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ATOS.  

Un membru important al familiei noastre.

Cine spune că nu poți să îți alegi familia? 

Acum poți! O putere perfect adaptată nevoilor 

dumneavoastră.

Sistemul său de operare: simplu și intuitiv, fără artificii.

Confort de conducere: un veritabil utilaj CLAAS.

Un tractor perfect integrat în familia noastră mare,  

dar și în a dumneavoastră.

ATOS.

La fel de versatile, ca și dumneavoastră. 

Tractoare de până la 140 CP.

Datorită celor 4 game de modele, CLAAS oferă în acest 

segment modelul potrivit pentru cerințele dumneavoastră: de 

la tehnologie simplă pentru activitățile zilnice până la funcții 

automate pentru utilizare intensă. Tractoarele ELIOS, ATOS și 

ARION 400 oferă o selecție impresionantă de echipări practice 

și bine construite, care vă vor face viaţa mai ușoară.

Descoperiţi gama completă pe pagina noastră de internet:

claas.ro

atos.claas.com
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ATOS 300 / 200
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InovațiiO bază solidă.

NOU

NOU: Mai multă putere.

 − Noul model de top: ATOS 350 cu 113 CP și 435 Nm

 − Trei modele cu motoare cu 4 cilindri, cu puteri de 88,  

102 și 113 CP (conform ECE R 120)

 − Trei modele cu motoare cu 3 cilindri, cu puteri de 75,  

88 și 97 CP (conform ECE R 120)

NOU: putere hidraulică mai ridicată.

 − Sistem hidraulic cu debit de 55 l/min

 − Sistemul hidraulic ECO cu debit de 60 l/min atinge debitul 

maxim la 1.600 rpm și este disponibil pentru ATOS 200

 − Nou: sistem hidraulic cu debit de 90 l/min pentru ATOS 300

 − Până la patru supape hidraulice 

NOU: versatilitate mai mare.

Noii tiranți frontali:

 − Capacitate maximă de ridicare de 2,9 t

 − Integrare îmbunătățită

 − Gardă la sol mai mare

NOU: mai mult confort.

Noile blocuri Hydro Silent pentru suspensia cabinei: 

 − amortizează forțele de impact și șocurile

 − minimizează vibrațiile în cabină 

 − asigură un grad sporit de confort

NOU: întreținere mai ușoară.

 − Bateria este montată sub treptele din partea dreaptă,  

pentru un acces mai facil

 − Duza de aer inclusă transformă curățarea radiatorului  

într-o joacă de copii

NOU: mai multă precizie.

Două memorii pentru turația motorului:

 − Turație precisă a motorului și a prizei de putere

 − Comutare mai rapidă, de exemplu, la capăt de rând

 − Reducerea consumului de carburant și protejarea  

implementelor împotriva turațiilor prea ridicate

NOU: mai multe posibilități.

 − Transmisie cu 4 sau 5 trepte de viteză

 − TRISHIFT cu 3 trepte powershift sau TWINSHIFT  

cu 2 trepte powershift

 − Inversor mecanic sau electrohidraulic REVERSHIFT

 − SMART STOP: oprire cu pedala de frână,  

fără a utiliza ambreiajul

NOU: manevrabilitate îmbunătățită.

Direcție dinamică pentru toate modelele:

 − permite efectuarea mai rapidă a manevrelor 

 − Datorită unui raport de demultiplicare mai ridicat,  

sunt necesare mai puține rotații ale volanului
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CLAAS POWER SYSTEMSCPS – CLAAS POWER SYSTEMS.

Transmisia noastră reflectă interacțiunea 
perfectă între cele mai bune componente.

Un utilaj CLAAS înseamnă mai mult decât suma 

componentelor individuale. Performanțele de top sunt 

asigurate doar atunci când toate componentele sunt 

perfect adaptate una la cealaltă și conlucrează în 

mod optim.

Prin CLAAS POWER SYSTEM (CPS), am adus 

împreună componente cu calitate de top pentru a 

crea un sistem de transmisie inteligent. Putere maximă 

a motorului doar atunci când este nevoie. Dispozitive 

de acționare care se potrivesc perfect domeniilor de 

utilizare a utilajelor. Tehnologie care reduce consumul 

de carburant, ajutând la amortizarea mai rapidă a 

investiției.
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MotorModele puternice.

Două motoare. Şase modele.

Seria ATOS 300 este echipată cu motoare Farmotion cu 

4 cilindri și cilindree de 3,8 l, iar seria ATOS 200 cu motoare 

Farmotion cu 3 cilindri și cilindree de 2,9 l. Datorită tehnologiei 

ultramoderne, ambele tipuri de motoare oferă o excelentă 

gestiune a puterii asociată cu un consum redus de carburant. 

Datorită suprapunerii valorilor de putere la cele două serii, 

aveți posibilitatea de a alege motorul care răspunde perfect 

cerințelor dumneavoastră:

Cu motor cu 4 cilindri ATOS 300 are un ampatament mai 

lung, pentru o stabilitate mai mare în timpul operațiunilor de 

transport și rezerve de putere pentru lucrări de tracțiune 

și cu priza de putere.

Mult mai compact și ușor cu motor cu 3 cilindri ATOS 200 

impresionează prin funcţionarea silențioasă și consumul 

avantajos la sarcină parţială.

 − Dimensiuni compacte

 − Sistem de injecţie common-rail (2.000 bar)

 − Turbocompresor controlat 

 − Intercooler

 − Respectă standardul de emisii IIIB (Tier 4i)

 − Controlul emisiilor prin intermediul catalizatorului de 

oxidare diesel (COD) și recircularea externă a gazelor de 

eșapament răcite (EGR)

 − Ventilator pentru motor cu raport fix sau vâscoventilator

ATOS

Putere 

nominală (CP) 

ECE R 120

Putere 

maximă (CP) 

ECE R 120

Cuplu maxim (Nm)

ECE R 120

350 107 113 435

340 97 102 408

330 84 88 354

240 91 97 369

230 84 88 354

220 75 75 342

ATOS 350

Nm CP

113 CP MAX

Valori conform ECE R 120

Valori conform ECE R 120

rpm

ATOS 240

Nm CP

97 CP MAX

rpm
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Motor

Stage IIIB (Tier 4i).

Modelul ATOS respectă standardul de emisii Stage IIIB. 

Introducerea acestui standard presupune o reducere 

semnificativă a emisiilor poluante.

Emisii reduse datorită COD și sistemului 
inteligent de recirculare a gazelor de eșapament.

COD însemnă catalizator de oxidare diesel. În cadrul 

acestuia, componentele gazelor de eșapament poluante, ca 

hidrocarburile sau monoxidul de carbon, sunt oxidate și, prin 

urmare, neutralizate cu ajutorul conţinutului rezidual de oxigen. 

Gestiunea electronică inteligentă de recirculare externă a 

gazelor de eșapament răcite (EGR) reglează, de asemenea, 

emisiile de particule și de oxid de azot în funcţie de faza 

curentă de funcţionare.

COD complet integrat.

Toate componentele sistemului de post-tratare a gazelor 

de eșapament sunt amplasate sub capotă, fără a perturba 

vizibilitatea din cabină.

Curat, pur și simplu.

ATOS respectă standardul de emisii Stage IIIB (Tier 4i) 

fără a utiliza uree. Rezervorul de motorină este amplasat lângă 

treptele de acces în cabină și are o capacitate de 130 l pentru 

toate modelele.

Sistemul de reducere a 
poluării perfect integrat.
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TransmisieÎntotdeauna în viteza potrivită.

Mai multe tipuri de transmisie.

Modelul ATOS este disponibil cu trei tipuri de transmisie, 

oferindu-vă posibilitatea de a-l configura potrivit cerinţelor 

dumneavoastră specifice.

Transmisie manuală

 − Fără trepte de viteză powershift

 − Patru1 sau cinci trepte de viteză

 − Inversor mecanic sau electrohidraulic REVERSHIFT 

selectabil

 − Două game pentru 10 trepte pentru mers înainte 

și 10 trepte pentru mers înapoi

 − Viteză maximă 30 sau 40 km/h

Transmisie TWINSHIFT

 − Două trepte de viteză powershift

 − Patru1 sau cinci trepte de viteză

 − Inversor mecanic sau electronic REVERSHIFT selectabil

 − Două game pentru 20 trepte pentru mers înainte și 

20 trepte pentru mers înapoi

 − Viteză maximă 40 km/h, disponibilă și ca variantă 

ECO cu viteza de 40 km/h

Transmisie TRISHIFT

 − Trei trepte de viteză powershift

 − Cinci trepte

 − Două game pentru 30 trepte pentru mers înainte 

și 30 trepte pentru mers înapoi

 − Inversor fără ambreiaj REVERSHIFT, dotare standard

 − Viteză maximă de 40 km/h ECO

Trei tipuri de transmisie vă permit să adaptați perfect modelul 

ATOS nevoilor dumneavoastră. Inversorul mecanic și cel 

electronic REVERSHIFT sunt poziționate confortabil, în stânga 

volanului. Pentru aplicaţii speciale, două game lente începând 

de la 230 m/h la turaţie nominală sunt disponibile opțional. 

Gama opțională pentru deplasare cu viteză mică dublează 

numărul treptelor de viteză.

Cu inversorul REVERSHIFT, puteți uita aproape 

complet de pedala de ambreiaj: 

 − Funcția SMART STOP, dotare standard cu REVERSHIFT, 

permite efectuarea manevrelor și oprirea confortabilă 

folosind doar pedala de frână

 − Butonul de ambreiaj de pe maneta schimbătorului de viteze 

oferă numeroase avantaje mai ales în timpul operațiunilor 

de transport

 − De asemenea, în timpul lucrărilor desfășurate cu un 

încărcător frontal, REVERSHIFT permite schimbarea 

ușoară și rapidă a direcției

Varianta ECO cu transmisie cu 5 trepte TWINSHIFT sau 

TRISHIFT atinge viteza maximă de 40 km/h la o turație 

redusă a motorului. Acest lucru contribuie la economisirea 

carburantului în timpul operațiunilor de transport.

Toate gamele și treptele de viteză sunt controlate prin intermediul a două manete. Butonul de ambreiaj 
de pe maneta schimbătorului înlocuiește pedala de ambreiaj.

Cu inversorul fără ambreiaj REVERSHIFT, 
progresul deplasării în spate este ajustat de la 
maneta REVERSHIFT.

1 Transmisia cu 4 trepte de viteză este disponibilă doar pentru ATOS 200.
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ConstrucțieConceptul de tractor CLAAS pentru 
un plus de flexibilitate.

Conceptul de tractor CLAAS.

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 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

Mai multe variante de anvelopare.

ATOS poate fi echipat cu anvelope spate cu un diametru 

maxim de 1,5 m și o lățime maximă de 540 mm. Datorită 

gamei variate de anvelope, ATOS poate fi folosit pentru 

orice tip de lucrări.

Sistem sigur de frânare.

Frânele controlează ușor masa la gol redusă și masa totală 

maximă admisă, asigurând un nivel ridicat de siguranţă și 

stabilitate.

Diverse opțiuni de anvelopare.

Modelele ATOS 340 și 230 sunt disponibile și cu tracțiune pe 

puntea spate, dar și cu o transmisie pentru viteze de până la 

30 km/h. Roțile mici din față ale ambelor modele le fac extrem 

de ușor de manevrat chiar și în spații înguste. 
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Circuitul hidraulicMenține presiunea optimă –  
circuitul hidraulic.

Rezervă de putere.

Modelele ATOS 300 și 200 sunt dotate standard cu un  

sistem hidraulic cu un debit de 55 l/min, care îndeplinește 

toate cerințele. ATOS 200 poate fi echipat suplimentar cu  

un sistem hidraulic cu debit de 60 l/min, atingând valoarea 

maximă a debitului încă de la 1.600 rpm. Astfel, în cazul 

lucrărilor intense desfășurate cu încărcătorul frontal, nivelul de 

zgomot și consumul de carburant sunt reduse semnificativ. 

Sistemul hidraulic opțional, cu un debit ridicat de 90 l/min 

pentru supapele hidraulice transformă tractorul ATOS 300 

într-un agregat hidraulic.

Identificare simplă datorită  
codurilor de culoare.

Cuplele hidraulice din partea din spate a tractorului ATOS 

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

partea de intrare și cea de ieșire ușurează montarea corectă a 

implementelor.

Direcţie hidraulică.

Direcţia este prevăzută cu o pompă hidraulică independentă, 

care asigură manevrarea confortabilă a tractorului, chiar și cu 

utilaje care necesită o putere hidraulică mărită.

Măiestrie absolută.

În total, sunt disponibile până la patru supape hidraulice. 

 − Trei distribuitoare hidraulice mecanice

 − Un distribuitor electro-hidraulic opțional (max. 25 l/min)
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Tiranţii spate | Priza de putereRidică orice doriţi.

Capacitate de ridicare de până la 4,9 t.

ATOS 300 impresionează printr-o capacitate de ridicare 

de până la 4,9 t, în timp ce ATOS 200 convinge datorită unei 

capacități de ridicare de maxim 4,5 t. Aveți posibilitatea de a 

alege între un sistem de comandă mecanic sau unul  

electronic al tiranților spate.

Echipamentul tiranților spate îndeplinește orice cerință:

 − Cârlige sau articulaţii sferice (cat. II) opțional

 − Doi cilindri hidraulici puternici sporesc capacitatea  

de ridicare

 − Stabilizatoare tiranți spate cu acţionare manuală  

sau automată

 − Elemente externe de comandă pentru tiranții  

spate mecanici sau electronici

Turaţiile prizei de putere.

Trei versiuni pentru priza de putere sunt disponibile pentru 

modelul ATOS, pentru a răspunde tuturor cerinţelor 

dumneavoastră: 

 − 540 rpm 

 − 540/540 ECO rpm 

 − 540/540 ECO/1.000/1.000 ECO rpm

 − Priză de putere disponibilă pentru toate configurațiile

Priza de putere ECO, permite atingerea turaţiei dorite la o 

turaţie redusă a motorului, optimizând astfel consumul de 

carburant și nivelul de zgomot. 

Automatizarea PTO crește confortul operatorului atunci când 

se lucrează cu utilaje antrenate de priza de putere. Priza de 

putere proporțională propusă separat opțional, este utilizată 

pentru antrenarea remorcilor. 

Combinația dintre tiranții spate electronici și priza de putere 

automată facilitează lucrul la capăt de rând. Este suficient să 

operați tiranții spate, iar priza de putere spate se va activa/

dezactiva automat.

Concept de comandă intuitiv.

1 Buton rotativ pentru controlul în  

adâncime al tiranților spate

2 Reglarea sensibilității

3 Viteza de coborâre

4 Limitator înălţime de ridicare

5 Coborâre tiranţi spate

6 Ridicare tiranţi spate

7 Blocare/Deblocare tiranţi spate

Un alt comutator este instalat  
pe partea dreaptă a scaunului 
șoferului permițăndu-i acestuia să 
controleze tiranţii spate la atașarea, 
respectiv detașarea utilajelor.

La ambele apărătoare de noroi  
din partea din spate este posibilă 
ridicarea și coborârea tiranților spate, 
precum și activarea și dezactivarea 
prizei de putere, folosind această 
tastatură. 

O priză de putere proporțională,  
a cărei turaţie este corelată cu viteza 
de deplasare, este disponibilă pentru 
utilaje tractate cu punte motoare. 
Este instalată separat sub priza de 
putere.

Toate turaţiile prizei de putere pot fi 
pre-selectate ușor prin intermediul 
comenzilor din partea stângă a 
scaunului șoferului.
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Tiranții frontaliMultiple posibilități de utilizare.

NOU: tiranți față complet integrați.

ATOS este disponibil din fabrică cu tiranți față integrați,  

cu o capacitate de ridicare de 2,9 t. Tiranții față ies în evidență 

datorită integrării optime și distanței reduse între puntea față  

și punctele de cuplare. Acest lucru înseamnă o depășire 

redusă a conturului utilajului împreună cu greutățile pentru 

partea față sau implementele frontale și o mai bună ghidare  

a implementelor frontale. Garda la sol mai ridicată facilitează 

deplasarea pe culturi dispuse pe rânduri sau pe brazde de 

paie înalte, chiar și cu brațele inferioare pliate.

Braţe inferioare pliabile.

Braţele inferioare se pliază pentru a reduce lungimea 

tractorului și a oferi operatorului o vizibilitate mai bună.

Priză de putere frontală solidă.

Priza de putere faţă funcţionează la o turaţie de 1.000 rpm  

și poate fi utilizată pentru o gamă largă de aplicaţii.

Comenzile prizei de putere.

Prizele de putere din faţă și din spate pot fi cuplate și 

decuplate cu ușurință utilizând comenzile electro-hidraulice  

de pe panoul de comandă din dreapta.

1 Automatizare cuplare/decuplare priza de putere faţă

2 Automatizare cuplare/decuplare priza de putere spate

NOU
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Încărcătoare frontaleO potrivire perfectă. 
Încărcătoarele frontale CLAAS.

Fără compromisuri. Chiar și pentru 
lucrările cu încărcătorul frontal. 

Cuplarea încărcătorului la tractor este extrem de importantă 

pentru o lucrare sigură și rapidă. Integrarea optimă a brațelor 

de prindere a încarcătorului a fost privilegiată în dezvoltarea 

seriei ATOS. Brațele sunt poziţionate mult în spate, pentru a 

asigura un nivel optim de stabilitate a tractorului în timpul 

lucrărilor grele. Conceptul de pre-echipare încărcător permite 

adăugarea cu ușurință și în orice moment a unui încărcător 

frontal CLAAS.

Unitatea de comandă.

Două sisteme de comandă pentru încărcătorul 

frontal pot fi livrate din fabrică:

 − PROPILOT (sistem de comandă cu o singură 

manetă și cabluri Bowden)

 − FLEXPILOT (sistem de comandă cu o 

singură manetă și supape hidraulice)

Puncte forte. 

 − Brațele de prindere și comenzile încărcătorului 

frontal pot fi montate din fabrică

 − Sunt disponibile două variante confortabile de comandă: 

PROPILOT sau FLEXIPILOT

 − Ghidaj hidraulic paralel PCH pentru încărcătoarele 

frontale FL ghidaj mecanic paralel al tiranților pentru 

modelele FL C și FL E

 − 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

 − Şi nu în ultimul rând asistenţa integrală CLAAS Service

Sistemul de amortizare a vibraţiilor SHOCK 
ELIMINATOR al încărcătoarelor frontale CLAAS, 
asigură utilizarea confortabilă pe câmp.

Sistem FITLOCK pentru montare/demontare rapidă 
și cuplaj rapid MACH pentru conexiunile electrice și 
hidraulice.

Cu încărcătorul frontal CLAAS, ATOS devine un 
tractor polivalent, atât pe câmp, cât și în fermă.

Avantajele dumneavoastră. 

 − Sistemul hidraulic ECO cu debit de 60 l sau sistemul 

hidraulic cu debit de 90 l permite reducerea consumului de 

carburant și reacții rapide în timpul lucrărilor desfășurate cu 

un încărcător frontal

 − Inversorul REVERSHIFT este ideal pentru lucrările 

desfășurate cu un încărcător frontal ce presupun schimbări 

frecvente de direcţie

 − Vizibilitate optimă datorită trapei transparente

ATOS FL FL C FL E

350 80, 100 80, 100 100

340 80, 100 80, 100 100

330 60, 80 40, 60, 80 40, 60

240 60 40, 60 40, 60

230 60 40, 60 40, 60

220 60 40, 60 40, 60
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ConfortConstruită special pentru dumneavoastră. 
Cabina.

Modelul ATOS este echipat cu o cabină spațioasă, 

care îndeplinește cele mai exigente cerinţe în materie 

de confort în timpul lucrului. Portiera are un unghi larg 

de deschidere care asigură un acces confortabil. Toate 

comenzile principale sunt la îndemână. Geamurile de 

mari dimensiuni asigură o vizibilitate panoramică 

optimă.
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CabinaMai mult decât un post de lucru.  
Cabina.

Totul este amplasat la îndemână.

Cabina cu patru montanţi asigură o excelentă vizibilitate 

panoramică asupra zonei de lucru, dar și un nivel ridicat de 

confort pentru operator în timpul zilelor lungi de lucru.

Portierele au un unghi larg de deschidere pentru un  

acces facil în cabină.

Scaun șofer personalizat.

ATOS este disponibil cu o gamă variată de scaune pentru 

operator, cu suspensie mecanică sau pneumatică. Varianta cu 

suspensie pneumatică permite reglarea automată pe înălţime 

a scaunului. De asemenea, puteţi alege între două variante de 

lăţime a scaunului.

Pentru protecţia operatorului în timpul aplicării de tratament 

fitosanitar, poate fi montat din fabrică un filtru cu carbon activ 

în locul filtrului standard pentru cabină.

Volanul poate fi reglat telescopic pe înălţime și în adâncime, pentru a se  
adapta preferinţelor oricărui operator.

Pe lângă oglinda standard cu 
dimensiuni mari, este furnizată 
standard și o oglindă cu unghi larg, 
pentru o siguranță rutieră sporită.

Parbrizul poate fi larg deschis pentru 
ventilarea naturală a cabinei.

Luneta deschisă foarte puțin. Luneta deschisă pe jumătate. Luneta deschisă complet. Datorită trapei transparente, 
operatorul beneficiază permanent  
de o vizibilitate excelentă asupra 
încărcătorului frontal și poate lucra 
întotdeauna precis și în siguranţă.

Luneta se poate deschide în trei poziţii diferite.
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Panoul de comandă din partea dreaptăToate la locul lor.

Utilizare confortabilă.

Comenzile pentru sistemul de climatizare și ștergătorul de 

lunetă sunt poziţionate ergonomic în partea superioară 

dreaptă a plafonului cabinei. Ventilația poate fi reglată în 

continuu în funcție de necesități. 

Plasate la o înălţime comfortabilă în partea dreaptă a  

scaunului șoferului manetele de comandă sunt accesibile  

și ușor de folosit.

1 Cuplare / decuplare automată a prizei de putere

2 Cuplarea / decuplarea prizei de putere din spate

3 Cuplarea / decuplarea prizei de putere frontale

4 Blocare/Deblocare tiranţi spate

5 Ridicare / coborâre tiranţi spate

6 Acceleraţie de mână

7 Două memorii pentru turația motorului

8 Blocare diferenţial

9 Tracţiune 4X4

10 Panou de comandă tiranţi spate

11 Distribuitoare hidraulice mecanice

12 Distribuitor electro-hidraulic
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Panoul de comandă din partea stângă

Consola pentru autoradio, comada girofarurilor și două 

butoane pentru luminile de lucru sunt integrate în  

partea superioară stângă a plafonului cabinei.

Comenzi accesibile și ușor de  
folosit în partea stângă.

Consolă suplimentară.

O consolă suplimentară este integrată în partea stângă a  

scaunului șoferului. 

Şi comenzile de pe aceasta sunt amplasate la îndemână și 

asigură accesul la următoarele funcţii:

1 Pre-selectarea turaţiei prizei de putere (540/1.000)

2 Activare ECO pentru turaţiile prizei de putere

3 Activarea prizei de putere proporționale a cărei turaţie  

este corelată cu viteza de deplasare

4 Frână de parcare

Afișaj flexibil.

Afișajul perfect structurat de pe panoul de bord este  

instalat direct pe coloana de direcţie. Volanul cu 3 spiţe îi 

permite operatorului să vizualizeze rapid toate informaţiile 

importante sau instrucţiunile și avertismentele de care  

are nevoie în timpul lucrului. 

Comenzi ergonomice.

1 Maneta REVERSHIFT

2 Semnalizatoare de direcţie, inclusiv comenzi pentru 

ștergătorul de parbriz, faza lungă și claxon

3 Lumini de avarie

4 Lumini de drum și de lucru
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SMART STOP | Direcţie dinamică

SMART STOP – oprire simplă.

Datorită funcţiei SMART STOP, tractorul se oprește la 

apăsarea pedalei de frână fără a fi necesară utilizarea pedalei 

de ambreiaj. Acest lucru este de mare ajutor operatorului, în 

special în timpul lucrărilor din jurul fermei sau de pe câmp,  

de exemplu la producerea baloţilor rotunzi. 

Funcţia SMART STOP poate fi activată prin simpla apăsare  

a unui buton de pe panoul de bord.

Direcţie dinamică. 

Activarea direcţiei dinamice de pe panoul de bord, permite 

reducerea considerabilă a numărul de rotiri ale volanului 

necesare pentru bracarea la maxim a roţilor. 

Astfel, confortul în cazul lucrărilor desfășurate cu un încărcător 

frontal sau în cazul lucrărilor la capăt de rând este îmbunătățit 

semnificativ. Direcția dinamică este disponibilă pentru toate 

modelele ATOS.

Simţiţi-vă ca acasă!
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Sisteme de asistență pentru operatorÎntotdeauna pe drumul bun. 
Sistemele de direcție CLAAS.

Modul simplu de a porni.

Prin GPS COPILOT, CLAAS propune un sistem de ghidare 

prin satelit cu multe caracteristici, ideal pentru a începe făra 

probleme. Operatorul ghidează cu precizie mașina, asistat de 

semnalul de corecție EGNOS, disponibil fără abonament, care 

oferă o precizie GPS de +/– 15 – 30 cm pe linii drepte paralele 

sau curbe. Sistemul garantează exploatarea întregii lăţimi de 

lucru și permite reducerea suprapunerilor. Calitate lucrării astfel 

obținute este excelentă, chiar și în condiţii meteorologice 

dificile și de lumină precară.

Un sistem ideal pentru aplicațiile următoare: 

 − Lucrările solului 

 − Împrăștierea de îngrășăminte chimice 

 − Împrăștierea gunoiului de 

 − Împrăștierea de îngrășământ natural 

 − Împrăștierea de var 

 − Toate lucrările fără puncte de orientare (cărări)

GPS PILOT.

Pe lângă unitatea de comandă hidraulică, GPS PILOT 

poate fi folosit și cu un volan motorizat GPS PILOT FLEX, 

pentru un nivel mare de precizie. Cel mai mare avantaj al 

volanului GPS PILOT FLEX este  flexibilitatea. Acesta poate 

fi transferat ușor între diferite mașini agricole în funcție de 

sezon, cum ar fi combinele de recoltat, combinele de furaje 

și tractoare pentru toate lucrările desfășurate pe câmp. 

Acesta poate fi instalat și pe mașinile CLAAS mai vechi și pe 

mașinile altor producători. Aveţi la dispoziţie numeroase 

opţiuni. Puteţi utiliza echipamentul GPS PILOT deja existent pe 

fiecare mașină și trebuie doar să adăugați volanul motorizat 

sau puteţi muta întreg sistemul de pe o mașină pe alta.

Numeroase argumente pentru achiziție:

 − Nu este necesară utilizarea sistemului hidraulic 

 − Sistemul de ghidare poate fi ușor mutat de pe 

un utilaj pe altul 

 − Toate funcţiile sistemului GPS PILOT

Ghidare precisă.

Terminalul de bază S7 dispune de cele mai noi tehnologii 

și reprezintă alegerea ideală dacă doriţi să utilizaţi terminalul 

doar pentru operarea sistemului de ghidare paralelă sau 

pentru ghidarea automată. Datorită ecranului său tactil de 

7", de înaltă rezoluţie, terminalul S7 permite accesarea 

tuturor funcţiilor.
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ÎntreţinereÎntreţinerea trebuie să fie realizată  
cât mai simplu posibil.

Întreţinere rapidă.

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 poate fi verificat pe partea dreaptă a tractorului  

ATOS când capota este închisă 

 − Toate lucrările zilnice de întreținere pot fi efectuate fără  

a folosi scule

 − Duza de aer specială simplifică foarte mult curățarea 

unităților de răcire amplasate compact, permițând 

verificarea și curățarea rapidă a suprafețelor radiatorului,  

ori de câte ori este necesar.

Aer proaspăt pentru putere maximă.

Panourile mari de admisie de pe capotă permit pătrunderea 

de aer proaspăt pentru răcire și pentru filtrul de aer al 

motorului. Radiatorul este ușor de curăţat. 

Filtrul de aer este amplasat într-o poziție accesibilă, în 

fața panourilor radiatorului, ca să poată fi îndepărtat cu 

ușurință. Acesta are dimensiuni generoase și este conceput 

pentru o durată lungă de viață. Un preseparator de particule 

mari de murdărie din carcasa filtrului extinde suplimentar 

intervalul de curățare.

Siguranţele circuitului electric sunt amplasate 
central în cabină.

Trusa de scule de lângă treptele de acces în cabină 
de pe partea dreaptă este inclusă în dotarea 
standard.

Filtrul de aer pentru cabină este situat în exteriorul 
cabinei și poate fi ușor demontat pentru întreţinere.
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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 utilajului 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.
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ATOS.  
Caracteristici remarcabile.

CPS.

 − Trei modele cu 3 cilindri și trei modele cu 4 cilindri

 − Injectie common-rail

 − Turbo și intercooler

 − Două memorii pentru turația motorului

 − Inversor electronic fără ambreiaj REVERSHIFT

 − Două trepte powershift ca transmisie TWINSHIFT  

sau trei trepte powershift ca transmisie TRISHIFT

 − Viteză maximă de 40 km/h la turație redusă a motorului

Sisteme de asistență pentru operator.

 − GPS COPILOT pentru ghidarea simplă prin satelit

 − GPS PILOT FLEX pentru un plus de flexibilitate

 − Terminal S7 cu ecran tactil 7" de înaltă rezoluţie

Confort.

 − Vizibilitate panoramică optimă datorită cabinei  

cu 4 montanţi

 − Geamuri de mari dimensiuni și trapă transparentă

 − Parbrize faţă și spate cu posibilitate de deschidere

 − Acces confortabil în cabină

 − Mai multe modele de scaune pentru operator

 − Coloană de direcție cu posibilitate de înclinare și sistem 

telescopic de reglare a înălțimii

 − Sistem de climatizare

 − Filtru de cărbune activ pentru tratamente fitosanitare

 − SMART STOP

 − Direcţie dinamică

 − Suspensie confortabilă a cabinei datorită  

blocurilor Hydro Silent

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

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 utili-
zată 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.

1 Îndeplinește standardul ISO TR 14396

2 Datele referitoare la performanţă îndeplinesc criteriile de admisibilitate. Performanţa conform 97/68/CE este identică cu 2000/25/CE.

3 Nu sunt disponibile cu transmisie TRISHIFT

ATOS 350 340 330 240 230 220

Motor

Tip Farmotion Farmotion Farmotion Farmotion Farmotion Farmotion
Nr. de cilindri 4 4 4 3 3 3
Capacitate cilindrică cm3 3849 3849 3849 2887 2887 2887
Sistem de injecţie common-rail (2000 bar) ● ● ● ● ● ●
Post-tratarea gazelor de eşapament cu DOC şi EGR ● ● ● ● ● ●
Turaţie nominală rpm 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Putere la turaţia nominală a motorului (ECE R 120)1 kW/CP 79/107 72/97 61/84 67/91 61/84 55/75
Putere maximă (ECE R 120)1 kW/CP 83/113 76/102 66/88 72/97 66/88 55/75
Valoare aprobată tip (97/68/CE)2 kW 79 72 61 67 61 55
Turaţie motor la cuplu maxim rpm 1600 1600 1600 1600 1600 1500
Cuplu maxim (ECE R 120)1 Nm 435 408 354 369 354 342
Capacitate maximă a rezervorului de carburant l 130 130 130 130 130 130
Interval de schimbare a uleiului h 600 600 600 600 600 600

Transmisie

Tracţiune 4X4 ● ● ● ● ● ●
Tracțiune spate – ○ – – ○ –
Interval de schimbare a uleiului h 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Transmisie cu 4 trepte de viteză şi 2 game,  
8 trepte pentru mers înainte / 8 trepte pentru mers înapoi

– – – □ □ □

cu treaptă pentru deplasare cu viteză mică,  
16 trepte pentru mers înainte / 16 trepte pentru mers înapoi

– – – □ □ □

cu 2 trepte powershift TWINSHIFT 16 trepte pentru  
mers înainte / 16 trepte pentru mers înapoi

– – – □ □ □

cu treaptă pentru deplasare cu viteză mică şi 2 trepte 
powershift TWINSHIFT 32 de trepte pentru mers înainte /  
32 de trepte pentru mers înapoi

– – – □ □ □

Transmisie cu 5 trepte de viteză şi 2 game,  
10 trepte pentru mers înainte / 10 trepte pentru mers înapoi

□ □ □ □ □ □

cu treaptă pentru deplasare cu viteză mică, 20 de trepte  
pentru mers înainte / 20 de trepte pentru mers înapoi

□ □ □ □ □ □

cu 2 trepte powershift TWINSHIFT, 20 de trepte pentru  
mers înainte / 20 de trepte pentru mers înapoi

□ □ □ – – –

cu 3 trepte powershift TRISHIFT, 30 de trepte pentru  
mers înainte / 30 de trepte pentru mers înapoi

□ □ □ □ □ □

cu treaptă pentru deplasare cu viteză mică şi 2 trepte 
powershift TWINSHIFT, 40 de trepte pentru mers înainte /  
40 de trepte pentru mers înapoi

□ □ □ – – –

cu treaptă pentru deplasare cu viteză mică şi 3 trepte 
powershift TRISHIFT, 60 de trepte pentru mers înainte /  
60 de trepte pentru mers înapoi

□ □ □ – – –

Inversor fără ambreiaj REVERSHIFT / inversor mecanic3 □ / □ □ / □ □ / □ □ / □ □ / □ □ / □
Viteză minimă cu treapta pentru deplasare cu viteză mică m/h 230 230 230 210 210 210
Viteză minimă fără treapta pentru deplasare cu viteză mică km/h 2,02 2,02 2,02 1,82 1,82 1,82

Punte spate

Blocare electro-hidraulică a diferenţialului spate (cuplaj cu dinţi) ● ● ● ● ● ●
Dimensiune flanşă mm 1740 1740 1740 1640 1640 1640
Diametru maxim anvelope punte spate m 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4

Siguranţă pe drum

Sistem de frânare (discuri multiple în baie de ulei) ● ● ● ● ● ●
Punte faţă cu frâne ● ● ● ● ● ●
Frâne hidraulice pentru remorcă ○ ○ ○ ○ ○ ○
Frâne pneumatice pentru remorcă ○ ○ ○ ○ ○ ○

Priza de putere

540 ● ● ● ● ● ●
540/540 ECO ○ ○ ○ ○ ○ ○
540/540 ECO şi 1000/1000 ECO ○ ○ ○ ○ ○ ○
Priză de putere proporțională, a cărei turaţie  
este corelată cu viteza de deplasare

○ ○ ○ ○ ○ ○

Cuplare / decuplare automată a prizei de putere ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ax priză de putere 1⅜", 6 caneluri ● ● ● ● ● ●

ATOS 350 340 330 240 230 220

Punte faţă tracţiune integrală

Comandă electro-hidraulică ● ● ● ● ● ●
Unghi maxim de bracaj grade 50 50 50 50 50 50
Rază de bracaj optimă m 4,2 4,2 4,2 3,8 3,8 3,8
Dimensiune flanşă mm 1610 1610 1610 1610 1610 1610
Apărătoare de noroi pivotante ● ● ● ● ● ●

Circuitul hidraulic

Circuit hidraulic deschis, 55 l/min ● ● ● ● ● ●
Debit la turaţia nominală a motorului l/min 55 55 55 55 55 55

Circuit hidraulic deschis, 60 I/min ECO – – – ○ ○ ○
Putere la turaţia de 1600 rpm l/min – – – 60 60 60

Circuit hidraulic deschis, 90 l/min ○ ○ ○ – – –
Debit la turaţia nominală a motorului l/min 90 90 90 – – –

Presiune maximă de lucru bar 190 190 190 190 190 190
Număr de cuple hidraulice mecanice (minim – maxim) 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3
Cuplă cu comandă electro-hidraulică (maxim 25 l/min) ○ ○ ○ ○ ○ ○
Controlul debitului pentru distribuitoarele hidraulice mecanice ○ ○ ○ ○ ○ ○
Circuit de retur cu debit liber ● ● ● ● ● ●

Tiranţii spate

Braţe inferioare şi superioare cu cârlig de cuplare categoria II ○ ○ ○ ○ ○ ○
Braţe inferioare şi superioare cu articulaţie sferică categoria II ● ● ● ● ● ●
Capacitate maximă de ridicare la nivelul articulaţiilor sferice kg 3600 3600 3600 3570 3570 3570
Capacitate maximă de ridicare la nivelul articulaţiilor  
sferice cu cilindri de ridicare suplimentari

kg 4900 4900 4900 4530 4530 4530

Comandă mecanică ● ● ● ● ● ●
Comandă electro-hidraulică ○ ○ ○ ○ ○ ○
Comenzi externe ● ● ● ● ● ●

Tiranții frontali

Capacitate maximă de ridicare kg 2900 2900 2900 2900 2900 2900
Amortizare vibraţii ○ ○ ○ ○ ○ ○
Cârlige pentru braţ inferior categoria II ● ● ● ● ● ●
Priză de putere frontală 1000 rpm ○ ○ ○ ○ ○ ○

Cabina

Trapă transparentă FOPS ○ ○ ○ ○ ○ ○
Scaun pentru operator cu suspensie mecanică ● ● ● ● ● ●
Scaun pentru operator cu suspensie mecanică, lat ○ ○ ○ ○ ○ ○
Scaun pentru operator cu suspensie pneumatică, lat ○ ○ ○ ○ ○ ○
Scaun pentru operator cu suspensie pneumatică,  
lat, cu reglare automată a înălţimii

○ ○ ○ ○ ○ ○

Sistem de climatizare ○ ○ ○ ○ ○ ○
Scaun pasager ○ ○ ○ ○ ○ ○
Parbriz cu deschidere ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ştergătoare de geam spate ○ ○ ○ ○ ○ ○
Număr maxim de lumini de lucru, faţă/spate 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4
Priză 25 A ○ ○ ○ ○ ○ ○



●  Standard      ○  Opţional      □  Disponibil      –  Nu este disponibil

ATOS 350 340 330 240 230 220

Dimensiuni și greutăți

Lungime (fără balast faţă, 
fără tiranţi faţă) (d) 

mm 4275 4275 4275 4119 4119 4119

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

mm 1952 1952 1952 1924 1924 1924

Înălțime totală (b) mm 2702 2702 2702 2624 2624 2624
Ampatament (c) mm 2400 2400 2400 2295 2295 2295
Gardă la sol (e) mm 455 455 455 410 410 410
Greutate kg 4180 4180 4180 3770 3770 3770
Greutate totală maximă admisă kg 6200 6200 6200 5800 5800 5800

Tracţiune 4X4 ATOS 350 ATOS 340 ATOS 330 ATOS 240 ATOS 230 ATOS 220

Anvelope spate Anvelope față

540/65 R 28 420/65 R 20 – – – ○ ○ ○
420/70 R 30 360/70 R 20 – – – ○ ○ ○
420/85 R 30 280/85 R 24 – – – ○ ○ ○
480/70 R 30 320/70 R 24 – – – ○ ○ ○
480/70 R 30 360/70 R 24 ○ ○ ○ – – –
540/65 R 30 380/70 R 20 – – – ○ ○ ○
420/85 R 34 380/85 R 24 – ○ ○ – – –
480/70 R 34 420/70 R 24 ○ ○ ○ – – –
540/65 R 34 480/65 R 24 ○ ○ ○ – – –
340/85 R 36 320/85 R 24 – – – ○ ○ ○
340/85 R 38 280/85 R 28 ○ ○ ○ – – –

Tracțiune spate ATOS 340 ATOS 230

Anvelope spate Anvelope față

480/70 R 30 7.5-18 – □
420/85 R 34 11,00-16 □ –
480/70 R 34 11,00-16 □ –
340/85 R 36 7.5-18 – □
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Pentru o recoltare mai sigură și eficientă.

Vizionaţi clipul despre treaba 

excelentă.

tractor.claas.com

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


