
AXION

960     950     940     930     920

Tractoare



2

Ești pregătit? Noul AXION 900.

Gata pentru provocările cele mai mari: noul AXION 900 în 

versiunea CIS+ cu ecran color oferă pur şi simplu mai mult,  

în timp ce versiunea CEBIS cu ecran tactil oferă pur şi simplu 

totul.

Odată ce ați experimentat personal puterea sa de 445 CP 

împreună cu transmisia continuu variabilă CMATIC, veți fi gata 

pentru noul AXION 900.

axion900.claas.com
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AXION 900
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CLAAS POWER SYSTEMSCPS – CLAAS POWER SYSTEMS.

Un sistem optimizat de propulsie pentru 
rezultate excepționale.

La CLAAS, dezvoltarea utilajelor este un efort constant 

de creștere a eficienţei și fiabilităţii, precum și a 

rentabilităţii pe teren. 

Prin CLAAS POWER SYSTEMS (CPS), CLAAS 

combină componente de top într-un sistem de 

propulsie unic, ce oferă putere maximă de fiecare dată 

când aveți nevoie de ea. Acesta a fost conceput 

special pentru sisteme de lucru cu tehnologia reducerii 

consumului de carburant, ajutând astfel la o amortizare 

mai rapidă a investiției.



8 9

600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

50

100

150

200

250

300

350
1695

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

355

MotorPutere și cuplu mai mari – turații reduse ale 
motorului și economie mai mare de carburant.

Putere la superlativ.

Modelul AXION 900 este destinat pentru transport, precum și 

pentru operațiunile desfășurate pe câmp, furnizând astfel 

puterea integrală a motorului, fără amplificare, pentru fiecare 

tip de lucrare. Nici măcar întoarcerea brazdelor adânci la 

viteze scăzute nu reprezintă o problemă. Datorită gestionării 

propulsiei CMATIC, AXION 900 utilizează un concept de turații 

scăzute: puterea mai mare la turații scăzute ale motorului și 

reglarea automată a turației motorului reduc costurile de 

funcționare.

Motorul cu 6 cilindri FPT Cursor 9 și o cilindree de 8,7 litri este 

montat sub capota dintr-o singură bucată. Motorul respectă 

cerinţele standardului de emisii Stage IV (Tier 4) și este echipat 

cu cea mai nouă tehnologie common-rail cu 4 supape, răcirea 

aerului de supraalimentare și un turbocompresor cu geometrie 

variabilă (VGT).

NOU: turbocompresor cu geometrie variabilă.

Turbocompresorul cu geometrie variabilă asigură o presiune 

optimă a aerului admis la orice turaţie e motorului. Acesta se 

adaptează la sarcina și turaţia motorului, punând la dispoziţie 

70% din cuplul maxim generat chiar și la relanti. Așadar, un 

proces optim de combustie înseamnă un consum mai mic de 

carburant și performanţe maxime.

NOU: conceptul de turații scăzute.

Putere mai mare cu un consum mai mic de carburant – acesta 

a fost obiectivul pe care au dorit să-l îndeplinească inginerii 

CLAAS prin dezvoltarea conceptului inovator de turații scăzute 

pentru tractoarele CMATIC. Alte avantaje includ confortul mai 

mare și mai multe ore de funcționare cu un singur plin de 

carburant:

 − Interval constant de putere, între 1.700 și 1.900 rpm

 − Interval constant al cuplului, între 1.300 și 1.500 rpm

 − 95% din puterea maximă disponibilă la 1.000 ECO priză de 

putere spate

 − Turație redusă a motorului pentru transport la 40 sau  

50 km/h (1.400 sau 1.600 rpm)

 − Două turații de ralanti (650 și 800 rpm) cu reglare automată 

reduc consumul de carburant în timpul staționării cu până la 

2 l/h

Visctronic – control economic al ventilatorului.

Controlul electronic al ventilatorului Visctronic permite reglarea 

precisă a turației ventilatorului în funcție de sarcina și 

temperatura motorului, în legătură directă cu unitatea de 

comandă a motorului și se asigură că motorul funcționează 

întotdeauna la temperatura optimă.

Turaţia redusă a ventilatorului scade nivelul de zgomot și 

consumul de  carburant fără a afecta puterea, care poate fi 

convertită în forţă de  tracţiune.

AXION 930

AXION Cuplu (Nm) Putere maximă (Cp)

ECE R 120

960 1860 445

950 1820 410

940 1770 385

930 1695 355

920 1600 325

Nm

rpm Valori conform  
ECE R 120

CP

NOU
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Post-tratarea gazelor de eșapamentSistemul de reducere a poluării perfect integrat.

NOU: Stage IV (Tier 4).

AXION 900 respectă norma de poluare Stage IV (Tier 4), ceea 

ce înseamnă că emisiile de particule și oxizi de azot au fost 

reduse aproape la zero.

1 Convertor catalitic de oxidare diesel (DOC)

2 Duză de injecţie uree

3 Convertor catalitic SCR

4 Rezervor de uree încălzit

SCR – tehnologia bazată pe uree.

SCR înseamnă reducere catalitică selectivă, un proces prin 

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

utilizarea unei soluţii apoase sintetice pe bază de uree 

(AdBlue®1) dintr-un rezervor suplimentar.

Sistem SCR integrat.

Componentele necesare pentru post-tratarea gazelor de 

eșapament au fost luate în considerare încă din faza de 

proiectare a modelului AXION 900. Convertorul catalitic de 

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

spatele turbocompresorului, deoarece are nevoie de 

temperaturi foarte ridicate în circuitul de evacuare pentru a 

produce o reacţie optimă. Convertorul catalitic SCR face parte 

din sistemul de evacuare și este amplasat pe partea dreaptă a 

tractorului în spatele montantului A din cabină, unde nu 

împiedică vizibilitatea operatorului și accesul la bordul utilajului. 

Întotdeauna operațional.

Rezervorul de uree este încălzit la echipare standard și protejat 

împotriva temperaturilor scăzute prin faptul că este integrat în 

rezervorul de carburant. De asemenea, conductele sistemului 

SCR sunt golite automat la oprirea motorului pentru a asigura 

protecţia împotriva îngheţului.

Rezervor de carburant 
de 640 l cu rezervor de 

uree de 56 l integrat1 AdBlue® este marcă înregistrată a VDA.

NOU
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CMATICCLAAS CMATIC. 
Continuu variabilă.

Eficiență și confort în utilizare.

CMATIC este denumirea transmisiei continuu variabile utilizate 

pentru tractoarele CLAAS. Transmisia ZF Terramatic din 

dotarea modelelor din gama AXION 900 asigură o conversie 

eficientă a puterii motorului. În cazul acestei transmisii 

continuu variabile, cele patru game mecanice sunt selectate 

automat prin intermediul ambreiajelor multidisc. Schimbarea 

manuală a grupelor nu este necesară. 

Componenta mecanică a transmisiei puterii asigură un nivel de 

eficienţă excepţional și un consum redus de carburant la orice 

viteză de deplasare.

Control superior al transmisiei.

Accelerare puternică, decelerare lină și un răspuns rapid la 

modificările de sarcină: gestionarea transmisiei CMATIC își 

demonstrează eficiența în toate condițiile și pentru fiecare 

lucrare. Relaxați-vă și concentrați-vă întreaga zi pe lucrurile 

mai importante – CMATIC face restul pentru dumneavoastră.

Exploatarea potențialului real.

Întreaga putere a transmisiei poate fi utilizată la viteze de la 

0,05 km/h până la 50 km/h. Componenta mecanică a 

transmisiei puterii permite, de asemenea, obţinerea unei forţe 

de propulsie excepţionale la deplasarea în marșarier. În plus, 

orice raport de transmisie poate fi folosit la orice turaţie a 

motorului, oferindu-le tractoarelor AXION 900 un potenţial 

uriaș de utilizare pe parcursul întregului an.

Cu turații ale motorului de 1.600 rpm la viteza maximă de  

50 km/h și de 1.400 rpm la 40 km/h, modelul AXION 900 își 

demonstrează capacitatea și pentru operațiuni de transport. 

Dacă șoferul nu apasă pedala de acceleraţie, transmisia este 

în modul zero, iar tractorul stă pe loc. Acest lucru înseamnă că 

tractorul poate porni sigur și ușor la intrările abrupte pe câmp 

sau la intersecţii, chiar și cu încărcătură maximă.

NOU
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CMATICCMATIC.
Setări optime.

Operare simplă și clară.

Transmisia CMATIC are trei moduri de funcţionare: pedală de 

acceleraţie, manetă de acționare și modul manual.

În primele două moduri, viteza de deplasare înainte poate fi 

controlată prin intermediul pedalei de acceleraţie sau al manetei 

de acționare. Turaţia motorului și raportul de transmisie sunt 

adaptate automat – pentru un nivel maxim de eficienţă și un 

consum redus de carburant. În modul manual, operatorul 

selectează turaţia motorului și raportul de transmisie. Controlul 

automat al motorului și transmisiei nu este activ.

Pedală de accelerație sau manetă de acționare.

În timpul deplasării, puteţi comuta între modurile pedală de 

acceleraţie și manetă de acționare prin apăsarea unui buton 

de pe cotieră. Modul activ este afișat în CEBIS sau CIS.

NOU: reducerea puterii motorului prin simpla 
apăsare a unui buton.

Reducerea puterii motorului poate fi utilizată pentru reglarea 

rapidă și simplă a turației la sarcină maximă. Terminalul CEBIS 

sau CIS afișează cu exactitate turația motorului la care 

transmisia reduce viteza. 

Atunci când este activă memoria pentru turația motorului, de 

exemplu pentru lucrările în care este utilizată priza de putere, 

puteți specifica diferența față de valoarea memorată a turației 

la care este redus raportul transmisiei. 

Pot fi salvate două valori de reducere a puterii motorului în 

modul pedală de accelerație și manetă de acționare. Acestea 

sunt accesate prin intermediul funcției de accesare rapidă 

utilizând tastele funcționale. Cu ajutorul acestor valori, 

cunoscute sub denumirea de „Eco” și „Power”, reducerea 

puterii motorului poate fi reglată rapid în funcție de lucrarea 

efectuată, de exemplu la trecerea de pe șosea pe câmp. 

Reducerea puterii motorului pentru valoarea memorată a 

turației motorului este definită separat.

Reducerea puterii motorului pentru „Eco” și „Power” și memorarea turației 
motorului

Afișarea modului de 
conducere în CEBIS

NOU
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CMATICCMATIC.
Nu trebuie să vă opriți din lucru.

Game de viteze personalizate.

Transmisia CMATIC permite pre-selectarea a trei game de 

viteze în ambele sensuri de deplasare. Gama activă este 

afișată pe CEBIS sau CIS și poate fi schimbată în timpul 

deplasării tractorului utilizând cele două butoane. Cu cât 

valoarea maximă presetată pentru gamă este mai mică, cu 

atât viteza de deplasare poate fi controlată mai precis.

În timpul deplasării tractorului poate fi memorată o viteză de 

tempomat pentru toate gamele, prin apăsarea butonului de pe 

maneta de acționare. Vitezele pentru tempomat pot fi 

presetate, de asemenea, pe terminalul CEBIS sau CIS.

Cu CMATIC, orice operator își poate crea propriul profil în 

funcţie de operaţiunea desfășurată. Transmisia inteligentă 

CMATIC vă permite să utilizaţi întreaga putere a tractorului 

AXION în mod economic și productiv – cu un nivel maxim de 

confort pentru operator.

Mai mult decât putere de frânare.

Transmisia CMATIC oferă diferite moduri de adaptare a frânării 

la operaţiunea desfășurată.

Sporirea efectului frânei de motor:

Raportul de transmisie este redus la eliberarea pedalei de 

acceleraţie și deplasarea înapoi a manetei de comandă 

multifuncționale, sporind astfel turaţia motorului. Şi retarderul 

opţional al motorului intră în funcţiune. Acesta este activat 

automat în caz de nevoie și sporește efectul frânei de motor 

de până la 2,5 ori, reducând astfel uzura frânelor.

Frână contra derapajului transversal al remorcii:

Atunci când remorca este frânată cu frâna de serviciu, puteți 

accelera utilizând pedala de accelerație sau apăsând maneta 

de comandă multifuncțională. Acest lucru menține distanța 

dintre tractor și remorcă pe pante abrupte și sporește 

siguranța. Aceste funcții pot fi utilizate fie că tractorul 

staționează sau se deplasează.

Operare CIS+

1 Schimbare gamă de viteze

2 Activare tempomat
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ConstrucțieStabil și manevrabil, cu o forţă de tracţiune imensă.

Extrem de stabil. Asta înseamnă un tractor de 
400 CP adevărat.

Bazându-se pe experienţa acumulată la dezvoltarea tractoarelor 

standard și a tractoarelor de mare putere XERION, cu puteri 

de peste 500 CP, CLAAS a creat o soluţie complet nouă 

pentru AXION 900 - pentru lucrări de anduranţă, în condiţii 

extrem de dificile. Motorul este montat într-un cadru robust 

(1), cu o baie de ulei integrată (2), care absoarbe perfect toate 

forţele provenite de la tiranţii faţă și cadrul punţii faţă (3).

În practică, acest lucru înseamnă:

 − Stabilitate maximă, chiar și atunci când sunt atașate 

implemente grele în partea din faţă

 − Unghi excelent de rotire a volanului (3) pentru o 

manevrabilitate optimă

 − Acces simplu la întregul compartiment al motorului și la 

toate punctele de întreţinere

 − Toate conductele sunt integrate în siguranţă în cadru

Ampatament lung – design compact.

Designul trebuie să fie perfect pentru a transfera către roți 

puterea de 400 CP. AXION 900 este perfect din toate punctele 

de vedere. Are un ampatament de 3,15 m, însă datorită 

designului de excepție este perfect manevrabil pe câmp și 

ușor de condus pe șosea. Şi bineînțeles că lungimea sa totală 

cu un implement atașat se încadrează în limitele legale. 

Balastul suplimentar față nu este necesar pentru multe sarcini – 

în special pentru transport – deoarece ampatamentul mare și 

distribuirea optimă a greutății transferă forța de tracțiune către 

sol. Acest lucru permite reducerea consumului de carburant și 

a uzurii anvelopelor pe șosea. Raport putere-greutate excelent

 − Consum redus de carburant

 − Presiune redusă la sol în timpul operaţiunilor de îngrijire  

a recoltei

 − Transport dinamic pe șosea

 − Distribuţie 50 : 50 a greutăţii faţă/spate

Lungime totală mică:

 − Manevrabilitate optimă

 − Lungime mică a ansamblului tractor-remorcă pe șosea

 − Vizibilitate optimă

 − Ghidare îmbunătăţită a implementelor frontale
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ConstrucțieForţă de tracţiune imensă.

Bază extinsă.

Toate modelele AXION 900 pot fi echipate cu anvelope spate 

cu un diametru de până la 2,15 m. Pe puntea faţă sunt utilizate 

anvelope cu un diametru de până la 1,70 m. Cu numeroase 

opţiuni de anvelopare, AXION 900 poate fi utilizat pentru toate 

tipurile de aplicaţii. Chiar și cu anvelopele cu cele mai mari 

dimensiuni (900/60 R 42), tractorul are o lăţime exterioară mai 

mică de 3,0 m, pentru un nivel maxim de flexibilitate pe șosea 

și o protecţie optimă a solului. AXION 900 poate fi echipat și 

cu anvelope duble.1

„Amprenta” modelului AXION 900:

 − Anvelope spate cu o lăţime de până la 900 mm și diametru 

de 2,15 m

 − Anvelope faţă cu un diametru de până la 1,7 m

 − Anvelope duble din fabrică, cu montare pe flanșă sau 

sistem cu cleme

1 Anvelopele duble nu sunt disponibile în toate ţările. Vă rugăm să contactaţi 
dealerul local pentru detalii privind lista de preţuri.

Complet echilibrat.

Cu numeroase opţiuni de balastare atât în partea din faţă, cât 

și pe spate, AXION se poate adapta foarte ușor oricărei aplicaţii. 

Este singurul mod de a profita de întregul său potenţial de 

performanţă, fără pierderi inutile. Dacă trebuie să desfășuraţi 

sarcini dificile la viteze mici, puteţi spori foarte simplu greutatea 

balastului pe modelul AXION. Greutatea care nu mai este 

necesară poate fi, de asemenea, îndepărtată rapid.

Greutate per roată punte spate, în kg.

Jante de 38" Jante de 42"

100 400

367 667

634 856

Combinaţiile disponibile din fabrică pentru balastarea flexibilă 

pe suportul de greutăţi sau tiranții faţă sunt:

 − 600 kg

 − 900 kg

 − 1.200 kg (600 + 600)

 − 1.500 kg (900 + 600)

Solicitați mai multe informații de la dealerul dumneavoastră 

local CLAAS. Sunt disponibile mai multe combinaţii pentru 

greutățile față decât cele furnizate din fabrică. 
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SiguranțăDeplasare în condiții de siguranță.

Inversor REVERSHIFT cu funcţie de parcare 
(Park-Lock).

Pe lângă binecunoscutul inversor fără ambreiaj ușor de utilizat, 

maneta REVERSHIFT are și o funcţie de parcare (Park-Lock) 

integrată, oferind soluția confortabilă de a menţine nemișcat 

tractorul AXION. Pentru un plus de siguranță, funcţia de 

parcare (Park-Lock) se activează automat în următoarele 

situaţii:

 − Când opriți motorul

 − Când porniți motorul

 − Dacă CMOTION sau pedala de acceleraţie nu a fost atinsă 

de câteva secunde când vehiculul este oprit - indiferent de 

poziţia curentă a manetei REVERSHIFT

 − Imediat ce scaunul operatorului se eliberează când vehiculul 

staționează

Reglare automată.

În timpul frânării, suspensia faţă se adaptează automat la 

modificarea sarcinii. Astfel, este menţinut nivelul normal de 

stabilitate și siguranţă, chiar și în timpul manevrelor bruște de 

frânare.

Sistemul de frânare a remorcii.

AXION poate fi echipat cu un sistem pneumatic și un sistem 

hidraulic de frânare a remorcii, pentru a îndeplini prevederile în 

vigoare în fiecare ţară. Ambele sisteme pot fi utilizate simultan, 

iar accesul la conexiuni se face foarte ușor pe ambele laturi ale 

barei de tracţiune. 
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Priza de puterePuternic și economic,  
prin simpla apăsare a unui buton.

Întotdeauna la turația potrivită.

Trei opţiuni diferite de priză de putere sunt disponibile pentru 

modelul AXION 900:

 − 1.000 rpm

 − 540 ECO / 1.000 rpm

 − 1.000 / 1.000 ECO rpm

Turaţia prizei de putere poate fi ușor preselectată prin simpla 

apăsare a unui buton. Priza de putere este activată prin 

intermediul unui alt buton.

Pragul de cuplare/decuplare automată a prizei de putere 

poate fi ajustat continuu de la o anumită înălţime a tiranților 

spate. Pentru a memora înălţimea, tot ceea ce trebuie să 

faceţi este să deplasaţi tiranții spate în poziţia dorită și să 

apăsaţi lung butonul pentru priza de putere automată. 

Axul prizei de putere spate fără cuplaj permanent permite 

rotirea liberă, ceea ce facilitează cuplarea implementelor.

Pornirea de pe loc.

AXION 900 transferă puterea maximă la pornirea de pe loc și 

chiar la viteze scăzute de deplasare. În modul ECO, până la 

95% din puterea maximă a motorului (de exemplu, 351 CP și 

1.583 Nm în cazul modelului AXION 930) poate fi transmisă 

prin intermediul arborelui prizei de putere, permiţând chiar și 

operarea implementelor grele la o turaţie redusă a motorului.

Turaţii:

 − 1.000 ECO rpm la o turaţie a motorului de 1.600 rpm

 − 540 ECO rpm la o turaţie a motorului de 1.450 rpm

Arborele prizei de putere este ușor de schimbat

AXION 930

Nm

rpm Valori conform  
ECE R 120

1000 ECO la o turaţie a 
motorului de 1600 rpm

CP
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Circuitul hidraulicSistem hidraulic puternic.  
Conexiuni simple.

Echipament CIS+ CEBIS

Număr maxim de supape hidraulice cu comandă 

electronică, faţă

2 2

Număr maxim de supape hidraulice cu comandă 

electronică, spate

4 6

Comandă printr-un buton basculant de pe cotieră 2 4

Comandă prin ELECTROPILOT 4 4

Prioritizarea supapelor hidraulice – □

Alocarea liberă a supapelor hidraulice – □

□  Disponibil      –  Nu este disponibil

Cuple depresurizate și curate.

Toate cuplele hidraulice din partea din spate a tractoarelor 

AXION au manete de eliberare, astfel că pot fi conectate și 

deconectate chiar și sub presiune. 

Marcajele colorate de pe partea de admisie și cea de 

evacuare permit atașarea corectă a implementelor. 

Conductele de scurgere a uleiului colectează uleiul din cuple la 

atașarea și demontarea conectorilor.

NOU: hidraulică perfect adaptată.

 − Sistem hidraulic cu senzor de sarcină pentru toate modelele 

AXION 900 cu un debit de 150 sau 220 l/min

 − Cu CIS+: comenzi pentru până la șase supape hidraulice 

cu comandă electronică pe cotieră - patru dintre acestea 

pot fi comandate cu ELECTROPILOT

 − Cu CEBIS: comenzi pentru până la opt supape hidraulice 

cu comandă electronică pe cotieră - patru dintre acestea 

pot fi comandate cu ELECTROPILOT. Datorită alocării libere 

și prioritizării supapelor hidraulice, fiecare operator poate 

adapta operarea prin CEBIS în funcție de lucrarea efectuată 

și de preferințele personale. Funcțiile hidraulice utilizate 

frecvent sunt amplasate alăturat, pentru o utilizare simplă.

 − Cu CEBIS și CIS+: comanda supapelor hidraulice poate fi 

alocată tastelor funcționale de pe CMOTION, cotiera 

multifuncțională sau ELECTROPILOT pentru a ușura sarcina 

operatorului în timpul proceselor de lucru combinate.

Power Beyond.

În partea din spate sunt disponibile conexiuni Power Beyond 

pentru implementele prevăzute cu propriile unităţi de comandă 

cu senzor de sarcină.

Pe lângă liniile standard de presiune, de retur și de semnal, 

tractorul are și o linie de retur liber. Prin urmare, modelul 

AXION este pregătit pentru utilizarea motoarelor hidraulice cu 

o linie de retur separată, chiar și în timpul utilizării conexiunilor 

Power Beyond.

Acestea au următoarele avantaje:

 − Uleiul hidraulic este furnizat implementului atașat după cum 

este necesar

 − Secţiunile transversale mari ale conductelor și debitul de 

retur depresurizat reduc pierderile de putere

La instalarea unui tirant faţă, în această parte sunt 
disponibile până la două supape hidraulice cu 
acțiune dublă și o linie de retur liber. Ideale pentru 
montarea în partea frontală a unei pâlnii de 
alimentare seminţe sau a unei lame de buldozer. 

Funcțiile supapelor hidraulice sunt setate ușor în CEBIS și CIS

NOU
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Tiranţii spateRidică orice implement.  
Tiranții spate.

Tiranţii spate.

Toate modelele AXION 900 au o capacitate maximă de 

ridicare de 11 t, permiţând atașarea celor mai grele 

implemente. Configuraţia tiranților spate poate fi adaptată 

cerinţelor individuale:

 − Braţe inferioare Cat. III sau Cat. IV

 − Braţ superior mecanic sau hidraulic, Cat. III sau Cat. IV

 − Stabilizatoare cu acţionare manuală sau automată pentru 

ambele braţe inferioare

 − Control patinare roţi via viteza detectată de radar

 − Ambele apărători de noroi sunt prevăzute cu comenzi 

externe pentru tiranții spate, priza de putere și o supapă 

hidraulică cu comandă electronică

 − Suport practic pentru articulaţiile sferice din partea din spate

NOU: un dispozitiv de cuplare adecvat pentru 
orice nevoie.

Suportul pentru dispozitiv de remorcare al modelului AXION 

900 este compatibil ISO 500. Aceasta înseamnă că pot fi 

utilizate dispozitive de cuplare de la alte utilaje care sunt 

compatibile cu același standard. Din fabrică este disponibilă o 

gamă largă de opțiuni de cuplare: 

 − Cârlig de remorcare

 − Pe cadrul barei de tracțiune:

 − Inel automat, 38 mm

 − Dispozitiv de cuplare cu bilă K80

 − Dispozitiv de cuplare CUNA

 − Ca bară de tracțiune:

 − Cat. III sau cat. IV

 − Cu cuplă Piton-Fix

 − Cu dispozitiv de cuplare cu bilă K80 și sistem de direcţie 

pozitivă

Diversele versiuni de bare de tracțiune sunt prevăzute cu mai 

multe orificii, astfel încât poate fi reglată distanța dintre 

arborele prizei de putere și punctul de cuplare. Acest lucru 

asigură mai multă flexibilitate și îmbunătățește manevrabilitatea.

Reglare directă.

Principalele funcţii ale tiranţilor spate pot fi accesate direct prin 

intermediul tastelor și butoanelor rotative de pe montantul B 

din partea dreaptă:

 − Ridicare și coborâre manuală pentru atașarea implementului

 − Activare/dezactivare amortizare vibraţii

 − Blocare tiranți spate

 − Limitarea înălțimei de ridicare și viteză de coborâre

 − Controlul poziției / tracțiunii și al alunecării roților

Luneta convexă și scaunul rotativ asigură o vizibilitate 

excelentă asupra implementului atașat și o utilizare 

nestingherită a comenzilor tiranților spate. Comenzile 

amplasate confortabil permit optimizarea setărilor tiranților 

spate în timpul operaţiunilor desfășurate.

Comenzi externe pentru tiranţii spate, priza de putere 
și o supapă hidraulică ce poate fi selectată liber

Versiunile de bară de tracţiune oferă mai multe 
poziții. Poziția extinsă sporește manevrabilitatea. 

Este disponibil un cârlig de remorcare ca alternativă 
la suportul pentru dispozitiv de remorcare 
compatibil ISO 500.

NOU
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Tiranții frontaliMai multă versatilitate.  
Mai multe opţiuni.

Tiranţii faţă.

Toate modelele AXION 900 pot fi echipate din fabrică cu două 

tipuri diferite de tiranţi față:

 − 5,0 t pentru implemente și balastare

 − 6,5 t pentru implemente foarte grele

Construcţia modulară facilitează montarea ulterioară.

AXION este echipat cu tiranţi faţă complet integraţi, proiectaţi 

special de CLAAS pentru această clasă de putere. Cadrul 

punţii faţă și componenta structurală specială a motorului 

absorb forţele generate, nemaifiind astfel necesară montarea 

unor suporţi sau șine adiţionali(e). 

Este disponibilă și o priză de putere față de 1.000 rpm, 

acționată simplu prin apăsarea unui buton situat în cabină.

Construcţie compactă

 − Distanţă mică între puntea faţă și punctele de cuplare

 − Manevrare bună a implementelor și lungime totală mică

Conectare simplă în orice situaţie.

Tiranții faţă integrează interfeţe hidraulice și electronice 

opţionale pentru numeroase aplicaţii:

 − Până la două supape hidraulice cu dublă acțiune

 − Retur cu debit liber

 − Priză cu 7 pini

 − Conexiune ISOBUS sau priză 25 A

Tiranți față cu control al poziției.

Varianta CEBIS este prevăzută opțional cu un sistem de 

control al poziției pentru tiranții față, care permite lucrul precis 

cu implemente montate în față.

Poziţia de lucru este reglată prin intermediul unui buton rotativ 

de pe cotieră, în timp ce înălţimea de ridicare poate fi limitată, 

iar viteza de ridicare și coborâre poate fi setată prin intermediul 

CEBIS. Tiranții faţă pot fi utilizați în modul cu acţiune simplă 

sau dublă.
Comenzi externe 
pentru tiranţii faţă și o 
supapă hidraulică
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CabinaConfort sporit înseamnă și productivitate mai mare.

Spațioasă și silențioasă, cu geamuri mari și suspensie 

completă. Cabina tractorului AXION 900 asigură un 

nivel maxim de confort în timpul zilelor lungi de lucru.

 − Versiunea CEBIS cu comandă prin ecran tactil și 

maneta multifuncțională inovatoare CMOTION 

 − Versiunea CIS+ cu ecran color, cotieră 

multifuncțională și DRIVESTICK

 − Cotieră ergonomică cu elemente de comandă 

amplasate și etichetate clar 
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VersiuniVizibilitate excelentă.  
Cabina.

CIS+ sau CEBIS.

AXION 900 este disponibil în două versiuni: versiunea CIS+ cu 

un design funcțional oferă un nivel ridicat de ergonomie și 

funcții automate pentru majoritatea aplicațiilor, în timp ce 

varianta CEBIS îi va încânta pe utilizatorii mai pasionați de 

tehnologie care doresc să se bucure de cel mai înalt nivel de 

confort. Versiunea CEBIS prezintă multe avantaje, de la 

memorarea secvențelor la tractoare CSM până la gestionarea 

implementelor și sistemul ICT (Implement Controls Tractor).

Concept cu 4 montanţi.

Cabina CLAAS cu 4 montanţi oferă câteva avantaje unice:

 − Vizibilitate clară pe întreaga lăţime de lucru a implementelor 

atașate

 − Cabina de mari dimensiuni creează un mediu de lucru 

extrem de spaţios

 − Parbriz dintr-o bucată

Poziţia specială a montanţilor în partea din spate a cabinei îi 

asigură operatorului o vedere excelentă asupra implementelor 

și cuplelor. 

Dispunerea și poziţionarea comenzilor sunt inspirate din 

designul seriei de modele CLAAS AXION 800 și ARION  

600 / 500. Comenzile și structura meniurilor pentru versiunile 

CIS+ și CEBIS sunt aceleași pentru toate modelele. Maneta 

multifuncţională CMOTION a devenit, de asemenea, o dotare 

consacrată pentru combinele de recoltat CLAAS. CLAAS 

pune mare accent pe o structură de comandă standardizată, 

astfel încât fiecare operator să se simtă imediat ca acasă în 

interiorul cabinei și să cunoască de la început modul de 

utilizare a comenzilor.

AXION 900 CIS+ CEBIS

Cotieră multifuncţională ● ●

Ecran color CIS integrat în montantul A ● –

Terminal CEBIS cu ecran tactil – ●

Joystick ● –

CMOTION – ●

Număr maxim de supape hidraulice cu comandă 

electronică

6 8

Memorarea secvenţelor la tractoare (CSM) □ –

Memorarea secvenţelor la tractoare CSM cu funcție  

de editare 

– ●

Gestionarea implementelor – ●

Gestionarea lucrului – ●

Funcțiile computerului de bord ● ●

TELEMATICS ● ●

ICT (Implement Controls Tractor) □ □

●  Standard      □  Disponibil      –  Nu este disponibil

NOU: CIS+. Pur și simplu mai mult.

CIS+ convinge prin utilizarea extrem de ușoară și designul 

intuitiv. În ciuda simplității sale plăcute, dispune de toate 

funcțiile necesare și de funcții automate necesare pentru un 

lucru eficient, fără efort. Pur și simplu mai mult.

Ecranul color CIS de 7" integrat în montantul A combină opțiuni 

de afișare și setare pentru transmisie, supape hidraulice cu 

comandă electronică, tastele funcționale și memorarea 

secvențelor la tractoare CSM. Toate setările pot fi introduse în 

mod confortabil prin intermediul butonului rotativ și al 

butonului ESC. 

NOU: CEBIS. Pur și simplu totul.

Prioritizarea supapelor hidraulice, gestionarea implementelor și 

a sarcinilor, precum și multe alte funcții – CEBIS îndeplinește 

toate nevoile. Toate setările pot fi introduse în câteva secunde 

prin intermediul ecranului tactil și al structurii logice a 

meniurilor, în timp ce cotiera cu maneta multifuncțională 

CMOTION asigură cel mai înalt nivel de confort.

CIS+ CEBIS

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

NOU
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Versiunea CEBISVersiunea CEBIS.  
Pur și simplu totul.

Cotiera ce impune noi standarde.

Toate comenzile principale sunt integrate în cotiera dreaptă:

1 Maneta multifuncțională CMOTION

2 Panou de comandă pentru modul de conducere, 

schimbarea gamei și două memorii pentru turația motorului 

cu reglare fină

3 Terminal CEBIS cu ecran tactil de 12"

4 ELECTROPILOT cu două supape hidraulice cu dublă 

acţiune și două taste funcționale

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

10 Supape hidraulice cu comandă electronică

11 Tracţiune integrală, mecanism de blocare diferenţial, 

activare/dezactivare automată a prizei de putere, 

suspensie faţă

12 Comutator principal: baterie, supape hidraulice cu 

comandă electronică, CSM, sistem de direcţie

Înălţimea și poziţia cotierei pot fi reglate conform preferinţelor 

operatorului.

Funcţiile utilizate mai puțin 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, sistemul de control electronic al 

tiranților poate fi comandat în mod confortabil, pentru o 

vizibilitate excelentă asupra implementului atașat. Astfel, 

setările pot fi reglate fin în timpul lucrului. Două butoane 

suplimentare pentru ridicarea și coborârea manuală a tiranților 

spate facilitează montarea implementelor.

Dispunere clară, logică.

Atât pentru versiunea CEBIS, cât și pentru versiunea CIS+, 

multe funcţii pot fi controlate direct utilizând butoanele rotative 

și tastele de pe montantul B:

A Turații presetate priză de putere

B Comandă electronică a tiranților spate

C Afișare stare tiranţi spate

D Setări tiranţi spate
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Versiunea CEBISManeta multifuncțională CMOTION.  
Totul la îndemână.

Maneta multifuncțională CMOTION.

CMOTION este un concept CLAAS care permite utilizarea mai 

confortabilă  și mai eficientă a celor mai importante funcţii ale 

tractorului AXION  900. Funcţiile sunt controlate utilizând 

degetul mare, arătătorul și  degetul mijlociu, astfel încât mâna 

dumneavoastră rămâne în majoritatea  timpului în același loc. 

Comandă CMATIC.

CMOTION permite reglarea sensibilă și progresivă a vitezei. Cu 

cât operatorul împinge mai mult maneta CMOTION în față sau 

în spate, cu atât tractorul accelerează sau frânează mai rapid.

La simpla apăsare a unui buton.

1 Start / Schimbarea direcţiei

2 Tiranţii spate

3 Activare GPS PILOT

4 Memorarea secvenţelor la tractoare (CSM)

5 Tastele funcţionale F7 / F8 / F9 / F10

6 Activare tempomat

7 Tastele funcţionale F1 / F2

8 Tastele funcţionale F5 / F6

Cu posibilitatea de programare liberă a celor zece taste 

funcţionale de pe maneta CMOTION, nu mai este necesar să 

mutați mâinile în timpul lucrului. Toate funcţiile ISOBUS 

specifice implementelor atașate pot fi ușor controlate prin 

intermediul manetei CMOTION:

 − Funcțiile ISOBUS

 − Activare/dezactivare contor evenimente

 − Supape hidraulice

Funcţiile tiranților 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



40 41

3 8

4

5

7

91

2
6

Versiunea CEBISTerminalul CEBIS.  
Totul sub control.

Dispunere clară și operare rapidă.

Ecranul CEBIS de 12" utilizează simboluri evidente și coduri 

de culoare pentru a furniza o imagine clară privind setările și 

stările de funcționare. Datorită structurii meniurilor CEBIS și 

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

O caracteristică deosebit de atractivă este funcția DIRECT 

ACCESS cu silueta utilajului. Printr-o simplă apăsare puteți 

accesa fereastra de dialog corespunzătoare.

Pe lângă operarea prin intermediul ecranului CEBIS, este 

disponibil și un set de butoane în cotieră. CEBIS poate fi 

operat prin intermediul butonului rotativ și al butonului ESC în 

cazul în care terenul denivelat reduce precizia operării prin 

comandă tactilă. Cu butonul DIRECT ACCESS puteți accesa 

setările pentru ultima funcție utilizată a tractorului.

Ecran atractiv cu diagonala de 12".

1 Silueta utilajului pentru DIRECT ACCESS și afișarea stării

2 Stare supape hidraulice

3 Informații despre utilaj

4 Monitor pentru date de performanță

5 Informații despre transmisie

6 Atribuirea tastelor funcţionale

7 Meniu

8 DIRECT ACCESS prin intermediul butonului tactil CEBIS 

sau al butonului de pe cotieră

9 Sistem bazat pe dialog pentru setări optime

CEBIS – pur și simplu mai bine:

 − Navigare rapidă și intuitivă prin intermediul ecranului tactil 

CEBIS 

 − Acces rapid la sub-meniuri prin intermediul funcției DIRECT 

ACCESS: 

 − Accesarea ultimei funcții utilizate prin intermediul 

butonului tactil DIRECT ACCESS din CEBIS sau al 

butonului de pe cotieră

 − Atingeți silueta utilajului sau supapele hidraulice 

 − Navigare utilizând butonul rotativ și butonul ESC de pe 

cotieră - ideală la deplasarea pe teren denivelat

 − Două configuraţii diferite ale ecranului (pentru deplasarea pe 

șosea sau lucrul pe câmp)

1 Navigare în meniu

2 Selectare

3 Buton ESC

4 Buton DIRECT ACCESS

Configurare ecran 
CEBIS pentru 
deplasarea pe șosea

NOU
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Versiunea CIS+Versiunea CIS+.  
Pur și simplu mai mult. 

Totul la îndemână.

Înălţimea și poziţia cotierei pot fi reglate conform preferinţelor 

operatorului.

1 DRIVESTICK cu activarea tempomatului pentru comanda 

transmisiei CMATIC

2 Comenzi pentru tiranții spate și două taste funcționale, de 

exemplu pentru a activa memorarea secvențelor CSM

3 Accelerație de mână, două memorii pentru turația 

motorului, GPS PILOT, tracțiune integrală și blocarea 

diferențialului

4 Manetă de comandă cu 4 căi ELECTROPILOT cu două 

taste funcționale și butoane pentru schimbarea direcției de 

deplasare

5 Panou de comandă pentru transmisie și activarea funcțiilor 

hidraulice

6 Supape hidraulice cu comandă electronică

7 Setarea adâncimii de lucru a tiranților spate 

8 Activarea prizei de putere faţă și spate, precum și 

cuplarea/decuplarea automată a prizei de putere spate

9 Activare suspensie faţă

Manevrare intuitivă.

Maneta DRIVESTICK unică este ușor de utilizat și asigură 

controlul complet al transmisiei CMATIC. Spre deosebire de 

alte manete convenționale, DRIVESTICK este prevăzută cu 

comandă proporțională. Astfel, cu cât este împinsă sau trasă 

mai mult în modul manetă de acționare, cu atât transmisia 

accelerează sau frânează mai repede tractorul.

 

Această funcție nu este necesară atât de des în modul pedală 

de accelerație, deoarece operatorul controlează viteza prin 

intermediul pedalei de picior. Totuși, rămâne foarte utilă, de 

exemplu pentru creșterea sau reducerea manuală a efectului 

frânei de motor.

Şi butonul pentru tempomat este amplasat pe DRIVESTICK. 

Apăsați scurt butonul pentru a activa tempomatul sau țineți 

apăsat pentru a memora viteza curentă. Dacă tempomatul 

este activ, viteza poate fi modificată ușor prin deplasarea în 

față sau în spate a manetei DRIVESTICK. CIS+. Pur și simplu 

mai mult.

Cotiera perfect ergonomică. 

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.

CEBIS și CIS+ - la fel de performante. 

 − Trei game de viteze electronice, fiecare cu o valoare a 

tempomatului pentru ambele direcții de deplasare, pot fi 

selectate și activate în orice moment

 − Setați sau activați reglaje pentru debit și timp pentru 

supape hidraulice individuale

 − Cuplarea și decuplarea automată a prizei de putere în 

funcție de înălțimea tiranților spate

 − Înregistrați și redați patru secvențe memorate prin CSM

 − Implementele ISOBUS pot fi comandate utilizând tastele 

funcționale ale tractorului

 − Implement controls tractor (ICT): în combinație cu presele 

pentru baloți dreptunghiulari QUADRANT sau remorci 

încărcătoare CARGOS

Atât la versiunea CIS+, cât și la versiunea CEBIS, comenzile 

tiranților spate și pre-selectarea turaţiilor prizei de putere sunt 

amplasate pe montantul B din partea dreaptă. Acest lucru 

asigură un acces direct în timpul lucrului, permițând 

operatorului să optimizeze setările tiranților spate atunci când 

privește în spate.

Turațiile prizei de putere și sistemul 
electronic de control al tiranților pot fi 

controlate de pe montantul B

NOU
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Versiunea CIS+Mereu informat. 
CLAAS INFORMATION SYSTEM (CIS).

1 Navigare în meniu

2 Selectare

3 Buton ESC

CIS. Totul la îndemână.

Toate setările pot fi introduse în mod confortabil prin 

intermediul butonului rotativ și al butonului ESC de pe volan. 

Următoarele funcții pot fi configurate sau afișate utilizând CIS:

 − Setări ale transmisiei precum tempomat, gamă de viteze, 

accelerație, reducerea puterii motorului, progresivitatea 

inversorului fără ambreiaj REVERSHIFT

 − Setările de timp și volum pentru supapele hidraulice cu 

comandă electronică

 − Alocare taste funcționale

 − Afișarea secvențelor înregistrate prin CSM

 − Funcţiile computerului de bord precum afișarea suprafeţei 

prelucrate, a consumului de carburant, a randamentul pe 

suprafaţă

 − Afișarea intervalului de întreţinere

CIS. Totul la vedere.

Designul modern al ecranului color CIS de 7 inch de pe 

montantul A oferă operatorului informații complete despre 

transmisie, tiranții spate, supapele hidraulice cu comandă 

electronică și tastele funcționale. Setările sunt afișate în partea 

inferioară a ecranului. Interfața logică, cu meniuri și simboluri 

clare facilitează navigarea.

1 Gamele transmisiei CMATIC

2 Afișarea modului de conducere

3 Viteză tempomat în gama de viteze activă 

4 Viteza de deplasare curentă

5 Direcția de deplasare selectată

6 Stare supape hidraulice

7 Starea tiranților spate 

8 Alocare taste funcționale

9 Meniu de setare
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Memorarea secvenţelor la tractoare (CSM)Precizie la capăt de teren cu 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. 

Cu CIS+ Cu CEBIS

Număr de secvențe 

memorabile

Patru Patru per implement, 

până la 20 de 

implemente

Activarea secvenţelor Prin taste funcționale Prin CMOTION și 

taste funcționale

Afișarea secvenţei Pe ecranul CIS Pe ecranul CEBIS

Mod de înregistrare În funcție de timp În funcție de timp sau 

distanță

Funcția de editare – Optimizare ulterioară 

a secvențelor în 

CEBIS

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

 − Tempomat

 − Priză de putere faţă și spate

 − Memorare turație motor

Pur si simplu înregistrați si redați.

Secvenţele pot fi înregistrate în funcţie de distanţă sau de 

timp. În timpul înregistrării, simboluri clare îi permit operatorului 

să urmărească formarea pas cu pas a unei secvenţe pe 

ecranul color CEBIS sau CIS. În timpul redării unei secvenţe, 

aceasta poate fi întreruptă temporar și repornită prin simpla 

apăsare a unui buton.

Optimizare permanentă cu CEBIS.

În CEBIS, secvenţele memorate pot fi modificate și optimizate 

ulterior. Pot fi adăugaţi sau șterși pași, modificaţi sau adaptaţi 

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

ajustate la condiţiile curente. O secvenţă memorată pentru 

prima dată poate fi rafinată ulterior până în cel mai mic detaliu.

Ordinea secvențelor este afișată în partea inferioară a 
ecranului color CIS. 



48 49

ConfortErgonomie și confort pentru condiţii de lucru optime.

Confort de primă clasă.

Prin numeroasele funcţii pe care le oferă, AXION 900 este 

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

de opţiuni de depozitare, operatorul are întotdeauna la 

dispoziţie locul potrivit pentru telefonul mobil sau diverse 

documente. Sub scaunul pasagerului se află un compartiment 

răcit unde pot fi depozitate două sticle de 1,5 l și gustări. 

Perfect pentru pauza de masă.

Un mediu de lucru plăcut.

Toate modelele AXION 900 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. Coloana de direcţie este complet 

reglabilă pe înălţime și în adâncime. 

Panoul de instrumente este întotdeauna perfect vizibil fiind 

montat pe coloana de direcţie și mișcându-se odată cu aceasta.

Interior iluminat.

Zi sau noapte, toate comenzile sunt iluminate când farurile 

sunt aprinse. Iar simbolurile de pe toate butoanele au lumină 

de fundal pentru ca acestea să poată fi utilizate permanent în 

deplină siguranţă. Luminozitatea monitorului CEBIS este 

adaptată automat la condiţiile de iluminare, prevenind efectul 

de orbire în cabină. 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.

Faruri cu tehnologie LED pentru o iluminare 
optimă.

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

proiectoarele luminează întreaga zonă de lucru din jurul 

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

timpul nopții. Pentru cerinţe mai exigente, până la 20 de 

proiectoare și patru lumini de drum cu tehnologie LED pot 

lumina întreaga zonă din jurul modelului AXION, cu o lumină 

aproape la fel de strălucitoare ca lumina naturală. 

Pe lângă oglinda de mari dimensiuni, din dotarea 
standard mai face parte o oglindă cu unghi larg 
pentru sporirea siguranței la deplasarea pe șosea.

Scaunul operatorului și al pasagerului sunt 
prevăzute cu tapițerie modernă din material textil 
anti-alunecare sau din piele elegantă, ușor de 
îngrijit.

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



50 51

ConfortSuspensia.  
Protejează atât operatorul, cât și utilajul.

Suspensia în 4 puncte.

Datorită celor 4 puncte de suspensie, cabina este complet izolată 

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

vibraţii. Barele longitudinale și laterale unesc aceste puncte de 

suspensie și menţin o stabilitate optimă a cabinei în viraje și la 

frânare. Sistemul de suspensie nu necesită niciun fel de întreţinere.

Suspensia faţă PROACTIV – confort maxim în 
mod automat.

Suspensia se adaptează la gradul de încărcare al tractorului și 

rămâne automat în poziţie centrală. Modificările de sarcină 

cauzate de manevrele de frânare și virare sunt, de asemenea, 

compensate. Suspensia de tip paralelogram și cursa de 90 

mm a arcurilor asigură o rulare lină. 

Şedere mai confortabilă. Lucru mai eficient.

Gama extinsă de scaune include un scaun premium ventilat.

 − Ventilaţia activă a scaunului menţine un nivel ridicat de 

confort al lucrului indiferent de condiţiile meteorologice

 − Ajustare automată a suspensiei la greutatea șoferului

Amortizarea vibraţiilor. 

Implementele grele montate în partea din faţă și cea din spate 

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

spate sunt echipaţi cu amortizoare de vibrații pentru a 

compensa vârfurile de sarcină în timpul operaţiunilor de 

transport și la ridicarea implementului atașat la capăt de rând.

Activare suspensie faţă
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ISOBUSControl îmbunătăţit cu ISOBUS și ICT.

Ecran de 10,4"

S10

Ecran de 7"

S7

Așa cum vă doriţi.

Terminalele portabile de la CLAAS oferă soluţia flexibilă pentru 

ISOBUS și sistemele de direcţie. Terminalul poate fi mutat de 

pe un tractor sau combină de recoltat autopropulsată pe 

altul(a), în funcţie de sezon sau aplicaţie. Echipaţi tractorul 

AXION direct din fabrică sau ulterior cu ceea ce aveţi nevoie:

Terminalul S10: 

 − Terminal tactil de 10,4" de înaltă rezoluţie 

 − Funcții de ghidare și ISOBUS 

 − Pot fi afișate până la patru camere video

Terminalul S7: 

 − Terminal tactil de 7" de înaltă rezoluţie 

 − Funcții de ghidare

Aplicaţia EASY on board.

Cu noua aplicație EASY on board, toate implementele 

compatibile ISOBUS pot fi controlate de pe o tabletă1. Pentru 

un nivel sporit de confort, diferite funcții pot fi alocate tastelor 

funcționale, la fel ca în orice alt terminal ISOBUS. 

Controlul implementelor ISOBUS.

Prizele prevăzute în partea din spate facilitează conectarea la 

tractor a implementelor compatibile ISOBUS. Terminalul 

ISOBUS poate fi conectat în cabină prin intermediul unei alte 

prize. Implementul atașat este controlat prin intermediul unui 

afișaj specific utilajului. Datorită compatibilității ISOBUS, și 

implementele altor producători pot fi controlate utilizând 

terminalul S10.

1 Dispozitive Apple iPad începând cu iOS 9. O listă specifică de implemente 
este disponibilă în descrierea aplicației EASY on board din magazinul Apple.  
O CWI (Interfață Wireless CLAAS) este necesară pentru conectarea la mufa 
ISOBUS din cabină.

Taste funcţionale.

Tractoarele AXION au până la zece taste funcționale cărora le 

pot fi alocate diferite funcții în ecranul color CEBIS sau CIS. 

Alocarea curentă poate fi vizualizată în orice moment în 

fereastra de afișare CEBIS sau CIS. Tastele sunt alocate 

funcției corespunzătoare prin intermediul S10 sau a altor 

terminale ISOBUS, permițând fiecărui operator să adapteze 

funcționarea tractorului în funcție de cerințele individuale. 

AXION 900 – Compatibil AEF.

Agricultural Industry Electronics Foundation (AEF) este un 

parteneriat între aproximativ 150 de companii, asociații și 

organizații. Scopul acestuia este de a armoniza standardele 

de dezvoltare a sistemelor electronice pentru agricultură, cum 

ar fi componentele ISOBUS. Aceste sisteme respectă 

standardul ISO 11783, însă sunt dezvoltate și alte directive 

AEF mai detaliate. AXION 900 a fost proiectat respectând 

aceste cerințe și specificațiile referitoare la funcționalitățile 

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

implemente ISOBUS.

ICT (Implement Controls Tractor).

Datorită ISOBUS, la utilizarea tractorului AXION în combinaţie 

cu presa pentru baloţi dreptunghiulari QUADRANT sau 

remorca încărcătoare CARGOS, două din funcţiile AXION 

CMATIC pot fi controlate automat de implement:

ICT CRUISE CONTROL: 

Optimizează performanţa și calitatea operaţiunilor desfășurate 

de implement controlând viteza de deplasare a tractorului. 

Viteza de deplasare este permanent adaptată la condiţiile de 

utilizare, permiţând obţinerea celor mai bune rezultate de la 

combinaţia tractor-implement. 

ICT AUTO STOP:

La detectarea unei suprasarcini a implementului, ICT AUTO 

STOP oprește automat priza de putere. Astfel, întregul 

ansamblu este protejat în timpul zilelor lungi de lucru, iar 

stresul operatorului este redus semnificativ.

ICT CRUISE CONTROL și AUTO STOP au fost 
premiate la târgul Agritechnica 2013 cu o medalie 
de argint.

Alocarea tastelor funcționale în CEBIS.
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Sisteme de ghidareÎntotdeauna pe drumul cel bun.  
Sistemele de direcție CLAAS.

Semnal de corecţie pentru cerinţe individuale.

Oferta CLAAS a fost concepută astfel încât sistemul 

dumneavoastră să poată fi extins în orice moment. Acest lucru 

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

utilizarea semnalelor esenţiale de corecţie utilizate în prezent. 

Sistemele de ghidare CLAAS pot fi utilizate împreună cu 

sistemele GPS și GLONASS pentru un plus de flexibilitate și 

sporirea capacităţilor operaţionale.

Creșterea calităţii muncii.

Sistemele de direcţie CLAAS asistă operatorul. Ele arată în 

avans direcţia și conduce 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% consumul de motorină, costurile utilajului, de 

îngrășăminte și pesticide.

Sistemul de ghidare automată GPS PILOT este controlat de 

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

Acestea oferă meniuri foarte simple și intuitive și o interfaţă 

prietenoasă. 

Ghidare automată la capăt de teren.

Funcţia AUTO TURN se ocupă de manevrele de virare la capăt 

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

trebuie editate pe terminal. Sistemul de ghidare se ocupă de 

restul.

Semnalele de corecţie.

RTK (± 2-3 cm)

 − Stație de bază

 − Rază de aproximativ 15 km

 − Staţia sau licența proprie de referinţă sunt furnizate de 

dealerul CLAAS

 − Cea mai mare precizie repetabilă posibilă

 − RTCM 3.1

 − Recepție GPS și GLONASS

RTK NET (± 2-3 cm)

 − Folosirea sistemului de corecție de la o rețea de telefonie 

mobilă

 − Frecvenţă duală

 − Rază de acțiune nelimitată

 − Cea mai mare precizie repetabilă posibilă

 − Utilizare sub licență

 − RTCM 3.1

 − Recepție GPS și GLONASS

RTK FIELD BASE (± 2-3 cm)

 − Stație de referință mobilă

 − Rază de acțiune 3-5 km

 − Fără taxe de licenţă

 − Semnal intern de corecție

 − Baterie reîncărcabilă integrată

 − Frecvenţă duală

 − RTCM 3.1

 − Recepție GPS și GLONASS

OMNISTAR XP / HP / G2 (± 5-12 cm)

 − Folosirea semnalului de corecție de la un satelit

 − Frecvenţă duală

 − Utilizare sub licență

EGNOS / E-DIF (± 15-30 cm)

 − Fără taxe de licenţă

 − Acuratețe de bază

Pentru mai multe informaţii privind sistemele de direcţie, 

consultaţi broșura Sisteme de direcţie CLAAS sau dealerul 

dumneavoastră local CLAAS.

Cu AUTO TURN, 
tractorul se întoarce 
automat la capăt  
de teren.
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Gestionarea lucrului | TELEMATICSŢineţi evidenţa tuturor utilajelor și operaţiunilor 
desfășurate. În fiecare minut.

Analiză timp de funcţionare

 − Analiză timp de lucru

 − Reducere timpi morți

 − Verificarea setărilor mașinii

 − Optimizarea consumului de combustibil

Monitorizare de la distanţă

 − Indicarea poziţiei în Google Earth®

 − Activitate curentă

Colectare a datelor

 − Colectare automată a datelor pentru realizarea 

documentaţiei

 − Stocare sigură pe serverul central

 − Interfeţe standard pentru exportul de date din TELEMATICS

Diagnoză de la distanţă

 − Planificarea operaţiunilor de întreţinere

 − Diagnoză de la distanţă cu CDS

Funcțiile.

Gestionarea lucrului pe câmp cu CEBIS.

Pe CEBIS pot fi create și stocate până la 20 de lucrări diferite 

în vederea documentării muncii. Mai întâi introduceţi lăţimea 

de lucru și apoi porniţi calculul suprafeţei și afișarea 

consumului de carburant/hectar. Pentru rezultate precise, 

viteza poate fi măsurată prin radar.

Managementul implementelor cu CEBIS.

Cu CEBIS pot fi înregistrate detalii pentru până la 20 de 

implemente. Toate valorile presetate sunt alocate permanent 

implementului respectiv.

 − Setări pentru transmisie și supape hidraulice

 − Patru secvenţe CSM

 − Calcul suprafaţă - mod și activare

 − 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:

 − Îmbunătăţirea proceselor de lucru: analiză timp de 

funcţionare

 − Setări optimizate: monitorizare de la distanţă

 − Simplificați documentaţia: colectarea de date

 − Timp de service salvat: diagnosticul de la distanţă.

TELEMATICS vă permite să accesați orice informații legate de 

utilaj în orice moment și din orice loc. Datele colectate sunt 

trimise periodic serverului TELEMATICS prin intermediul reţelei 

de telefonie mobilă. Acest lucru vă oferă dumneavoastră sau 

partenerului de service autorizat posibilitatea să accesaţi și să 

evaluaţi informaţii relevante prin Internet.

CLAAS TELEMATICS  
server web

1 Utilajele primesc semnale GPS transmise de sateliţi.

2 Utilajele trimit coordonatele GPS și datele de performanţă legate de utilaj, cât și rapoarte la serverul  
web TELEMATICS prin intermediul telefoniei mobile.

3 Aceste date sunt accesibile fermelor și partenerilor de service prin intermediul internetului.

Pentru mai multe informaţii privind sistemul TELEMATICS,  

consultaţi broșura CLAAS TELEMATICS sau dealerul CLAAS local.
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ÎntreţinereÎntreţinere rapidă, simplă.

Accesul facil economisește timp și bani.

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 de mari dimensiuni, dintr-o bucată, se deschide 

prin simpla apăsare a unui buton, oferind acces la toate 

punctele de întreţinere ale motorului

 − Uleiul de motor poate fi verificat și completat pe partea 

dreaptă a tractorului când capota motorului este închisă

 − Toate operaţiunile zilnice de întreţinere pot fi efectuate  

fără scule

 − Prefiltrul de carburant este amplasat într-un loc ușor vizibil, 

în stânga treptelor cabinei.

 − Sertarul de mari dimensiuni din scara de acces de pe 

partea stângă oferă suficient spaţiu pentru o trusă de  

scule normală

 − Borne externe ale bateriei, de exemplu pentru realimentarea 

în câmp

Intervalele lungi de schimbare a uleiului (de motor la 600 de 

ore, de transmisie și hidraulic la 1.200 de ore), permit 

economisirea de timp și de bani. În consecinţă, se irosește 

mai puţin din timpul de lucru în sezonului de recoltat, iar 

tractorul este acolo unde trebuie să fie – la lucru.

Aer proaspăt pentru putere maximă. 

Prizele mari de admisie aer de pe capotă asigură suficient aer 

proaspăt pentru răcire și pentru filtrul de aer al motorului. 

Datorită debitelor scăzute la nivelul prizelor de admisie, 

acestea rămân întotdeauna curate și permeabile. 

Ansamblurile radiatorului sunt susţinute de un cadru robust, 

iar amortizoarele umplute cu gaz deschid panourile radiatorului 

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

este necesar, curăţarea poate fi efectuată în mod confortabil și 

în siguranţă.

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

din faţa panourilor radiatorului, putând fi demontat fără 

probleme. Particulele brute de murdărie sunt captate în 

carcasa filtrului, extinzând astfel intervalul de curăţare.

Bornele externe ale bateriei pot fi accesate ușor 
utilizând treptele de acces în cabină din partea 
stângă. 

Filtrul de aer al motorului este amplasat în fața 
radiatorului și poate fi accesat ușor de la sol. 

Contor de întreţinere în CEBIS și CIS.
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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 toate zonele lumii. Acest lucru permite 

dealerului CLAAS să vă vină în ajutor și să repună echipamentul 

în funcțiune în cel mai scurt timp.

CLAAS TELEMATICS: gestionarea problemelor 
prin diagnosticarea de la distanţă.

Sistemul CLAAS TELEMATICS instalat pe utilajul dumneavostră 

oferă două avantaje esențiale: permite tehnicienilor de service 

CLAAS să intervină rapid și vă ajută să realizați economii 

datorită interfeței wireless dintre utilaj și atelier. Rezultatul: vă 

putem rezolva problemele la fața locului, chiar dacă nu ne vedeți.
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CPS.

 − Puterea totală a motorului este disponibilă la toate vitezele 

de deplasare și pentru toate aplicațiile

 − Concept turații joase: puterea maximă, cuplul maxim și 

viteza maximă la turații mult mai mici reduc semnificativ 

costurile operaționale

 − Control excepțional al transmisiei CMATIC: dinamic, lin și cu 

un consum redus de carburant

 − Până la 95% din puterea maximă a motorului este 

disponibilă în modul priză de putere 1.000 ECO la 1.600 rpm

 − Debit hidraulic de până la 220 l/min și opt supape hidraulice 

cu comandă electronică

Confort.

 − Pur și simplu mai mult: versiunea CIS+ cu cotieră 

multifuncțională și DRIVESTICK, ecran color CIS în 

montantul A, supape hidraulice cu comandă electronică și 

memorarea secvențelor CSM

 − Pur și simplu totul: versiunea CEBIS cu operare unică cu  

3 degete datorită manetei multifuncționale CMOTION, ecran 

tactil CEBIS de 12", supape hidraulice cu comandă 

electronică, memorarea secvențelor CSM, gestionarea 

câmpului și a implementelor

 − Cabină cu suspensie în 4 puncte ca dotare standard

 − GPS PILOT cu terminal tactil S10 și S7

 − TELEMATICS

 − ICT (Implement Controls Tractor) la utilizarea tractorului 

AXION în combinație cu QUADRANT sau CARGOS

Aceste argumente vorbesc de la sine.

●  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 
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.

1 Îndeplineşte standardul ISO TR 14396

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

AXION 960 950 940 930 920

Motor

Producător FPT FPT FPT FPT FPT

Nr. de cilindri 6 6 6 6 6

Capacitate cilindrică cm3 8710 8710 8710 8710 8710

Turbosuflantă cu geometrie variabilă ● ● ● ● ●

Putere nominală (ECE R 120)1 kW/CP 323/440 298/405 280/380 257/350 235/320

Putere maximă (ECE R 120)1 kW/CP 327/445 301/410 283/385 261/355 239/325

Turaţie motor la putere maximă rpm 1800 1800 1800 1800 1800

Tipul de omologare pentru modelele CMATIC (ECE R 120)1 kW 330 308 290 265 240

Cuplu maxim Nm 1860 1820 1770 1695 1600

Turaţie motor la cuplu maxim rpm 1400 1400 1400 1400 1400

Capacitate max. rezervor de carburant l 640 640 640 640 640

Interval de schimbare a uleiului h 600 600 600 600 600

Transmisie continuu variabilă CMATIC

Inversor fără ambreiaj REVERSHIFT ● ● ● ● ●

Viteză min. la turația nominală a motorului km/h 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Viteză maximă km/h 40/50 40/50 40/50 40/50 40/50

Punte spate

Diametru max. anvelope spate m 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15

Lățime maximă anvelope spate 900/60 
R 42

900/60 
R 42

900/60 
R 42

900/60 
R 42

900/60 
R 42

Ax cu flanşă – – – ● ●

Axă cu eliberare rapidă cu lățime de 2,5 sau 3,0 m ● ● ● ○ ○

Blocare automată a diferenţialului ● ● ● ● ●

Poziție de parcare ● ● ● ● ●

Interval de schimbare a uleiului h 1200 1200 1200 1200 1200

Priza de putere

Pornire şi oprire de urgenţă cu operare externă ● ● ● ● ●

1000 rpm ● ● ● ● ●

540 ECO / 1000 rpm ○ ○ ○ ○ ○

1000 / 1000 ECO rpm ○ ○ ○ ○ ○

Capăt de arbore pentru priza de putere 1⅜", cu 6, 8 sau 21 de caneluri  
şi 1¾" cu 6, 8 sau 20 de caneluri

□ □ □ □ □

Punte faţă tracţiune integrală

Punte faţă rigidă ● ● ● ● ●

Suspensie punte față PROACTIV ○ ○ ○ ○ ○

Tracțiune integrală automată ● ● ● ● ●

Rază de bracaj optimă m 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96

Circuitul hidraulic

Circuit Load-sensing ● ● ● ● ●

Capacitate max., standard (opțional) l/min 150 (220) 150 (220) 150 (220) 150 (220) 150 (220)

Număr de supape hidraulice electronice în versiunea CIS+ 3-6 3-6 3-6 3-6 3-6

Număr de supape hidraulice electronice în versiunea CEBIS 3-8 3-8 3-8 3-8 3-8

AXION 960 950 940 930 920

Tiranţii spate

Capacitate maximă de ridicare la nivelul articulaţiilor sferice kg 11250 11250 11250 10950 10950

Capacitate de ridicare continuă pentru articulaţii sferice kg 7690 7690 7690 7520 7520

Cârlig categoria III ● ● ● ● ●

Cârlig categoria IV ○ ○ ○ ○ ○

Amortizare vibraţii ● ● ● ● ●

Comenzi externe ● ● ● ● ●

Control activ al derapării ○ ○ ○ ○ ○

Tiranții frontali

Capacitate maximă de ridicare la nivelul articulaţilor sferice pentru modelul  
de 5 t 

kg 5185 5185 5185 5185 5185

Capacitate maximă de ridicare la nivelul articulaţiilor sferice pentru modelul  
de 6,5 t

kg 6513 6513 6513 6513 6513

Cârlig categoria III ● ● ● ● ●

Amortizare vibraţii ● ● ● ● ●

Controlul poziției ○ ○ ○ ○ ○

Comenzi externe pentru tiranții față ○ ○ ○ ○ ○

Priză de putere frontală ○ ○ ○ ○ ○

Patru conexiuni hidraulice suplimentare şi un retur cu debit liber ○ ○ ○ ○ ○

Comenzi externe pentru conexiuni suplimentare ○ ○ ○ ○ ○

ISOBUS şi priză pentru remorcă ○ ○ ○ ○ ○

Cabina

Versiunea CIS+ ● ● ● ● ●

Versiunea CEBIS ○ ○ ○ ○ ○

Sistem de climatizare ● ● ● ● ●

Climatizare automată ○ ○ ○ ○ ○

Scaun pasager cu ladă frigorifică integrată ● ● ● ● ●

EASY

GPS PILOT ready ○ ○ ○ ○ ○

Sistem de direcție GPS PILOT ○ ○ ○ ○ ○

TELEMATICS ● ● ● ● ●

Dimensiuni și greutăți

Echipament standard

Înălțime: distanța de la centrul punţii spate până la plafonul cabinei (a) mm 2427 2427 2427 2427 2427

Lungime: tiranții față pliați, brațe inferioare spate cat. IV (b) mm 5744 5744 5744 5744 5744

Ampatament (c) mm 3150 3150 3150 3150 3150

Greutate kg 13000-13900 13000-13900 13000-13900 12500-13500 12500-13500

a

c

b



Campania de comunicare internaţională „Treabă excelentă” vă prezintă fermieri şi prestatori de servicii din 

întreaga lume. Premisa sa: să reflecte realitatea prin imagini reale, cu fermieri şi antreprenori reali. Mărturiile 

adunate vă prezintă clienţi CLAAS şi provocările lor de zi cu zi. Imaginile surprind într-o manieră 

impresionantă precizia şi profesionalismul cu care ei îngrijesc bunul lor cel mai de preţ - pământul. Poveşti 

noi vor fi publicate la intervale regulate.

Toate poveştile şi videoclipurile sunt disponibile la www.tractor.claas.com

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

Șos. Bucureşti – Urziceni, Nr. 68 C

077010 Afumați, Județ Ilfov, România

info-ro@claas.com

www.claas.ro
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Treabă excelentă. Tractoarele CLAAS.

Vizionaţi clipul despre treaba 

excelentă.

tractor.claas.com


