

debitul de retur depresurizat reduc pierderile de putere

NOU: sistem hidraulic eficient.
− Sistemul hidraulic cu senzor de sarcină (load-sensing)

− Suplimentar, în versiunea CEBIS: datorită alocării libere și

Echipament

CIS

CIS+

CEBIS

pentru toate modelele ARION 600 / 500, cu un debit de

prioritizării supapelor hidraulice, fiecare operator poate

Număr maxim de supape hidraulice mecanice spate

4

–

–

110 l/min sau 150 l/min

adapta funcționarea CEBIS în funcție de lucrarea executată

Număr maxim de supape hidraulice electronice spate

–

4

4

și preferințele personale. Funcțiile hidraulice frecvent utilizate

Număr maxim de supape hidraulice electronice, centru, de exemplu pentru

2

2

2

sunt poziționate grupat pentru o utilizare simplă.

încărcătorul frontal sau tirantul față; acționate de la ELECTROPILOT

− În versiunea CIS: patru supape hidraulice mecanice
acţionate de la consola din partea dreaptă și comenzile
ELECTROPILOT pentru două supape hidraulice electronice

Prioritizarea supapelor hidraulice

–

–

□

pe cotieră

Alocare liberă a supapelor hidraulice

–

–

□

− În versiunea CEBIS sau CIS+: până la șase supape
hidraulice electronice pot fi acționate de pe cotieră –

□ Disponibil

– Nu este disponibil

până la patru dintre acestea cu ajutorul comenzilor
ELECTROPILOT. Operarea supapelor hidraulice poate
fi alocată butoanelor F de pe CMOTION, cotiera
multifuncțională sau ELECTROPILOT pentru a facilita
procesele de operare combinate.
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Tirantul spate face față chiar și
celor mai grele implemente.

Tiranţi spate

Tiranţii spate.

Reglare directă.

Având o capacitate maximă de ridicare de 7,5 și 8,0 t, pe

Principalele funcţii ale tiranţilor spate pot fi accesate direct

tractoarele ARION 600 pot fi montate implemente cu o

prin intermediul tastelor și butoanelor de pe montantul B din

greutate foarte mare. Configuraţia tiranților spate poate fi

partea dreaptă:

adaptată cerinţelor individuale:
− Ridicare și coborâre
− Stabilizatoare tiranți spate cu acţionare manuală sau
automată

− Activare/dezactivare amortizare vibraţii
− Blocare tirant spate

− Control patinare roţi

− Activarea controlului patinării roţilor

− Braţ superior hidraulic

− Limitare înălţime de ridicare

− Suport braţ superior robust și simplu

− Viteza de coborâre

− Suport practic pentru articulaţiile sferice din partea

− Reglarea forţei de tracţiune și a poziţiei

din spate

− Reglare control patinare roţi

− Comenzi externe pentru tirantul spate, priza de putere și
supapa hidraulică electronică pe ambele apărători de noroi

Luneta convexă și scaunul rotativ asigură o vizibilitate

(în funcție de echipamentul montat)

excelentă asupra implementelor atașate și o utilizare

− Numeroase opţiuni de cuplare, cum ar fi bara de

Comenzi externe pentru mecanismul
de ridicare spate, priza de putere și o
supapă hidraulică liber selectabilă
(doar pentru varianta CEBIS)
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Suport pentru articulaţiile sferice în
partea din spate

Este disponibilă o cuplă de remorcare
ca alternativă pentru suportul
dispozitivului de cuplare pentru
remorcare

Stabilizatoare tiranți spate cu
acţionare automată

nestingherită a comenzilor tirantului spate. Comenzile

tracţiune cu articulaţie sferică, cuplă automată, cupla

amplasate în mod confortabil facilitează optimizarea setărilor

de remorcare, CUNA

tirantului spate în timpul desfășurării operaţiunilor.
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Mai multă versatilitate.
Mai multe aplicații.

Tiranți față

Tiranţii faţă.

Operaţiuni precise.

Toate modelele ARION pot fi echipate din fabrică cu două

Sistemul opţional de reglare a poziţiei mecanismului de

tipuri diferite de tiranţi frontali:

ridicare faţă pentru versiunile CEBIS asigură o funcţionare

− Capacitate de ridicare maximă de 3,0 t

extrem de precisă a implementelor atașate în partea din faţă.

− Capacitate de ridicare maximă de 4,0 t

Poziţia de lucru este reglată prin intermediul unui buton rotativ
de pe cotieră, în timp ce înălţimea de ridicare poate fi limitată,

Construcția modulară facilitează montarea ulterioară. Semi-

iar viteza de ridicare și coborâre poate fi setată prin intermediul

cadrul din dreptul motorului este inclus în volumul de livrare.

CEBIS. Mecanismul de ridicare faţă poate fi utilizat în modul

Suportul pentru puntea spate este o componentă standard a

cu acţiune simplă sau dublă.

fiecărui tractor ARION, chiar dacă nu are tirant față sau
încărcător frontal.

Tiranți față și priză de putere față.
Toate modelele ARION sunt dotate cu un tirant faţă și o priză
de putere frontală:
− 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

Conectare simplă în orice situaţie.

− 1.000 rpm priză de putere
− Comandă externă a tirantului faţă și a supapei hidraulice cu
dublă acţiune în versiunea CEBIS, în cazul echipării.

Mecanismul de ridicare faţă integrează interfeţe hidraulice și
electronice opţionale pentru numeroase aplicaţii:
− Supapă hidraulică cu dublă acţiune
− Retur cu debit liber
− Priză cu 7 pini

Comenzi externe pentru tirantul faţă și o supapă
hidraulică (în funcție de echipamentul montat)
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− Priză de 12 V / 25 A
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Potrivire perfectă.
Încărcătorul frontal CLAAS.

Încărcătoare frontale

Avantaje puternice.
− Brațe de prindere a încărcătorului frontal montate în fabrică
− Trapă transparentă FOPS (Falling Object Protection
Structure) de dimensiuni mari
− Trei tipuri de comandă confortabile dintre care puteți alege:
ELECTROPILOT din fabrică, PROPILOT și FLEXPILOT ca
opțiuni de montare ulterioară
− Funcția de inversare REVERSHIFT pe maneta de comandă
cu patru căi ELECTROPILOT
− Opțiune tirant cu auto-nivelare hidraulică PCH pentru
încărcătoare frontale FL sau tirant cu auto-nivelare
mecanică PCM pentru modelele FL C

Fără compromisuri.
Chiar și pentru lucrul cu încărcătorul frontal.

ARION

FL 150

FL 140 /

FL 120 /

FL 100 /

FL 140 C

FL 120 C

FL 100 C

− Sistemul FITLOCK pentru cuplare/ decuplare rapidă și
confortabilă
− MACH sistem de cuplare rapidă a conexiunilor

660

□

□

□

–

Cuplarea încărcătorului frontal la tractor este extrem de

650

□

□

□

–

importantă pentru o lucrare sigură și rapidă. Integrarea optimă

630

□

□

□

–

− FASTLOCK pentru blocarea hidraulică a implementelor

a brațelor de prindere a încărcătorului a fost privilegiată în

610

□

□

□

–

− SPEEDLINK pentru blocare și conectare automată a tuturor

dezvoltarea seriei ARION 600 / 500. Brațele sunt poziţionate

550

–

□

□

–

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

530

–

□

□

–

− Sistem de atenuare a vibrațiilor SHOCK ELIMINATOR

tractorului în timpul lucrărilor grele. Conceptul de pre-echipare

510

–

□

□

□

− Și fără să uităm lucrările complete de service CLAAS

încărcător permite adăugarea cu ușurință și în orice moment

Înălţime

4,60

4,50

4,15

4,00

a unui încărcător frontal CLAAS.

maximă de

m

electrice și hidraulice

conectorilor hidraulici și electrici de pe implement

ridicare
□ Disponibil

40

– Nu este disponibil
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Confort sporit înseamnă și
productivitate mai mare.

Cabina

Spațiu generos, liniște, geamuri mari și suspensii
complete. Cabina tractoarelor ARION 600 / 500
garantează un confort maxim pe parcursul zilelor lungi
de muncă și este disponibilă în două versiuni, cu
design cu 5 sau 4 montanți.
− Versiunea CEBIS cu ecran tactil și manetă de
comandă multifuncțională CMOTION inovatoare
− Versiunea CIS+ cu ecran color, cotieră
multifuncțională și DRIVESTICK
− Versiunea CIS cu supape hidraulice cu comandă
mecanică, cotieră multifuncțională și DRIVESTICK
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NOU

Vizibilitate excelentă.
Cabina.
CIS

Versiuni

CIS. Tot ce aveți nevoie.

Vizibilitate și accesibilitate de excepție.

În versiunea de bază, ARION este echipat cu supape

Tractoarele din această clasă de performanțe sunt utilizate

hidraulice mecanice și CLAAS INFORMATION SYSTEM (CIS).

pentru toate tipurile de lucrări. Intrarea și ieșirea frecventă din

Ecranul CIS are un design compact și comenzi deosebit de

cabină în timpul lucrului și utilizarea implementelor cu lățimi

ergonomice: toate setările pot fi activate simplu prin

mari de lucrufac parte din viața de zi cu zi, astfel încât designul

intermediul unui buton rotativ și al butonului ESC. Două

cabinei trebuie să fie corespunzător. CLAAS a dezvoltat o

supape hidraulice electronice pentru încărcătorul frontal sunt

cabină care este disponibilă în versiunile cu 5 sau 4 montanți

disponibile opţional la versiunea CIS și sunt acţionate prin

pentru a răspunde acestor nevoi.

intermediul ELECTROPILOT de pe cotieră.
Avantaje:
− Cabina de mari dimensiuni creează un mediu de lucru
extrem de spaţios
− Vizibilitate clară pe întreaga lăţime de lucru
− Parbriz continuu
− Cabină cu 5 montanți: deschidere largă pentru acces,
CIS+

NOU: CIS+. Pur și simplu mai mult.

proeminență mică a ușii deschise
− Cabină cu 4 montanți: vizibilitate continuă în partea stângă

CIS+ asigură utilizarea extrem de simplă și un design intuitiv.

Poziţia specială a montanţilor în partea din spate a cabinei și
luneta convexă îi asigură operatorului o vedere excelentă
asupra implementelor și cuplelor.

a cabinei

În ciuda simplității sale, are toate funcționalitățile necesare și
funcțiile automate ce asigură utilizarea eficientă, fără efort.
Versiunea CIS+ este disponibilă, de asemenea, cu o
transmisie powershift continuu variabilă CMATIC sau
HEXASHIFT. Ecranul color CIS de 7" integrat în montantul
A îmbină afișajul și opțiunile de setare pentru transmisie,
supapele hidraulice cu comandă electronică, butoanele F și
gestionarea manevrelor la capăt de rând CS

CEBIS

NOU: CEBIS. Pur și simplu totul.
Cu transmisia HEXASHIFT sau CMATIC, versiunea CEBIS
este echipată cu supape hidraulice cu comandă electronică și
terminal CEBIS de excepție, cu ecran tactil de 12". Pe lângă
funcțiile automate îmbunătățite cum ar fi gestionarea
manevrelor la capăt de rând CSM și prioritizarea supapelor
hidraulice, acesta oferă multe alte funcții - CEBIS nu neglijează
niciun aspect. Toate setările pot fi introduse în câteva secunde
prin intermediul utilizării ecranului tactil și al navigării logice în
cadrul meniului.

Echiparea modelului ARION

CIS

CIS+

CEBIS

Cotieră multifuncţională

●

●

●

Ecran CIS pe montantul A

●

–

–

Ecran color CIS pe montantul A

□

●

–

Terminal CEBIS cu ecran tactil

–

–

●

DRIVESTICK

●

●

–

Manetă multifuncțională CMOTION

–

–

●

Transmisie CMATIC

–

□

□

Transmisie HEXASHIFT

●

□

□

Managementul prizei de putere

●

●

●

Număr maxim de supape hidraulice cu comandă mecanică

4

–

–

Număr maxim de supape hidraulice cu comandă electronică

2

6

6

Număr maxim de supape hidraulice cu comandă electronică

2

4

4

Memorarea secvenţelor la tractoare (CSM)

–

□

–

Gestionarea manevrelor la capăt de rând CSM cu funcție de editare

–

–

●

Funcțiile computerului de bord

□

●

●

Gestionarea implementelor

–

–

●

Gestionarea lucrului

–

–

●

TELEMATICS

□

□

□

ICT (Implement Controls Tractor)

–

□

□

acționate din ELECTROPILOT

● Standard

44

○ Opţional

□ Disponibil

– Nu este disponibil

45

CEBIS.
Pur și simplu totul.

Versiunea CEBIS

Cotiera ce impune noi standarde.
Toate comenzile principale sunt integrate în cotiera dreaptă:
1
2

Maneta multifuncțională CMOTION
Panou de comandă pentru modul de conducere,
B

schimbarea gamei și memorii pentru două valori ale turației
motorului cu reglare fină
3
4

Terminal CEBIS cu ecran tactil de 12"

3

A

ELECTROPILOT cu două supape hidraulice cu dublă
acţiune și două butoane F

5

Panoul de comandă CEBIS

6

Reglarea adâncimii de lucru pentru tiranţii faţă și spate

7

Activarea prizei de putere faţă și spate

8

Acceleraţie de mână

9

Transmisia în poziţia neutră, activare tiranţi faţă

4

6

2

5
C
7

10 Supape hidraulice cu comandă electronică

1

8

11 Tracţiune integrală, mecanism de blocare diferenţial,
activare/dezactivare automată a prizei de putere,

9

suspensie faţă

10

12 Comutator principal pentru baterie, supape hidraulice cu

11

comandă electronică, CSM, sistem de direcţie

D

12

Înălţimea și poziţia cotierei pot fi reglate conform
preferinţelor operatorului.
Funcţiile utilizate frecvent, cum ar fi pre-selectarea turaţiei
prizei de putere și comutatoarele principale, sunt amplasate în
partea dreaptă a scaunului operatorului. La rotirea acestuia din
urmă, mecanismul electronic de comandă a tiranților poate fi
acționat în mod confortabil, pentru o vizibilitate excelentă

Dispunere clară, logică.

asupra implementului atașat. Astfel, puteţi regla fin setările în
timpul lucrului. Două butoane suplimentare pentru ridicarea și
coborârea manuală a tiranților spate facilitează montarea

Pentru toate versiunile, multe dintre funcţii pot fi controlate

implementelor.

direct utilizând butoanele rotative și tastele de pe montantul B:
11

12

A Turații presetate priză de putere
B Setări tiranţi spate
C Afișare stare tiranţi spate
D Sistem electronic de comandă a tiranților spate

46
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Maneta de comandă multifuncțională CMOTION.
Totul la îndemână.

Versiunea CEBIS

5
4
1

2
3

Maneta multifuncțională CMOTION.
CMOTION este un concept CLAAS care permite utilizarea mai
8

confortabilă și mai eficientă a celor mai importante funcţii ale
tractorului ARION. Funcţiile sunt controlate utilizând degetul
7

mare, arătătorul și degetul mijlociu, astfel încât mâna

6

dumneavoastră rămâne în majoritatea timpului în același loc.

Comanda transmisiei HEXASHIFT
sau CMATIC.

Prin apăsarea CMOTION în continuare, înainte sau înapoi, este

La simpla apăsare a unui buton.

posibilă selectarea directă a gamelor de viteze și trecerea
peste unele trepte de viteză powershift. Cu CMATIC, viteza de

Datorită opţiunii de alocare liberă a funcţiilor pentru tastele

1

Start / Schimbarea direcţiei

Toate operațiunile de comutare HEXASHIFT sunt efectuate

deplasare înainte poate fi reglată cu precizie utilizând

funcţionale de pe CMOTION, nu mai este nevoie să vă mutaţi

2

Tiranţii spate

utilizând CMOTION. O apăsare ușoară activează treptele de

CMOTION.

mâinile în timpul lucrului. Toate funcţiile ISOBUS specifice

3

Activare GPS PILOT

implementelor pot fi controlate foarte ușor prin intermediul

4

viteză powershift.

CMOTION:

Sistemul CSM de gestionare a manevrelor
la capete de rând

− Funcțiile ISOBUS

5

Tastele funcţionale F7 / F8 / F9 / F10

− Activare/dezactivare contor evenimente

6

Activare tempomat

− Supape hidraulice

7

Tastele funcţionale F1 / F2

8

Tastele funcţionale F5 / F6

Funcţiile mecanismului de ridicare spate pe CMOTION:
− Coborâre în poziţia de lucru presetată
− Ridicare la înălţimea presetată
− Activare manuală: ridicare și coborâre cu două viteze
(lent/rapid)
− Atașare rapidă a implementului

Funcționare progresivă cu ajutorul tehnologiei transmisiei continuu variabile
CMATIC

48

Comutarea gamelor de viteze
Trepte de viteză powershift + / -

Comutarea gamelor de viteze
Gamă + / -

49

NOU

Terminalul CEBIS.
Totul sub control.

Versiunea CEBIS

+HFWDUH
OLWUH

1

OLWUHK

7
4

9

',6&2

5
2
6

NPK

3



8

Dispunere clară și utilizare rapidă.

Un ecran atrăgător de 12".

Ecranul CEBIS de 12" utilizează simboluri clare și codificare

1

Silueta utilajului pentru DIRECT ACCESS și afișarea stării

prin culori pentru a oferi o imagine clară a setărilor și starilor

2

Starea supapei hidraulice

de funcționare. Datorită structurii meniului CEBIS și ecranului

3

Informații privind vehiculul

tactil, pot fi introduse toate setările în doar câțiva pași.

4

Computer de bord

5

Zona de informații privind transmisia

O particularitate remarcabilă este funcția DIRECT ACCESS cu

6

Atribuirea tastelor funcţionale

silueta utilajului. Este necesară o simplă atingere pentru a

7

Meniu

ajunge direct la fereastra de dialog.

8

DIRECT ACCESS prin intermediul butonului CEBIS sau al

Pe lângă utilizarea pe bază de ecran cu CEBIS, este disponibil

9

butonului de pe cotieră
Sistem bazat pe dialog pentru setări optime

și un set de butoane pe cotieră. Este disponibilă utilizarea
completă a CEBIS cu ajutorul butonului cu acționare prin
rotire/apăsare și a butonului ESC, în cazul în care deplasarea

CEBIS – pur și simplu mai bine:

se face pe teren accidentat, reducându-se astfel acuratețea
utilizării ecranului tactil. Cu ajutorul butonului DIRECT ACCESS

− Navigare rapidă și intuitivă utilizând ecranul tactil CEBIS

puteți accesa direct setările pentru ultima funcție utilizată a

− Acces rapid la submeniuri cu ajutorul funcției DIRECT
ACCESS:

tractorului.

− Ultima funcție utilizată prin intermediul butonului DIRECT
ACCESS sau al butonului CEBIS de pe cotieră
− Apăsați pe silueta utilajului sau supapele hidraulice
− Navigare utilizând butonul rotativ/cu apăsare și butonul ESC
de pe cotieră - ideală în timpul deplasării pe teren
accidentat
− Două configuraţii diferite ale ecranului (pentru deplasarea
pe șosea sau lucrul pe câmp)

1
2
3
4

50

Navigare în meniu
Selectare
Buton ESC
Buton DIRECT ACCESS

NP
',6&2
OLWUH
OLWUHK

NPK
NP

Configurația ecranului
CEBIS pentru
deplasare pe șosea

51

NOU

CIS+.
Pur și simplu mai mult.

Dotări CIS+

Instinct pentru excelență –
operarea prin CMATIC.
Conceptul unic DRIVESTICK cu suport pentru mână în lateral
poate fi acționat în mod intuitiv și asigură controlul total asupra
transmisiei HEXASHIFT sau CMATIC.

4

Spre deosebire de manetele de comandă convenționale,
DRIVESTICK asigură un control proporțional al transmisiei
8

1

CMATIC. Aceasta înseamnă că, cu cât este apăsat sau tras

9

mai mult atunci când se afă în modul manetă de comandă, cu
atât transmisia accelerează sau frânează mai rapid tractorul.
Această funcție nu este necesară foarte frecvent în modul

7

pedală de accelerație deoarece operatorul controlează viteza
cu ajutorul pedalei. Cu toate acestea este foarte utilă de

5

Cotiera perfect ergonomică.

2

exemplu pentru sporirea sau reducerea manuală a efectului
frânei de motor.

Cotiera multifuncţională oferă o ergonomie excelentă și

3
6

reprezintă cheia lucrului relaxat și eficient. Aceasta este

Atunci când DRIVESTICK este utilizat împreună cu transmisia

rezultatul unor analize extinse ale proceselor operaţionale

CMATIC, are și un buton pentru controlul tempomatului.

desfășurate în cabină: comenzile pentru funcţiile utilizate des

Trebuie doar să apăsați scurt acest buton pentru a activa

sunt amplasate pe cotiera multifuncţională, iar cele utilizate

tempomatul sau să apăsați continuu pentru memorarea

mai rar pe consola din partea dreaptă.

vitezei curente. Dacă tempomatul este activ, viteza poate fi
modificată simplu prin deplasarea DRIVESTICK înainte
sau înapoi.
CIS+. Pur și simplu mai mult.

Totul la îndemână.

1

Înălţimea și poziţia cotierei pot fi reglate conform preferinţelor

2

DRIVESTICK pentru operarea transmisiei CMATIC sau

Dacă CEBIS poate,
înseamnă că poate și CIS+.

HEXASHIFT
operatorului.

Comenzi pentru tiranții spate și două butoane F, de
exemplu pentru a activa gestionarea manevrelor la capăt

− Setarea sau activarea individuală a debitului și controlul

de rând CSM
3

timpului pentru fiecare supapă hidraulică

Accelerație de mână, două valori memorate ale turației

− Setarea cuplării / decuplării prizei de putere continuu

motorului, GPS PILOT, tracțiune integrală și diferențial

variabilă pe baza înălțimii tiranților spate

autoblocabil
4

− Înregistrarea și derularea a patru secvențe de gestionare a

Manetă de comandă cu patru căi ELECTROPILOT cu

manevrelor la capăt de rând CSM

două butoane F și butoane pentru schimbarea direcției

1

5

− Implementele ISOBUS pot fi acționate cu ajutorul

Panou de comandă pentru transmisie și activarea

butoanelor F din cadrul tractorului

funcționării hidraulice
6

Supape hidraulice cu comandă electronică

7

Setarea adâncimii de lucru a mecanismului de ridicare

− Implement controls tractor (ICT): cu prese pentru baloţi
dreptunghiulari QUADRANT sau remorci autoîncărcătoare
CARGOS

spate
8

decuplarea automată a prizei de putere spate

2
3

52

Activarea prizei de putere faţă și spate plus cuplarea /

9

Activare suspensie faţă

Reglarea turației prizei
de putere și a sistemul
electronic de comandă
al tiranților spate poate
fi efectuată pe
montantul B

53

Versiunea CIS.
Tot ce aveți nevoie.

Versiune CIS

Schimbarea gamelor, a treptelor de viteză treptelor powershift +/–
Schimbarea gamelor +/–

7
10

1

2
8
3

Instinct
pentru excelență - transmisia HEXASHIFT.

6
5
4

O chestiune de setare.
Pentru fiecare supapă hidraulică este disponibil un buton

9

DRIVESTICK este simplu de utilizat și vă asigură un control

rotativ aferent. Prin intermediul acestuia pot fi selectate

complet asupra transmisiei HEXASHIFT. Astfel, operaţiunile

diferitele funcţii ale supapei hidraulice respective:

complexe și greoaie de schimbare a vitezelor sunt acum de
domeniul trecutului. Aveţi nevoie doar de mâini pricepute
pentru a schimba vitezele așa cum doriţi.

− Buton rotativ în poziţia IIII: Presiune – / Neutră / Presiune + /
poziţia de flotant
− Buton rotativ în poziţia III: Presiune – / Neutră / Presiune +
− Buton rotativ în poziţia de blocare: supapa hidraulică

Cotiera perfect ergonomică.

blocată în poziţia presiune pentru funcţionarea continuă sau
în poziţia neutră

Cotiera multifuncţională oferă o ergonomie excelentă și
reprezintă cheia lucrului relaxat și eficient. Aceasta este
rezultatul unor analize extinse ale proceselor operaţionale
desfășurate în cabină: comenzile pentru funcţiile utilizate des
sunt amplasate pe cotiera multifuncţională, iar cele utilizate
mai rar pe consola din partea dreaptă.

Totul la îndemână.

1

Înălţimea și poziţia cotierei pot fi reglate conform preferinţelor

2

DRIVESTICK pentru operarea transmisiei automate
HEXASHIFT

operatorului. Toate butoanele funcționale utilizate frecvent sunt
amplasate pe cotieră.

Comenzi pentru operarea tiranţilor spate
și două butoane F

3

GPS PILOT și două memorii pentru turaţia motorului

4

Acceleraţie de mână

5

Reglare fină a memoriei pentru turaţia motorului

6

Panou de comandă pentru transmisie,
unitate powershift HEXACTIV

7
8

ELECTROPILOT
Setarea adâncimii de lucru a mecanismului
de ridicare spate

9

Activarea prizei de putere faţă și spate

10 Distribuitoare hidraulice mecanice

54

Reglarea turației prizei
de putere și a sistemul
electronic de comandă
al tiranților spate poate
fi efectuată pe
montantul B

55

Bine informat.
CIS.

Afișaje CIS
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1

Treapta de viteză curentă / gama CMATIC

2

Treapta pentru capăt de rând selectată

3

Limitator sistem de comutare HEXACTIV

4

Modul HEXACTIV

5

Modul curent de conducere

6

Direcția de deplasare sau transmisia la neutru

7

Starea tiranților spate și a supapelor hidraulice

8

Atribuirea tastelor funcţionale

9

Meniu setări

10 Valori tempomat pentru deplasare înainte / marșarier
Ecran color CIS pe montantul A cu transmisia

Ecran color CIS cu transmisia CMATIC și

Afișaj CIS pe panoul de instrumente și afișaj

HEXASHIFT

meniul selectat pentru setări

transmisie HEXASHIFT pe montantul A.

CLAAS INFORMATION SYSTEM – CIS.

Pentru ambele versiuni, toate setările pot fi efectuate cu
ușurință utilizând butonul rotativ/cu apăsare și butonul ESC de

La versiunea CIS, ecranul este integrat în panoul de comandă.

pe volan. Următoarele funcții pot fi configurate utilizând CIS:

Afișajul suplimentar HEXASHIFT de pe montantul A prezintă

− Setările transmisiei CMATIC sau HEXASHIFT

simultan toate informațiile referitoare la transmisie.

− Funcții suplimentare, cum ar fi SMART STOP sau sistemul

CIS+:

− Progresivitatea inversorului fără ambreiaj REVERSHIFT

Designul modern al ecranului color CIS de 7" de pe montantul

− Setările de timp și volum pentru supapele hidraulice cu

de direcție dinamică

A oferă operatorului informații complete despre transmisie,
supapele hidraulice cu comandă electronică și butoanele F.
Setările ecranului color CIS sunt afișate în partea inferioară a

desfășurare a lucrărilor, consumul de carburant,

ecranului. Interfața logică, cu meniuri și simboluri clare

randamentul pe suprafaţă

facilitează navigarea.
1

Navigare în meniu

2

Selectare

3

Buton ESC

56

comandă electronică
− Funcţiile computerului de bord precum suprafaţa de

− Afișarea intervalului de întreţinere

57

Precizie la capăt de rând cu CSM.

Memorarea secvenţelor la tractoare (CSM)

CLAAS SEQUENCE MANAGEMENT.
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.

Număr de secvențe ce pot

Cu CIS+

Cu CEBIS

Patru

Patru per implement,

fi memorate

până la 20 de implemente

Activarea secvenței

Butoane F

Butoane pe CMOTION
și butoane F

Afișarea secvenţei

Pe afișajul CIS

Pe afișajul CEBIS

Mod înregistrare

În funcție de timp

În funcție de timp sau
distanță

Funcție editare

–
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Optimizare ulterioară
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Următoarele funcţii pot fi combinate în orice ordine:
− Supape hidraulice cu control al timpului și debitului
− Tracţiune integrală, mecanism de blocare diferenţial și



suspensie faţă
− Tiranți față și spate

NPK


Pur si simplu înregistrați si redați.

Optimizare permanentă cu CEBIS.

Secvenţele pot fi înregistrate în funcţie de distanţă sau de

Secvenţele memorate pot fi modificate și optimizate ulterior în

timp. În timpul înregistrării, simboluri clare îi permit operatorului

cadrul CEBIS. Pot fi adăugaţi sau șterși pași, modificaţi sau

să urmărească formarea pas cu pas a unei secvenţe pe

adaptaţi în cel mai mic detaliu, timpii, distanţele și debitele fiind

ecranul color CEBIS sau CIS. În timpul redării unei secvenţe

astfel ajustate la condiţiile curente. O secvenţă memorată

aceasta poate fi întreruptă temporar și repornită prin simpla

pentru prima dată poate fi rafinată până în cel mai mic detaliu

apăsare a unui buton.

în doar câțiva pași.

− Tempomat
− Priză de putere faţă și spate
− Memorare turație motor




2V



2V
Fluxul secvenței este afișat în zona inferioară a
ecranului color CIS.
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Ergonomie și confort pentru
condiţii de lucru optime.

Confort

Un ambient de lucru plăcut.
Toate modelele ARION sunt echipate standard cu sistem de
climatizare și, opţional, cu filtru din categoria 3. Componentele
sistemului de climatizare sunt integrate în podeaua cu dublă
izolaţie a cabinei, asigurând o distribuţie optimă a fluxului de
aer în cabină și reducând în mod semnificativ nivelul de
zgomot produs de sistemul de ventilaţie. Deoarece nu sunt
componente integrate în plafon, operatorul beneficiază de un
spaţiu suplimentar pentru zona capului și o senzaţie de spaţiu
generos. Un sistem de climatizare complet automat este
disponibil pe lângă sistemul cu comandă manuală.

Dispunere clară și logică.
Apăsând pedala mică de sub coloana de direcţie, aceasta se
pliază, oferind suficient spaţiu pentru a urca în sau a coborî
din cabină. Aceasta poate fi readusă în poziţia optimă atunci
când începeţi lucrul. Coloană de direcţie complet reglabilă pe
înălţime și în adâncime.
Panoul de instrumente este întotdeauna perfect vizibil
fiind montat pe coloana de direcţie și mișcându-se odată

Faruri cu tehnologie LED pentru o
iluminare optimă.

Confort de primă clasă.

cu aceasta.

Prin numeroasele funcţii pe care le oferă, ARION este alegerea
ideală pentru zilele lungi de lucru. Cu o gamă vastă de opţiuni

Dacă nu aţi reușit să terminaţi ce aveţi de făcut în timpul

de depozitare, operatorul are întotdeauna la dispoziţie locul

zilei, proiectoarele luminează întreaga zonă de lucru din jurul

potrivit pentru telefonul mobil sau diverse documente. Sub

utilajului, astfel încât să puteţi vedea exact ceea ce faceţi si în

scaunul pasagerului se află un compartiment răcit unde pot fi

timpul nopții. Pentru cerinţe mai exigente, până la 14 lumini de

depozitate două sticle de 1,5 l și gustări. Perfect pentru

lucru și patru lumini de drum cu tehnologie LED pot lumina

Zi sau noapte, toate comenzile sunt iluminate când

pauza de masă.

întreaga zonă din jurul modelului ARION cu o lumină aproape

farurile sunt aprinse. Iar simbolurile de pe toate butoanele

la fel de strălucitoare ca lumina naturală.

au lumină de fundal pentru ca acestea să poată fi utilizate

Interior iluminat.

permanent în deplină siguranţă. Luminozitatea monitorului
CEBIS este adaptată automat la condiţiile de iluminare,
prevenind efectul de orbire. O schemă de culori închise poate
fi, de asemenea, selectată în CEBIS, asigurând un contrast
mai slab în special în timpul lucrului în condiții de întuneric și
reducând oboseala ochilor.

Pe lângă oglinda de dimensiuni mar,i ce constituie o
dotare standard, este furnizată în standard și o
oglindă cu unghi larg, pentru mai multă siguranță pe
șosea

60

Conexiunile la reţeaua electrică și ISOBUS pentru
terminalele suplimentare sunt amplasate sub
consola din partea dreaptă.

Scaunele pentru operator și pasager sunt
disponibile cu tapițerie modernă, anti-alunecare din
material textil sau tapițerie elegantă și ușor de
întreținut din piele

61

NOU

Suspensie care protejează atât
operatorul cât și utilajul.

Suspensie totala cvadruplă.

Ventilat și încălzit: scaunul premium.

Datorită celor 4 puncte de suspensie, cabina este complet

Sunt disponibile cinci variante de scaune Sears și Grammer,

izolată de șasiu, operatorul fiind astfel ferit de forţele de impact

inclusiv un scaun premium ventilat.

Confort

și vibraţii. Barele longitudinale și laterale unesc aceste puncte
de suspensie și menţin o stabilitate optimă a cabinei în viraje și
la frânare. O bară de torsiune reglabilă vă permite să alegeţi
între cele trei setări diferite de rigiditate a suspensiei. Sistemul

− Ventilaţia activă a scaunului menţine un nivel ridicat de
confort al lucrului indiferent de condiţiile meteorologice
− Ajustare automată a suspensiei la greutatea șoferului

de suspensie nu necesită niciun fel de întreţinere.

NOU: Suspensie punte față PROACTIV.

Amortizarea vibraţiilor.

Cinematica suspensiei CLAAS care echipează tractoarele

Implementele grele montate în partea din faţă și cea din spate

ARION 600 / 500 asigură caracteristici de excepție ale

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

conducerii. Cilindrii suspensiei cu spații mari și stabilizarea

din spate sunt echipaţi cu amortizoare de vibrații pentru a

activă anti-ruliu în viraje garantează stabilitatea și siguranța

compensa vârfurile de sarcină în timpul operaţiunilor de

vehiculului, iar suspensia cu acțiune dublă, compensarea

transport și la ridicarea implementului atașat la capăt de rând.

Activare suspensie faţă

modificării sarcinii și deplasare de 100 mm asigură un confort
de excepție în timpul deplasării.
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Control îmbunătăţit cu ISOBUS și ICT.

S10

ISOBUS

Taste funcţionale.

ICT (Implement Controls Tractor).

Tractoarele ARION au până la zece taste funcționale cărora le

Datorită ISOBUS, la utilizarea modelului ARION în combinaţie

pot fi alocate diferite funcții în cadrul ecranului color CEBIS sau

cu presa pentru baloţi dreptunghiulari QUADRANT sau

CIS. Alocarea curentă poate fi văzută în orice moment în

remorca autoîncărcătoare CARGOS, două din funcţiile ARION

cadrul ferestrei de afișare CEBIS sau CIS. Butoanele sunt

CMATIC pot fi controlate automat de către implement:

S7

alocate funcției corespunzătoare utilizând terminalele S10
sau alte terminale ISOBUS, fiecare operator putând să

TEMPOMAT ICT:

personalizeze funcționarea tractorului în funcție de cerințele

Optimizează performanţa și calitatea lucrărilor efectuate de

individuale.

implement, controlând viteza de deplasare a tractorului. Viteza
de deplasare este permanent adaptată la condiţiile de utilizare,
permiţându-vă obţinerea celor mai bune rezultate de la
combinaţia utilaj-implement.
ICT AUTO STOP:
În cazul în care este detectată o suprasarcină a implementului,
ICT AUTO STOP oprește automat priza de putere. Astfel,

Afișaj de 10,4"

Afișaj de 7"

întregul tren de rulare este protejat în timpul zilelor lungi de
lucru, fiind redus și stresul operatorului.

Așa cum vă doriţi.

Aplicaţia EASY on board.

Afișajele portabile de la CLAAS oferă soluţia flexibilă pentru

Cu noua aplicație EASY on board toate implementele

sistemele ISOBUS și de direcţie. Terminalul poate fi mutat de

compatibile ISOBUS pot fi controlate de la o tableta1. Pentru și

pe un tractor sau combină de recoltat autopropulsată pe alta,

mai mult confort, pot fi alocate diverse funcții butoanelor F la

în funcţie de sezon sau aplicaţie. Echipaţi tractorul ARION

fel ca în cazul oricărui alt terminal ISOBUS.

direct din fabrică sau ulterior cu ceea ce aveţi nevoie:

Alocare pentru butoanele F în cadrul CEBIS

Controlul implementelor ISOBUS.

ARION 600 / 500 – în conformitate cu AEF.

− Funcțiile sistemului de direcție și ISOBUS

Prizele prevăzute în partea din spate facilitează conectarea

Fundaţia pentru Echipamente Electronice din Industria

− Pot fi afișate până la patru camere video

la tractor a implementelor compatibile ISOBUS. Terminalul

Agricolă (AEF) reprezintă un parteneriat stabilit între

compatibil ISOBUS poate fi conectat în cabină prin intermediul

aproximativ 150 de companii, asociații și organizații.

Terminalul S7:

unei alte prize. Implementul atașat poate fi utilizat prin

Obiectivul acesteia este armonizarea standardelor de

− Terminalul cu ecran tactil de 7" de înaltă rezoluţie

intermediul unui afișaj specific utilajului. Compatibilitatea

dezvoltare a sistemelor electronice pentru agricultură, cum ar

− Funcțiile sistemului de direcție

ISOBUS asigură posibilitatea și a utilizării a unor

fi componentele ISOBUS. Aceste sisteme respectă standardul

implemente fabricatre de alți producători prin intermediul

ISO 11783, dar sunt dezvoltate și regulamante AEF mai

terminalului S10.

detaliate. Modelele ARION 600 / 500 au fost dezvoltate în

Terminalul S10:
− Terminalul cu ecran tactil de 10,4" de înaltă rezoluţie

conformitate cu aceste cerințe și sunt compatibile cu
specificațiile pentru funcțiile ISOBUS: ISO UT 1.0,
TECU 1.0, AUX-O și AUX-N pentru implementele ISOBUS.

TEMPOMATUL ICT și AUTO STOP au fost premiate
la târgul Agritechnica 2013 cu o medalie de argint.
1
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Dispozitive Apple iPad de la iOS 9. În descrierea aplicației EASY on board din
Apple App Store este specificată o listă de dispozitive. Este necesară o
interfață CWI (CLAAS Wireless Interface) pentru conectare la conexiunea
ISOBUS din cabină.
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Întotdeauna pe drumul cel bun.
Sistemele de direcție CLAAS.

Sistemele de ghidare

Semnalele de corecţie.
RTK (± 2-3 cm)
− Stație de bază
− Rază de aproximativ 15 km
− Staţia proprie de referinţă sau licența sunt furnizate
de dealerul local 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 acțiune 3-5 km
− Fără taxe de licenţă
− Semnal intern de corecție
− Baterie reîncărcabilă integrată
− Frecvenţă duală

Îmbunătățește calitatea muncii tale.

Sistemul de ghidare automată GPS PILOT este controlat de

Semnal de corecţie pentru cerinţe individuale.

către terminalele cu ecran tactil S10 și S7 (vezi pagina 64 / 65)

− RTCM 3.1
− Recepție GPS și GLONASS

Sistemele de direcţie CLAAS au rolul de a degreva șoferul de

care oferă meniuri foarte simple și intuitive și o interfaţă

Oferta CLAAS a fost concepută astfel încât sistemul

anumoite atribuții. Ele arată în avans direcţia și conduc

prietenoasă.

dumneavoastră să poată fi extins în orice moment. Acest lucru

OMNISTAR XP / HP / G2 (± 5-12 cm)

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

− Folosirea semnalului de corecție de la un satelit

utilizarea semnalelor esenţiale de corecţie utilizate în prezent.

− Frecvenţă duală

automat tractorul pe cea mai bună pistă posibilă. Erorile și
suprapunerile sunt eliminate. Studiile arătă că un sistem
modern de ghidare paralel poate economisi cu până la 7%

Ghidare automată la capăt de rând.
Sistemele de ghidare CLAAS pot fi utilizate împreună cu

consumul de motorină, reducând costurile utilajului, consumul
de îngrășăminte și produse pentru protecția recoltei.

− Utilizare sub licență

Funcţia AUTO TURN se ocupă de manevrele de virare la

sistemele GPS și GLONASS pentru un plus de flexibilitate și

EGNOS / E-DIF (± 15-30 cm)

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

sporirea capacităţilor operaţionale.

− Fără taxe de licenţă

lucrat trebuie editate pe terminal. Sistemul de ghidare se

− Acuratețe de bază

ocupă de restul.
Pentru mai multe informaţii privind sistemele de direcţie,
consultaţi broșura Sisteme de Direcţie CLAAS sau dealerul
dumneavoastră local CLAAS.
Cu AUTO TURN
tractorul întoarce
automat la capătul
rândului.
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Ţineţi evidenţa tuturor utilajelor și
operaţiunilor desfășurate. În fiecare minut.

Gestionarea lucrului | TELEMATICS

Gestionarea lucrului pe câmp cu CEBIS.
Pe CEBIS pot fi create și stocate până la 20 de lucrări diferite

5HPDLQLQJIXHO

K

în vederea documentării muncii. Mai întâi introduceţi lăţimea

$UHDSHUKRXU

+HFWDUHK

'XUDWLRQ

K

de lucru și apoi porniţi calculul suprafeţei și afișarea
consumului de carburant/hectar. Pentru rezultate precise,
viteza poate fi măsurată prin radar.

'ULYHQGLVWDQFH

NP

6XUIDFH

+HFWDUH

,QVWDQWDQHRXVIXHOFRQVXPSWLRQ
)XHOFRQVXPSWLRQ
FRQVXPSWLRQSHUVXUIDFH

OLWUH
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OLWUHKHFWDUH

:RUNLQJZLGWK

P
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1

2

Managementul implementelor cu CEBIS.

2

3

Cu CEBIS pot fi înregistrate detalii pentru până la 20 de
2

implemente. Toate valorile presetate sunt alocate permanent
implementului respectiv.

3

− Setări pentru transmisie și supapele hidraulice
− Patru secvenţe CSM
− Calcul suprafaţă - mod și activare

Serverul Web CLAAS
TELEMATICS

− Lăţimea de lucru a implementului atașat
Acest lucru elimină sarcinile inutile de reglare la schimbarea
implementului sau a operatorului. Nu trebuie decât să atașaţi
implementul, să-l încărcaţi în CEBIS și puteţi începe lucrul.
Operarea tip tabletă facilitează crearea de noi implemente.

CLAAS TELEMATICS:

1
2
3

Mașinile primesc semnale GPS transmise de sateliţi.
Masinile trimit coordonatele GPS și datele de performanţă legate de mașină, cât și rapoarte la serverul web TELEMATICS
prin intermediul telefoniei mobile.
Aceste date sunt accesibile fermelor și partenerilor de service prin intermediul internetului.

− Îmbunătăţirea proceselor de lucru: analiză timp de
funcţionare
− Setări optimizate: monitorizare de la distanţă

Funcțiile.

− Simplificați documentaţia: colectarea de date
− Timp de service salvat: diagnosticul de la distanţă.

Analiză timpi de funcţionare

Colectarea datelor

− Analiză timpi de lucru

− Colectare automată a datelor pentru realizarea

Cu ajutorul sistemului TELEMATICS puteți accesa orice

− Reduceți timpii morți

informație referitoare la utilaj, în orice moment și de oriunde.

− Verificați setările mașinii

− Stocare sigură pe serverul central

Datele colectate sunt trimise periodic serverului TELEMATICS

− Optimizați consumul de combustibil

− Interfeţe standard pentru exportul de date din TELEMATICS

oferă dumneavoastră sau unui partener de service autorizat

Monitorizare de la distanţă

Diagnoză de la distanţă

posibilitatea de a accesa și evalua informaţii relevante

− Indicarea poziţiei în Google Earth®

− Planificarea operaţiunilor de întreţinere

prin Internet.

− Activitate curentă

− Diagnoză de la distanţă cu CDS

documentaţiei

prin intermediul reţelei de telefonie mobilă. Acest lucru vă

Pentru mai multe informaţii privind serverul TELEMATICS consultaţi broșura CLAAS TELEMATICS sau
dealerul dumneavoastră local CLAAS.
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Întreţinere simplă și rapidă.

Întreţinerea

Întreţinere rapidă.

Aer proaspăt pentru putere maximă.

Lucrările zilnice de întreţinere trebuie să fie cât mai simple cu

Prizele mari de admisie aer de pe capotă asigură suficient aer

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

proaspăt pentru răcire și pentru filtrul de aer al motorului.

lucrurile complicate sau incomode.

Datorită debitelor scăzute la nivelul prizelor de admisie,
acestea rămân întotdeauna curate și permeabile.

− Capota de mari dimensiuni, dintr-o bucată, se deschide
prin simpla apăsare a unui buton, oferind acces la toate

Ansamblurile radiatorului sunt susţinute de un cadru robust,

punctele de întreţinere ale motorului

iar amortizoarele umplute cu gaz deschid panourile radiatorului

− Uleiul poate fi verificat și completat pe partea stângă a

în două poziţii pentru o curăţare completă. Astfel, atunci când

tractorului ARION, atunci când capota motorului este

este necesar, curăţarea poate fi efectuată în mod confortabil și

închisă

în siguranţă.

− Toate operaţiunile zilnice de întreţinere pot fi efectuate fără
scule

Filtrul de aer este amplasat într-un loc accesibil, în zona rece
din faţa panourilor radiatorului, putând fi demontat fără

Intervalele lungi de schimbare a uleiului (de motor - 500 ore,

probleme. Filtrul de aer cu dimensiuni generoase este

de transmisie și hidraulic - 1.500 ore) vă permit să economisiţi

proiectat pentru o durată de viață lungă. Particulele brute de

timp și bani. Astfel, sunt reduși timpii de inactivitate în timpul

murdărie sunt captate în carcasa filtrului, extinzând astfel

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

intervalul de curăţare.

Bateria și un compartiment de depozitare a sculelor sunt amplasate la îndemână, la scara de acces din
partea dreaptă.
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Nivelul uleiului poate fi verificat și completat când
capota este închisă

O diagramă pentru operațiile de lubrifiere, aflată sub
capotă, simplifică întreținerea.

Acces ușor la filtrul de aer al cabinei
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Orice și oricând aveți nevoie.
CLAAS Service & Parts.

Cerințele dumneavoastră contează.

Pentru afacerea dumneavoastră:
CLAAS FARM PARTS.

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

CLAAS Service & Parts

Fiabilitatea poate fi planificată.

CLAAS TELEMATICS: gestionarea problemelor
prin diagnosticarea de la distanţă.

Produsele noastre de service vă ajută să sporiți fiabilitatea

avea nevoie - oriunde, operativi și eficienți, la orice oră dacă va

CLAAS FARM PARTS vă propune una dintre cele mai variate

echipamentelor dumneavoastră, să minimizaţi riscul de

Sistemul CLAAS TELEMATICS instalat pe utilajul

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

game de piese de schimb disponibile pe piață, pentru toate

nefuncționare și să calculați exact bugetul de întreținere.

dumneavostră oferă două avantaje esențiale: permite

afacerea dumneavoastră are nevoie.

mărcile și toate sectoarele, pentru toate aplicațiile agricole din

Cu CLAAS MAXI CARE ați ales siguranța totală.

tehnicienilor de service CLAAS să intervină rapid și vă ajută să

ferma dumneavoastră, astfel încât să fiți în permanență

realizați economii datorită interfeței wireless dintre utilaj și

operativi.

Piese și accesorii CLAAS ORIGINAL.
Special pentru utilajul dumneavoastră: piese de schimb

atelier. Rezultatul: vă putem rezolva problemele la fața locului,

Acoperire mondială, din Hamm.
Întotdeauna la cel mai înalt nivel tehnologic.

fabricate cu precizie, consumabile de înaltă calitate și accesorii

chiar dacă nu ne vedeți.

Depozitul nostru central de piese de schimb are misiunea de
a livra rapid și cu eficiență maximă toate piesele de schimb

practice! Vă vom pune la dispoziție soluția cea mai potrivită din

Dealerii CLAAS sunt printre cei mai performanți de pe piața

CLAAS ORIGINAL, în toate zonele lumii. Acest lucru permite

oferta noastră vastă de produse, pentru a garanta fiabilitatea

utilajelor agricole. Foarte bine instruiți, tehnicienii noștri sunt

dealerului CLAAS să vă vină în ajutor și să repună

totală a utilajului dumneavoastră.

echipați cu cele mai bune instrumente și sisteme de

echipamentul în funcțiune în cel mai scurt timp.

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.

Centrul Logistic CLAAS Parts din Hamm,
Germania, are peste 155.000 de repere
pe o suprafață de peste 100.000 m2.
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Pur și simplu convingător.
O listă impresionantă de caracteristici.

ARION

660

650

630

610

550

530

510

DPS
6
6788
●
–

DPS
6
6788
●
–

DPS
6
6788
●
–

DPS
6
6788
●
–

DPS
4
4525
–
●

DPS
4
4525
–
●

DPS
4
4525
–
●

129/175
136/185
151/205
2000
139
–
833
(cu CPM)
1500
370
500

129/175
136/185
–
2000
128
139
754

114/155
121/165
–
2000
115
115
703

99/135
107/145
–
2000
102
102
640

114/155
121/165
–
2000
117
117
660

99/135
107/145
–
2000
106
106
612

85/115
92/125
–
2100
92
92
562

1500
370
500

1500
370
500

1500
370
500

1500
245
500

1500
245
500

1500
245
500

EQ 220
0,05-50/40
●

EQ 200
0,05-50/40
●

EQ 200
0,05-50/40
●

EQ 200
0,05-50/40
●

EQ 200
0,05-50/40
●

EQ 200
0,05-50/40
●

EQ 200
0,05-50/40
●

km/h
km/h

–
–
–
–
–
–
–
–

24 / 24
1,58
40/50
●
6
4
0,40
0,11

24 / 24
1,58
40/50
●
6
4
0,40
0,11

24 / 24
1,73
40/50
●
6
4
0,43
0,12

24 / 24
1,58
40/50
●
6
4
0,40
0,11

24 / 24
1,73
40/50
●
6
4
0,43
0,12

24 / 24
1,68
40/50
●
6
4
0,42
0,12

m
h

●
○
●
●
○
710/60 R 42
1,95
1500

●
○
●
●
○
710/60 R 42
1,95
1500

●
○
●
●
○
710/60 R 42
1,95/1,85
1500

●
–
●
●
○
710/60 R 38
1,85
1500

●
○
●
●
○
650/65 R 38
1,85
1500

●
–
●
●
○
650/65 R 38
1,85
1500

●
–
●
●
○
650/60 R 38
1,75
1500

Priza de putere
Ambreiaj multi-disc umed
Telecomandă pornire şi oprire de urgenţă
540/1000
540/540 ECO / 1000/1000 ECO
Ax priză de putere interschimbabil
Ax priză de putere 1⅜": 6, 8 şi 21 caneluri
Cuplare / decuplare automată a prizei de putere

●
●
●
○
●
□
●

●
●
●
○
●
□
●

●
●
●
○
●
□
●

●
●
●
○
●
□
●

●
●
●
○
●
□
●

●
●
●
○
●
□
●

●
●
●
○
●
□
●

Punte faţă tracţiune integrală
Punte faţă rigidă
Punte faţă rigidă cu frânare
Suspensie punte față PROACTIV
Punte faţă PROACTIV, cu suspensie şi frânare
Tracțiune integrală automată
Rază de bracaj optimă

–
●
–
□
●
5,5

–
●
–
□
●
5,5

●
–
□
□
●
5,5

●
–
□
□
●
5,5

●
–
□
□
●
5,35

●
–
□
□
●
4,95

●
–
□
□
●
4,95

Motor
Producător
Număr de cilindri
Capacitate cilindrică
Turbocompresor cu geometrie variabilă
Turbocompresor în trepte (două turbocompresoare
cu geometrie fixă, inclusiv unul cu wastegate)
Turaţie nominală (ECE R 120)1
Putere maximă (ECE R 120)1
Putere maximă cu CPM (ECE R 120)1
Turaţie motor la putere maximă
Valoare aprobare tip pentru modelele CMATIC2
Valoare aprobare tip pentru modelele HEXASHIFT2
Cuplu maxim (ECE R 120)1
Turaţie motor la cuplu maxim
Capacitate rezervor carburant
Interval de schimbare a uleiului

Transmisie HEXASHIFT
Număr trepte de viteză faţă/spate
Viteză maximă la 2200 rpm
Viteză maximă
Inversor fără ambreiaj REVERSHIFT
Număr de trepte powershift
Game de viteze cu comandă electronică
Viteză minimă cu reductor la 2200 rpm
Viteză minimă cu reductor la 2200 rpm

Confort.

− Concept de semi-șasiu proiectat pentru sarcini extreme,

− Cabină cu 5 montanți: deschidere largă pentru acces,

ce asigură o flexibilitate ridicată
− Motoare puternice cu 4 cilindri, între 125 și 165 CP
− Motoare puternice cu 6 cilindri, între 145 și 185 CP și
chiar până la 205 CP cu CPM
− Încărcătorul frontal se integrează complet în tractor, pentru
stabilitate superioară și manevrabilitate optimă
− Ampatament mare și o distribuţie echilibrată a greutăţii
− Versatilitate în timpul deplasării cu anvelope având un

proeminență mică a ușii deschise
− Cabină cu 4 montanți: vizibilitate continuă în partea
stângă a cabinei
− Disponibil în trei variante de echipare: CEBIS, CIS+ sau CIS:
− Manetă multifuncțională CMOTION pentru versiunea
CEBIS
− Cotieră multifuncţională cu DRIVESTICK pentru versiunea
CIS+ și CIS

diametru de 1,95 m (jante de 42") pentru

− Cabină cu suspensie în 4 puncte

modelul ARION 630

− Scaunul operatorului cu suspensie activă și ventilație

− Design compact cu tiranţi faţă integraţi - complet echipat
pentru deplasarea pe șosea
− Transmisie powershift HEXASHIFT cu unitate powershift
HEXACTIV, tempomat și SMART STOP
− Transmisie CMATIC continuu variabilă pentru toate
modelele cu CEBIS sau CIS+
− Până la patru turaţii ale prizei de putere
(540/540 ECO / 1.000/1.000 ECO)

− Suspensie PROACTIV pe puntea faţă cu cinematică a
suspensiei CLAAS
− Tiranţi faţă și spate cu amortizoare de vibraţii
− Acces optim la toate punctele de întreţinere

kW/CP
kW/CP
kW/CP
rpm
kW
kW
Nm
rpm
l
h

Transmisie continuu variabilă CMATIC
Tip transmisie
Viteză la sol (minimă - maximă)
Inversor fără ambreiaj REVERSHIFT

CPS.

cm3

Punte spate
Ax cu flanşă
Ax cu eliberare rapidă
Blocare electro-hidraulică a diferenţialului
Blocare automată a diferenţialului
Parklock
Dimensiuni maxime anvelope spate
Diametru maxim anvelope spate
Interval de schimbare a uleiului

km/h

km/h
km/h

m

ARION
Circuitul hidraulic
Circuit Load-sensing 110 l/min
Circuit Load-sensing 150 l/min
Presiune maximă de lucru
Număr de supape hidraulice cu comandă mecanică (CIS)
Număr de supape hidraulice cu comandă electronică
(CEBIS / CIS+)
Două supape hidraulice cu comandă electronică centrală,
acționate de la ELECTROPILOT
Controlul debitului
Tiranţii spate
Capacitate maximă de ridicare la nivelul articulaţiilor sferice
Capacitate de ridicare continuă pentru articulaţii sferice
Amortizare vibraţii
Comenzi externe
Control activ al derapării
Priză ISOBUS
Priză 25 A
Tiranții frontali
Capacitate de ridicare
Priză de putere frontală 1000 rpm
Amortizare vibraţii
Control poziţie pentru versiunea CEBIS
Operare externă
Conexiuni hidraulice suplimentare
Utilizare externă a conexiunilor suplimentare
Priză remorcă
Priză 25 A

660

650

630

610

550

530

510

●
○
200
2-4
2-4

●
○
200
2-4
2-4

●
○
200
2-4
2-4

●
○
200
2-4
2-4

●
○
200
2-4
2-4

●
○
200
2-4
2-4

●
○
200
2-4
2-4

□

□

□

□

□

□

□

●

●

●

●

●

●

●

kg
kg

8000
5100
●
●
○
○
○

8000
5100
●
●
○
○
○

8000
5100
●
●
○
○
○

7500
5100
●
●
○
○
○

8000
5100
●
●
○
○
○

7500
5100
●
●
○
○
○

7500
5100
●
●
○
○
○

t

3/4
○
●
○
○
○
○
○
○

3/4
○
●
○
○
○
○
○
○

3/4
○
●
○
○
○
○
○
○

3/4
○
●
○
○
○
○
○
○

3/4
○
●
○
○
○
○
○
○

3/4
○
●
○
○
○
○
○
○

3/4
○
●
○
○
○
○
○
○

–
●
○
●
○
●
●
○
●

●
○
○
●
○
●
●
○
●

●
○
○
●
○
●
●
○
●

●
○
○
●
○
●
●
○
●

●
○
○
○
●
●
●
○
●

●
○
○
○
●
●
●
○
●

●
○
○
○
●
●
●
○
●

bar

Cabina
Versiune CIS
Versiune CIS+
Versiune CEBIS
Cabină cu 4 montanţi
Cabină cu 5 montanți
Suspensie în 4 puncte
Sistem de climatizare
Climatizare automată
Scaun pasager cu ladă frigorifică integrată

− Compartiment cu trusă de scule integrat
− GPS PILOT cu terminal touchscreen S10 și S7
− Memorarea secvenţelor la tractoare (CSM)
− Gestionarea implementelor

1

Îndeplinește standardul ISO TR 14396

− TELEMATICS

2

Datele referitoare la performanță respectă criteriile de omologare

− ISOBUS
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 şi specificaţiile
din această broşură trebuie să fie considerate ca fiind aproximative, putând include echipamente opţionale care nu fac parte din specificaţiile standard. Această broşură este concepută pentru a fi
utilizată în întreaga lume. Vă rugăm să consultaţi dealerul CLAAS cel mai apropiat şi 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 şi de a asigura o mai bună înţelegere a
datelor şi nu implică necesitatea unei certificări pentru regiunile în care emisiile sunt reglementate prin norma Tier.

74

● Standard

○ Opţional

□ Disponibil

– Nu este disponibil

● Standard

○ Opţional

□ Disponibil

– Nu este disponibil

ARION
Dimensiuni și greutăți
Înălțime: distanța de la centrul punţii spate
la partea de sus a cabinei (a)
Înălțime totală (b)
Anvelope spate
Ampatament (c)
Lungime (de la suportul pentru greutăți față
la elementele de conectare inferioare spate) (d)
Greutate
Masă maximă admisă (versiuni cu 40/50 km/h)

660

650

630

610

550

530

510

mm

2166

2166

2166

2166

2166

2166

2166

mm
mm
mm

3050
20.8 R 38
2820
4818

3050
20.8 R 38
2820
4818

3050
20.8 R 38
2820
4764

3050
20.8 R 38
2820
4759

3000
20.8 R 38
2564
4508

3000
18.4 R 38
2564
4503

3000
18.4 R 38
2564
4443

kg
kg

7860-8335 6980-7830 6740-7600 6530-7470 6410-7260 6000-6940 5950-6890
12500
12500
11000
10250
11000
10250
10250

Vizionaţi clipul despre treaba
excelentă.

tractor.claas.com

a
b

c
d

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
● Standard

○ Opţional

□ Disponibil

– Nu este disponibil
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